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I.

Úvod

V červenci roku 1997 se naší obcí přehnala tragická povodeň, při které jsme navždy
„ztratili“ několik svých spoluobčanů a celou obec jsme museli jakoby znovu začít budovat.
Na prvním popovodňovém zasedání zastupitelstva konaném dne 4. 9. 1997 byl v sále
kulturního domu vyhlášen program obnovy naší obce. Toto datum lze považovat za první
krok k formálnímu zpracování místního programu obnovy a rozvoje naší obce.
Na zasedání zastupitelstva konaném v roce 1999 (dne 3. 3. 1999) se pak naše obec plně
zapojila do „Programu obnovy venkova“ (dále jen POV), a to zpracováním a následnou
realizací prvních projektů místního programu obnovy vesnice. Tehdy jsme v dotačním řízení
uspěli s projektem rekonstrukce ploché střechy kulturního domu. O rok později jsme v „POV“
uspěli s projektem opravy fasády hasičské zbrojnice a v roce 2001 pak s obnovou části
veřejné zeleně v obci. V letech 1998 - 1999 zpracovala Ing. Vilma Pazderová diplomovou
práci na téma obnovy naší obce a tato práce společně s písemnými podněty tehdejší
stavební komise rady obce se stala základním dokumentem místního programu obnovy
vesnice.
Na tento dokument pak navázal „Program obnovy a rozvoje obce Troubky na období 2008
– 2010 s výhledem do roku 2013“, který schválilo zastupitelstvo obce na zasedání v prosinci
2007. Aktualizovaný dokument obnovy a rozvoje obce je zpracováván pro období let 2012 –
2015 s výhledem do roku 2018. Tento dokument byl pro rok 2016 aktualizován, stejně jako
pro rok 2017, jelikož nový strategický dokument je ve fázi projednávání a jeho schválení se
předpokládá v červnu 2017 a měl by řešit období do konce roku 2021.

II.

cíle programu

POV je plánovací dokument, který zajišťuje jak hmotný, tak kulturně společenský rozvoj
obce Troubky. Cílem programu je, aby vytvářel vhodné podmínky pro celkovou obnovu
a rozvoj obce a vyhovoval potřebám obce. Z hlediska strategického plánování rozvoje obce
by tento dokument měl zajistit především ty součásti rozvoje obce, které mají sice převážně
lokální charakter, ale svými dopady se budou významnou měrou podílet na celkovém
vzhledu obce a také na dalším rozvoji mikroregionu Střední Haná, jehož je naše obec
členem.
POV je zaměřen na následující oblasti:
- oblast dopravy a dopravní dostupnosti jednotlivých částí obce
- oblast školství, vzdělávání a péče o mládež,
- oblast výstavby a oprav sítí technické infrastruktury,
- oblast bytové výstavby a sociální péče,
- oblast podpory spolkové činnosti a posilování kulturního a společenského života,
- oblast podpory výstavby, úprav a oprav sportovních a kulturně společenských areálů,
- oblast komplexní péče o životní prostředí obce s podporou principu trvale
udržitelného rozvoje (protipovodňová ochrana obce, podpora OZE, snižování
energetické náročnosti obecních budov, úpravy veřejných prostranství a veřejné
zeleně, zkvalitnění systému odpadového hospodářství obce apod.),
- oblast podpory aktivit v rámci partnerských vztahů,
- oblast aktivního členství v mikroregionu Střední Haná a dalších obdobných
organizacích.

III.

stručná charakteristika obce

Obec Troubky leží v oblasti úrodné Hané, asi 8 km jihozápadně od města Přerova
nedaleko soutoku řeky Bečvy a Moravy. Za obcí se z hlavního ramene Bečvy odděluje
tzv. Malá Bečva. Na konci obce, rovnoběžně s Malou Bečvou, vede cesta na Vlkoš,
nebo do 8 km vzdálené Chropyně a dále do Kroměříže.
Obec sousedí na západě s katastrem obce Lobodice a městem Tovačov,
na severu s katastrem Citova, Rokytnice, Dluhonic a Henčlova. Na východě sousedí
s katastrem města Přerova a obce Bochoř, na jihu s katastry obcí Záříčí a Uhřičice.
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V blízkém okolí obce se nacházejí tzv. Skašovská jezera, která jsou využívána k těžbě
štěrkopísků a jsou zároveň vodárenským zdrojem. Jejich okolí svádí k příjemným vycházkám
a výletům. Na dosah je také blízký Tovačov se svým zámkem, jehož dominantou je 96 m
vysoká „spanilá věž“, historickým náměstím a dalšími kulturními památkami. Celkový kolorit
městečka a blízkého okolí pak dotváří rybníky.
Podle pověsti zapsané v obecní kronice byly Troubky založeny kolonisty z původní osady
Člunek, která ležela na ostrůvku obtékaném řekou Bečvou. Poněvadž se řeka často
rozvodňovala, rozhodli se prý usídlit výše na břehu. Vedl je prý svobodný pán Trúbek,
podle něhož se obec začala nazývat. Dalším hláskoslovným vývojem se pak osobní jméno
přetvořilo až do dnešní podoby TROUBKY.
Jiný výklad názvu obce ovšem uvádí, že se jednalo o název místa, kde se napájela koňská
spřežení, kde se „voda přivádí trubkami“.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348, kdy je uváděn v zemských deskách
olomouckých Heralt (Erhard) z Kunštátu, který dal zapsat své manželce na věno 300 hřiven
grošů v Troubkách se všemi náležitostmi a s dědinou Člunek.
Do roku 1380 byly Troubky samostatným panstvím s vlastní tvrzí, avšak od tohoto roku se
na dlouhá staletí staly součástí tovačovského panství. Historie obce je tak až do roku 1848
spjatá se šlechtickými rody Cimburků, Pernštejnů, Salmů, Petřvaldů a Khűnburgů.
K nejvýznamnějším postavám z řad majitelů tovačovského panství patřil Jan Tovačovský
z Cimburka (významný moravský husitský vojevůdce), či jeho syn Ctibor Tovačovský
z Cimburka, který zastával po skončení husitských válek funkci moravského zemského
hejtmana. Ke známým šlechtickým osobnostem z řad majitelů tovačovského panství patřili
také Jan a Vratislav Pernštejnové, přičemž se jménem Vratislava z Pernštejna se pojí
pro obec významná událost. V roce 1570 totiž Vratislav z Pernštejna coby nejvyšší kancléř
českého království udělil Troubkám vlastní pečeť, která patří k nejstarším vesnickým znakům
v celé České republice.
Znak obce je zlato-stříbrně čtvrcený štít. V prvním poli se nachází černá zubří hlava
se zlatými rohy a houžví (rodový znak Pernštejnů), ve druhém a třetím poli pak červená
lovecká trubka s červeným řemením a náústky ven (symbol názvu obce), ve čtvrtém poli
je zobrazena černá radlice - symbol rolnického charakteru obce.

Od roku 1850 byla vrchnostenská správa nahrazena místní samosprávou,
v jejímž čele stojí volený starosta obce. Tuto správu obce přerušilo období let 1948 – 1990,
kdy obec byla v podstatě řízena shora.
Rozlohou (asi 2100 ha) i počtem obyvatel (k 1. 1. 2016 – 2042 obyvatel) jsou Troubky
největší obcí okresu Přerov. Průměrný věk obyvatel obce je 43 let a mezi obyvateli mírně
převažují ženy s počtem 1048, mužů je ve struktuře obyvatel zastoupeno 1034. Dětí
a mládeže do věku 18 let je v obci celkem 350, což činí necelých 17 % populace v obci.
Zástavba obce je významně ovlivněna událostmi roku 1997. Jedná se tudíž o převážně
moderní domy konce 20. století.
Obec se nachází na významné krajské dopravní komunikaci vedoucí z Prostějova
do Přerova. Zároveň je dobře dostupné krajské město Olomouc.
Pracovní příležitosti nacházejí obyvatelé obce především v Přerově, Olomouci, Prostějově,
ale i jinde. Určitá část obyvatelstva je pak zaměstnána v místních zemědělských
společnostech a u menších podnikatelských subjektů nebo přímo sama podniká.

3

Charakter obce je venkovský s významným podílem ploch určených k intenzivní
zemědělské činnosti. S ohledem na blízkost Přerova, lze však říci, že celé sídlo má charakter
příměstské lokality.
Obec není v podstatě žádnou spádovou oblastí. Relativně blízko je městská část Přerova –
Henčlov a Výmyslov. Část dětí z těchto osad pak navštěvuje mateřskou školu
a plně organizovanou základní školu v Troubkách .

Analytická část

IV.

A. Základní údaje
PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O OBCI
POČET ČÁSTÍ OBCE
NADMOŘSKÁ VÝŠKA
KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA
POČET OBYVATEL
(K 1. 1. 2015)
Z TOHO V PRODUKTIVNÍM VĚKU
PRŮMĚRNÝ VĚK
POŠTA
ŠKOLA
KNIHOVNA

1348
1
199 – 201 m.n.m.
2 120 ha
2082

SAKRÁLNÍ STAVBA
LÉKAŘ
POLICIE
BANKA
BANKOMAT

ANO
ANO
NE
NE
NE

1 222
43
ANO
ANO
ANO

SMĚNÁRNA
BENZINOVÁ ČERPACÍ STANICE
KANALIZACE (ČOV)
VODOVOD
PLYNOFIKACE

NE
NE
ANO
ANO
ANO

B. Účast ve svazcích obcí a sdruženích
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Střední Haná se sídlem v Kojetíně
MAS Střední Haná, o.p.s.
Sdružení místních samospráv ČR
Svaz měst a obcí ČR
Honební společenstvo Troubky – Henčlov se sídlem v Troubkách

C. Doprava
-

blízkost statutárního města Přerova
průjezdní komunikace II. třídy (II/434 Přerov - Prostějov)
komunikace III. třídy (III/4348)
délka místních komunikací v obci – necelých 11 km
dopravní obslužnost je zabezpečena v rámci IDOS Olomouckého kraje společností
Arriva a.s..

D. Majetek a hospodaření obce
Plnění rozpočtu obce za rok 2014
Položka
Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
Příjmy CELKEM
(po konsolidaci):
Třída 5 Běžné výdaje
Třída 6 Kapitálové výdaje
Výdaje CELKEM
(po konsolidaci):
Třída 8 Financování

Rozpočet
20 967 103,5 217 889,50 000,457 800,26 234 992,-

Rozpočet po Skutečnost
změnách
V Kč
23 261 505,- 23 261 507,90
5 801 974,5 830 489,64
486 731,491 431,10 894 898,- 44 175 266,29
38 713 279,- 38 746 497,61

22 824 161,2 735 295,25 101 656,-

30 482 843,11 817 556,40 568 570,-

59 970 971,70
11 362 480,29
36 321 254,77

- 1 133 336,-

1 855 291,-

2 425 242,84
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Rozpočet obce Troubky byl schválen Zastupitelstvem obce Troubky dne 27. 11. 2013
Během roku bylo schváleno ZO a RO Troubky 11 rozpočtových opatření.
Stav finančních prostředků na účtech obce k 31.12.2014 :
231 0010 ZBÚ KB
1 333 625,27Kč
231 0011 BÚ u ČMZRB
5 726,61Kč
231 0013 BÚ u ČNB
2 161 131,13Kč
236 0100 BÚ SF u KB
68 014,68Kč
236 0120 BÚ FRB u KB
1 776 504,01Kč
236 0140 BÚ FO
488 302,01Kč
Celkem :

5 833 303,71Kč

Přehled obdržených dotací v roce 2014
Pol.

Název
Schválený
rozpočet

4111 Neinvestiční přijaté dotace ( dotace
na volby do Parlamentu EU a volby do
zastupitelstev obcí)
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního
rozpočtu ( výkon státní správy)

Rozpočet po
změnách
96 000,-

4113 Neinv. dotace na „Revitalizaci hřbitova
II. etapa“
Neinv. dotace na „Revitalizace zeleně
v obci Trooubky – extravilán“
Neinv. dotace na „ Revitalizaci zeleně
v obci Troubky- intravilán“
Neinv. dotace na opravu HZ
4116 Neinvestiční dotace na „Revitalizaci
zeleně v Troubkách – extravilán“
Neinv. dotace na Revitalizaci zeleně
v Troubkách – intravilán“
Neinv. dotace na VPP
4122 Neinvestiční dotace pro SDH Troubky
4213 Investiční dotace na „Sběrný dvůr pro
obec Troubky“
Investiční dotace „Kompostárna pro
obec Troubky“
4216 Investiční dotace – „Sběrný dvůr pro
obec Troubky“
Investiční dotace – „ Kompostárna pro
obec Troubky“

Skutečnost

96 000,-

577 700,-

577 700,-

159 367,-

159 367,-

4 896,-

4 896,30

87 055,168 672,93 030,-

87 054,95
168 672,93 029,70

1 218 769,971 681,20 404,-

1 218 769,30
971 681,20 404,-

88 808,- 88 807,95
227 053,- 227 052,86
1 509 735,- 1 509 735,15
3 859 899,- 3 859 898,86

4222 Investiční dotace na pořízení párty
stanu
Investiční dotace pro JSDHO

50 000,- 50 000,30 000,- 30 000,-

Provedené finanční vypořádání dotací v roce 2014 :
Předběžné vyúčtování neinv. dotace na volby do Parlamentu EU ve výši 48 000 Kč,
skutečné čerpání činilo 41 996 Kč, vratka ve výši 6 004 Kč byla provedena v roce 2015.
Předběžné vyúčtování dotace na volby do zastupitelstev obcí ve výši 48 000 Kč, skutečné
čerpání činilo 34 328 Kč, vratka ve výši 13 672 Kč byla provedena v roce 2015.
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Vyúčtování neinvestičních dotací na věcné vybavení a zásah a na odbornou přípravu
ve výši10 404 Kč bylo provedeno 31.1.2015, dotace byla vyčerpána v plné výši.
Investiční dotace na zakoupení navijáku pro JSDHO Troubky ve výši 30 000 Kč
a neinvestiční dotace na OOP ve výši 10 000 Kč byla vyúčtována 24.11.2014, vyčerpáno
v plné výši.
Investiční dotace na pořízení párty stanu ve výši 50 000 Kč byla vyúčtována 29.12.2014,
vyčerpáno v plné výši.
Neinvestiční dotace na „Revitalizaci zeleně v Troubkách- intravilán“ ve výši 1 305 824,25Kč
byla vyúčtována dne 7.2.2015.
Investiční dotace na „Sběrný dvůr pro obec Troubky“ ve výši 1 598 543,10 Kč byla
vyúčtována dne 7.2.2015.
Dluhová služba obce za rok 2014 činila 0,14.

E. podnikání v obci
Struktura hospodářství obce Troubky je dána historickým vývojem i zdejšími přírodními
podmínkami. Proto je typické zastoupení poměrně většího počtu podnikatelských subjektů,
jedná se zejména o podniky řazené do kategorie malé.
Zaměření místních firem je zejména na zpracovatelský průmysl a zemědělskou
prvovýrobu. Většinou se jedná o méně technologicky náročné odvětví. V zemědělství
převažuje rostlinná výroba – pěstování obilovin a řepky, což je dáno místními podmínkami
a přednostmi. V živočišné výrobě potom chov skotu a slepic.
Oblast služeb, nevýrobní sféra, obchody jsou v regionu zastoupeny na poměrně nižší
úrovni, která ovšem ve většině případů odpovídá místním podmínkám a požadavkům.
Významnější podniky s působností v obci Troubky:
Troubecká hospodářská a.s.
zemědělství
ZELTR AGRO a.s.
zemědělství
ZELTR spol. s r.o.
zemědělství
Palírna – ČMOV spol. s r.o.
pěstitelské pálení
KOVOS Tovačov v.o.s.
podnikání v oblasti nakládání s odpady
LEVIOR,s.r.o.
poradenská činnost v oblasti obchodu a
stavebnictví
OSG – Gregovský s.r.o.
stavebnictví
GEMADOS spol. s r. o.
výroba cementového zboží a umělého kamene
PARAMAT CZ s.r.o.
truhlářství, zámečnictví
Střechy Franta s.r.o.
klempířství, pokrývačství, tesařství
PREKONA Přerov spol.s r.o.
výroba potravinářských výrobků
Michal Dostál
prodej a pořez dřeva
Autojeřáby a montážní plošiny
Michal Frgal
K významným zaměstnavatelům v obci patří Základní škola a Mateřská škola
Troubky a Obec Troubky.

F. Nezaměstnanost v obci
K datu 30. 11. 2015 byla průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Přerov 7,5 %.
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G. Občanská vybavenost
Obchod a služby
Školství
Kulturní zařízení
Sportovní zařízení

- 4 x smíšené zboží, 1 x potraviny a zelenina, 1 x zahrádkářské
a kutilské potřeby, pošta, 3 x kadeřnictví.
- Základní škola a Mateřská škola Troubky, dislokované
pracoviště LŠU Přerov.
- knihovna, kulturní dům.
- sportovní hala, fotbalové hřiště, hřiště na malou kopanou,
asfaltové hřiště, volejbalové kurty, tenisové kurty.

H. Bydlení
Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové omácnosti
v tom

569

643

s 2 HD

71

rodinné domy

530

802

bytové domy

13

s 1 CD

z toho domy obydlené

797
807

úplné rodiny

490

z toho se závisl. dětmi

225

550

soukromých osob
domy
podle
obce, státu
z úhrnu
vlastnictví
obydlených
SBD
domů
do 1919

se 2+ CD

Cenzové domácnosti

v tom

714

s 1 HD

Hospodařící domácnosti
v tom

Domovní fond
Domy úhrnem

neúplné rodiny

72

1920-1945
domy
postav né 194 -1 80

z toho se závisl. dětmi

31

1981-2001

nerodinné omácnosti

11

domácnosti jednotlivců

34

Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem
550
z toho
podle
podlaží
počet
domů
vybavených

1-2

547

3-4

3

5+

0

Bytový fond
Byty úhrnem
byty obydlené

7
24
194
325

714
598

v bytov. domech

109

v tom byty neobydlené v obydl. domech

16

511

vodovodem

50

byty neobydlené v neobydl.domech

plynem

473

z toho
podle důvodu

Obydlené byty podle právního důvodu užívání a
velikosti bytu
Obyd ené byty úhrnem
714

0

v rodin. domech

z toho

49

12

749

přípojkou na kanalizační síť

ústředním topením

520

obydl. přechodně
slouží k rekreaci

19
3
1

Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně
bydlení
Obydlené byty úhrnem
714

7

z toho
podle
právního
důvodu
užívání
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností

ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
nájemní
člena bytového družstva

534

plyn v bytě

587

11

vodovod v bytě

712

107

vla tn splachov.záchod
byty
podle
vlastní koupelna, sprchový
vybavení kout

701

0

704

1 místnost

113

2 místnosti

151

ústřední to ení

554

3 místnosti

217

etážové topení

71

místnosti

142

5+ místností

90

osob na byt
osob na obytnou místnost
2
průměrný 8+m
počet
obytné plochy na byt

2,76
0,93
58,09

obyt é plochy na osobu

21,04

obytných m st . na byt

2,97

Zdroj: Český statistický úřad, SLBD 2001

I. Rekreace a cestovní ruch
Obec Troubky, stejně jako celý mikroregion Střední Haná, má z pohledu cestovního ruchu
poměrně specifické postavení. Má svým návštěvníkům co nabídnout, přičemž mezi pozitivní
skutečnosti a přednosti patří například celá řada kulturních památek, přírodních zajímavostí,
ale i klimatické podmínky vhodné pro celoroční rekreaci, pořádané společenské
a kulturní akce nebo rozšiřující se síť cyklostezek.
V roce 1998 byla otevřena Moravská cyklostezka, která vede z okresu Jeseník
od polských hranic přes Olomouc, kde se křižuje s Jantarovou stezkou, dále navazuje
na příhraniční jihovýchodní stezku a končí na rakouských hranicích. Tato Moravská
cyklostezka protíná i mikroregion a vede v těsné blízkosti obce Troubky. Přes území obce
vede také cyklostezka Bečva, která končí na soutoku řeky Moravy s řekou Bečvou, cca 1 km
od obce.
Přes mikroregion Střední Haná vedou následující značené cyklotrasy a cyklostezky
5040 Němčice nad Hanou – Kojetín – Lobodice
47
Olomouc – Tovačov – Chropyně – Kroměříž
5013 Prostějov – Němčice nad Hanou – Zdounky
Tipy na výlet v obci a mikroregionu
Troubky – soutok Bečvy s Moravou, Malá Bečva – lesní část, troubecký jez a malá vodní
elektrárna.
Tovačov – Rybník Kolečko - staleté duby na hrázi, vzácné druhy brouků, hub, ptáků.
Hradecký rybník - výlovy v polovině října, atrakce, práce rybářů, rybí speciality.
Štěrkopísková jezera u Tovačova vzniklá těžbou, plocha přes 200 ha, lidově nazývaná
Donbas - „hanácké moře“- rybářský ráj, největší vodní plocha na střední Moravě.
Lobodice – most přes Moravu, pohled na neregulovaný tok Moravy, původní břehy, porost
lužního lesa, kolonie volavek, vzácné břehule a ledňáčci. (národní přírodní rezervace
Zástudánčí)
Uhřičice – zastávka u Uhřičic u sifonu - uměle vybudované křížení přirozeného toku říčky
Valová s uměle vytvořeným Mlýnským náhonem, kdy Mlýnský náhon podtéká říčku Valová,
technicky unikátní dílo z r.1911
Kojetín – projížďka alejí starých stromů Špalír k rybníku Na Hrázi - roste zde kotvice
plovoucí-vzácná rostlina, množství vodních ptáků, obojživelníků. U rybníka v restauraci
„Na Hrázi“ možnost občerstvení, venkovní posezení, koupaliště těsně vedle, loděnice
u soutoku Moravy a Mlýnského náhonu, v Tvorovicích koupaliště.
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– židovské památky, kostel Nanebevzetí Panny Marie odtud dál na Kroměříž za památkou
Unesco nebo na trasu č. 5040 směr Měrovice nad Hanou dále Němčice nad Hanou
a Plumlov. Cestou je možné vidět kostely v Medovicích a v Němčicích, kde lze vidět barokní
sochy, pomník obětem světových válek, mariánský sloup a starobylý hanácký žudr.
Lesem na Záříčí a Chropyni - klidná jízda ve stínu přímých lesních cest, v chládku
mohutných topolů, lip, dubů a jasanů, na jaře krásný zpěv ptáků, bohatá jarní flora,
v Záříčí občerstvení a ubytování v penzionu U Kryštofa, možnost rybolovu a koupání
na štěrkovišti Pískáč, v okolí významné louky, největší na střední Moravě s bohatými
společenstvími rostlin a živočichů, v Chropyni zámek a zámecký rybník s obrovskou kolonií
racků, koupaliště, odtud dál na jih po Moravské dálkové stezce do Kroměříže.

V.

Příspěvkové organizace, organizační složky obce
A. Základní škola a Mateřská škola Troubky

Škola je samostatným právním subjektem od 1. 10. 1994 a hospodaří jako příspěvková
organizace obce. Od roku 2004 je součástí základní školy také mateřská škola, která byla
dříve organizační složkou obce. Sídlo základní školy je poblíž krajské komunikace II/434
na ulici Dědina 36, č.p. 10 a objekt mateřské školy se pak nachází na ulici Sportovní 2,
č.p. 29. Ředitelem příspěvkové organizace je Mgr. Petr Vrána.
Škola je plně organizovaná, má tedy 9 ročníků a dvě oddělení školní družiny. V areálu
školy je také stravovací zařízení školy – školní jídelna, která poskytuje stravu všem žákům
a zaměstnancům organizace a zčásti také zajišťuje stravu „cizím strávníkům“, především
důchodcům z obce. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo základní školu 173 žáků.
Mateřská škola je rozdělena do dvou oddělení, která fungují v objektu na ulici Sportovní
a jednoho oddělení, které je umístěno v rekonstruovaných prostorách v areálu základní školy
na ulici Dědina. Mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 2014/2015 celkem 75 dětí.
V MŠ se celoročně pracuje podle projektu „Čtyřlístek“. Děti se aktivně zapojují
do nejrůznějších nápadů a mohou se také realizovat v kroužcích, které ve školce fungují.
Jedná se o výtvarný kroužek, hudební kroužek, sportovní kroužek a kroužek angličtiny.
Podrobnější informace je možno o škole zjistit na jejích webových stránkách nebo z výroční
zprávy školy za školní rok 2014/2015.

B. Místní knihovna Troubky
Místní knihovna Troubky je organizační složkou obce, a tudíž nemá samostatnou právní
subjektivitu. Při zajišťování knihovnických a informačních služeb využívá naše knihovna
služeb regionálně příslušné knihovny. Pro naši obec plní funkci regionální knihovny městská
knihovna v Kojetíně, se kterou má obec uzavřenou smlouvu. Funkci knihovnice zastává paní
Hana Obrtelová, a to v rámci částečného pracovního úvazku úřednice obce.
Knihovna kromě poskytování základních knihovnických služeb je také trvale připojena
k internetu (1 počítač připojený k internetu se vším vybavením umístěný přímo v knihovně).
V roce 2014 bylo v knihovně registrováno celkem 265 čtenářů z toho 92 dětí do 15 let
věku. Za celý rok 2014 byl počet návštěvníků 1 678 a počet výpůjček 9 447. Stálý knihovní
fond naší knihovny čítá 6 081 knih a roční přírůstek pak činil 349 knih.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce
Na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. s) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně má
obec Troubky zřízenou JSDHO. Zásahová jednotka má celkem 12 členů a z požární techniky
má k dispozici vozidlo Tatra T – 815 CAS 32, dopravní vozidlo DA 10 Iveco Daily, DA VW
Transporter, VW Transporter sanita, přenosnou benzinovou stříkačku PS 12, ponorné
plovoucí čerpadlo Honda, elektrické kalové čerpadlo Sigma GFRU, elektrocentrálu HONDA,
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motorovou pilu značky STIHL, ochranný oblek včelař, včetně vysavače LOH značky STIHL,
dýchací přístroje a kompletní zásahové obleky.

VI.

Občanská sdružení a spolky na území obce

TJ Sokol Troubky, z.s.
Početně a aktivitami nejsilnější nezisková organizace v obci (eviduje asi 300 členů).
Oddíly:
- oddíl ledního hokeje,
- oddíl volejbalu,
- jezdecký oddíl,
- ASPV.
FK Troubky, z.s..
Fotbalový klub Troubky sdružuje asi 150 členů a má celkem 4 týmy organizované
v soutěžích FA ČR (mladší a starší přípravka, žáci, A tým).
Sportovně zaměřené organizace bez právní subjektivity:
Týmy malé kopané 1. FC SLZA, FC Titanic, FCV Troubky (veteránská liga).

Další spolky a sdružení:
Sbor dobrovolných hasičů Troubky,
Myslivecký spolek Mezivodí Troubky, z.s.
Hanácký soubor písní a tanců HANÁK Troubky,
Občanská beseda Troubky
- divadelní soubor,
- dechová hudba FANYNKA.
Český svaz chovatelů, základní organizace Troubky,
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Troubky,
Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky, z.s.,
Český svaz včelařů, základní organizace Tovačov.
Troubečan o.s.
Společenské dění také nemalou měrou ovlivňuje Římskokatolická
přičemž současným farářem farnosti je P. Mgr. Radek Sedlák.

farnost,

Společenský život
Na společenském životě obce se velkou měrou podílejí výše uvedené organizace,
spolky a občanská sdružení. Všechny spolky a sdružení spolupracují s obcí, zapojují se
do kulturního a společenského života v obci. Dlouholetou tradici mají plesy. Oblíbený je
myslivecký ples se zvěřinovými specialitami a velkou účastí obyvatel i návštěvníků
z širokého okolí, školní ples s novou tradicí – programem a stužkováním žáků 9. třídy,
hasičský ples plný uniformovaných hasičů, ale také bavících se občanů a stále oblíbenější
sportovní šibřinky s velkým rejem masek. Od roku 2008 je pořádán za aktivní spolupráce
jednotlivých spolků z obce Obecní ples.
Obec podporuje také různé akce pro děti a rodiče. V posledních letech se každoročně
konají Dětské šibřinky, Rej čarodějnic a tématicky laděný Den dětí. Mikulášská nadílka
pořádaná pro děti doznala zásadní změny, když v rámci mikulášského nadělování se
slavnostně rozžíhá vánoční strom před kulturním domem s vystoupením trubačů ze sdružení
ZÁTRŽA a dětí ze základní školy. Svatý Mikuláš se svou družinou pak děti odměňuje.
V rámci této akce jsou ještě pořádány tzv. vánoční dílny, kde je možno si vyrobit či koupit
různé výrobky s vánoční a adventní tématikou.
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Hanácký soubor se účastní mnoha přehlídek v celé naší republice, ale i v zahraničí
a v obci se prezentuje tradičním prosincovým posezením u cimbálu. V době masopustní pak
„vodí medvěda“ a na velikonoce nezapomínají mužští členové souboru obejít s pomlázkou
všechny své členky. Místní divadelní soubor pak každoročně připraví a uvede jedno
divadelní představení a podílí se na vystoupení hostujících souborů.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá kromě tradičního hasičského bálu také soutěže
hasičských družstev v požárním sportu s názvem „O pohár Hané“ a je rovněž organizátorem
tradičních „hodových zábav“.
Myslivecké sdružení v rámci své činnosti pořádá 2 velké střelecké soutěže ve svém areálu
na Vlažné a mimo to pak také pořádá burzu mysliveckých a rybářských potřeb a myslivecký
večírek.
Výrazně ovlivňuje dění v obci TJ Sokol Troubky se svými oddíly. Zájem je o troubecký
volejbal a dobré jméno obci dělá také jezdecký oddíl, který dvakrát v roce pořádá tradiční
jezdecké dny v parkurovém skákání. Ale samozřejmě, že také ostatní oddíly vyvíjejí bohatou
činnost. Naše sportovní hala pak byla a stále je svědkem mnohých velkých sportovních klání
– od moderní gymnastiky k volejbalu, kopané a dalším sportům.
Také Fotbalový klub významně ovlivňuje dění v obci, výborně pracuje s dětmi a domácí
zápasy A mužstva mají solidní návštěvnost.
Činnost vyvíjí samozřejmě také další organizace jako jsou zahrádkáři a chovatelé,
kteří připravují výstavy a prezentují na nich výsledky své práce, ale také výsledky práce
okolních pěstitelů a chovatelů.
V kostele svaté Markéty patřící římskokatolické farnosti se kromě bohoslužeb a dalších
církevních obřadů pořádají také koncerty duchovní hudby a další obdobná vystoupení.
Také samotná obec prostřednictvím obecního úřadu připravuje společenské akce.
K nim patří slavnostní přivítáni nejmenších občánků do svazku obce při slavnostním aktu
v obřadní síni obecního úřadu, dále rozloučení s úspěšnými žáky školy na konci školního
roku, výstavy a další obdobné akce. Sociální komise Rady obce ve spolupráci s obecním
úřadem připravuje pro naše seniory pravidelné setkání s kulturním a společenským
programem a dále organizuje poznávací zájezdy za krásami naší přírody a architektury.
Kulturní komise pak pořádá zájezdy na divadelní představení a jiné obdobně zaměřené
akce.

VII.

Pamětihodnosti a zajímavosti obce

Kostel svaté Markéty
Pomník padlých amerických letců na místním hřbitově – připomínka největší letecké bitvy
II. světové války nad územím tehdejšího protektorátu (prosinec 1944)
Pomník obětem povodní z roku 1997 před kulturním domem
Pomník padlých z I. světové války
Socha svatého Amanda na místním hřbitově, socha svatého Floriána v parku před školou

VIII. Pravidelné společenské a kulturní události obce
Viz příloha – Kalendář akcí v roce 2017.

IX.

Dlouhodobé potřeby obce v jednotlivých oblastech
A. Osvětová, kulturní a společenská činnost
1. vedení záznamů o obci a informovanost
 Troubecký zpravodaj,
 Webové stránky obce
 Obecní TV infokanál
 sms infokanál
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 Obecní rozhlas
 Aktualizace fotodokumentace a videozáznamů z dění v obci
 Obecní kronika
2. podpora činnosti dobrovolných sdružení včetně práce s mládeží
 TJ Sokol Troubky se svými oddíly
 FK Troubky
 Sbor dobrovolných hasičů
 Myslivecké sdružení Mezivodí
 Hanácký soubor písní a tanců HANÁK Troubky
 Občanská beseda (divadelní soubor)
 Český svaz chovatelů, ZO Troubky
 Český zahrádkářský svaz, ZO Troubky
 Český svaz včelařů, ZO Tovačov
 Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky
 Římskokatolická farnost Troubky
 Troubečan o.s.
3. obnova a vytváření místních tradic
 vítání nejmenších občánků do svazku obce
 setkání seniorů
 slavnostní rozsvěcení vánočního stromu u kulturního domu
 rozloučení s žáky 9. třídy školy na konci školního roku
 hodové folklorní slavnosti
4. posilování partnerských vztahů
 v rámci mikroregionu Střední Haná
 v rámci MAS Střední Haná
 navázání spolupráce s obcí Raslavice (SR) v rámci podpory
vzájemných vztahů škol obou obcí
B. Hospodářský rozvoj v obci
1. zemědělství – podpora zemědělských činností v souladu s požadavky
ochrany přírody a krajiny
2. obnova řemesel, obchodu a služeb
 podpora dalšího rozvoje služeb v obci
 podpora
podnikatelských
aktivit
vedoucích
k rekonstrukci
nevyužitých objektů
 podpora podnikatelských aktivit zaměřených na využívání OZE
a úspory energií
3. Stabilizace obyvatelstva
 vytváření podmínek pro další rozvoj osídlení obce
 podpora podnikatelských aktivit vytvářející nová pracovní místa
pro obyvatele obce
C. Zachování, obnova a udržování venkovské zástavby
1. Charakter zástavby
 podpora oprav a modernizace stávající zástavby formou
zvýhodněných úvěrů z FORB obce
 dodržování regulativů územního plánu při nové výstavbě, především
s ohledem na architektonickou vazbu okolní zástavby
2. veřejné budovy
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postupná rekonstrukce kulturního domu
rekonstrukce budovy školní jídelny
pokračování oprav budovy základní školy a mateřské školy
postupná oprava chodníků a objektů v areálu hřbitova

D. Úpravy veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti
a technické infrastruktury
1. Výstavby chodníků, rekonstrukce místních komunikací, výstavba parkovišť,
výstavba technické infrastruktury)
 rekonstrukce místních komunikací dle schválené „Koncepce“
 výstavba chodníku na ulici Vlkošská
 výstavba parkoviště v lokalitě Na Dolách
 příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Přerovská
2. Úpravy veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovních zařízení
 Dokončení úpravy parkové plochy ze hřbitovem
 obnova parku u bývalé prádelny
 rekonstrukce sportovního areálu Zárub
 dokončení výstavby sportovního areálu Na Dolách ve spolupráci
s TJ Sokol Troubky
 podpora výstavby dalších sportovních zařízení
3. Čistota a veřejný pořádek
 využívání nezaměstnaných pro veřejně prospěšné práce v oblasti
udržování čistoty a zeleně v obci
 zapojení dětí a mládeže do péče o čistotu obce (sběrové akce,
hrabání listí apod.)
E. Akce zapojené do místního programu obnovy obce – viz příloha

X.

Závěr

Program obnovy vesnice Obce Troubky podává souhrnné a přehledné informace
o obci, jejím současném stavu a výhledových potřebách. Místní program obnovy
vesnice je živý dokument a jako takový bude průběžně doplňován a aktualizován,
a to dle potřeb a ekonomických možností obce. Proto se v tomto dokumentu neuvádí
ani náklady na jednotlivé připravované akce.
Obec Troubky již zrealizovala řadu projektů financovaných jak z vlastních zdrojů,
tak ze zdrojů státních a evropských.
Cílem programu obnovy vesnice pak je snaha o posílení dobrovolných aktivit
občanů naší obce a další celkový rozvoj Troubek.

Přílohy:
- stručný přehled akcí realizovaných v letech 2007 – 2016 v rámci místního
POV,
- Kalendář akcí v roce 2017 (verze k datu 9. 12. 2016)
- plánované akce pro období 2013 – 2017
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Program obnovy a rozvoje obce Troubky 2013 – 2017
OBLAST /
ROK

2013

2014

2015

2016

2017

Základní
investiční
akce a
rekonstrukce

Rekonstrukce
místních
komunikací dle
schválené
Koncepce

Rekonstrukce
místních
komunikací dle
schválené
Koncepce

Rekonstrukce
místních
komunikací dle
schválené
Koncepce

Rekonstrukce
místních
komunikací dle
schválené
Koncepce

PPO Troubky

PPO Troubky

PPO Troubky

PPO Troubky

Realizace pergoly a
hřiště na pétanque,
oplocení zahrádky
restaurace

Dokončení hřiště
na pétanque,
vyklizení areálu za
KD, realizace
projektu
Revitalizace
centra obce
Troubky

Projekt výstavby
výtahu na OÚ, nové
úsporné kotle do
KD, záměr
fotovoltaiky na
střeše KD

Příprava projektu
chodníku v ulici
Dědina

Zpracování
projektu v ulici
Dědina

Zastřešení
zahrádky
restaurace KD,
mobilní venkovní
WC za KD,
realizace projektu
Revitalizace
centra obce
Troubky
Realizace
chodníku v ulici
Dědina

Rekonstrukce
místních
komunikací dle
schválené
Koncepce – místní
komunikace v ulici
Jubilejní, místní
komunikace v ulici
Krátká, projekt pro
rekonstrukci
komunikace v ulici
Vrbí III.
PPO Troubky –
majetkoprávní
vypořádávání
Projekt výstavby
výtahu na OÚ,
rekonstrukce toalet,
záměr fotovoltaiky
na střeše KD

II. etapa
rekonstrukce
chodníků na
hřbitově

III. etapa
rekonstrukce
chodníků na
hřbitově

IV. etapa
rekonstrukce
chodníků na
hřbitově

Zahrada – nejen
místo odpočinku II.
etapa, výměna
střešní krytiny na
objektu školní
jídelny

Obnova chladírny
školní jídelny,
zateplení střechy
školní jídelny

Rekonstrukce
podlah ve škole,
obnova oplocení u
školky

V. etapa
rekonstrukce
chodníků na
hřbitově, úpravy
zeleně v areálu
hřbitova
Projekt výstavby
WC v zahradním
traktu školy,
rekonstrukce
kuchyňky ve školce,
obnova oplocení ve
škole

Životní
prostředí

Realizace projektu
výsadby u
kulturního domu,
projekt výsadby
zeleně v krajině

Realizace projektu
výsadby zeleně
v obci, realizace
projektu výsadby
zeleně v krajině,
vybudování
Sběrného dvora

Kulturní a
sociální
činnost

Obecní ples
Vepřové hody
Zájezdy pro seniory
Setkání seniorů
Vítání občánků
Rozloučení

Obecní ples
Vepřové hody
Zájezdy pro
seniory
Setkání seniorů
Vítání občánků

Doplnění výsadby
v obci, dokončení
projektu výsadby
zeleně v krajině,
zahájení svozu
biologického
odpadu na nově
postavenou
obecní
kompostárnu
Obecní ples
Vepřové hody
Zájezdy pro
seniory
Setkání seniorů
Vítání občánků
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Projekt chodníků u
Zavadilky, příprava
projektu chodníku
na Vlkošské

Doplnění výsadby
v obci, péče o
výsadby v obci a
v krajině, zajištění
provozu sběrného
dvora a
kompostárny

Projektu chodníku
na Vlkošské,
realizace chodníků
u zastávek v ulici K
Zavadilce
Studie stavebních
úprav smuteční
síně, úpravy zeleně
v areálu a
přiléhajícím okolí
hřbitova (1. etapa)
Projekt
rekonstrukce tříd –
matematické a
technické
vzdělávání, úprava
zpevněných ploch
ve škole, projekt
energetických úspor
školských zařízení
Doplnění výsadby
v obci, péče o
výsadby v obci a
v krajině, zajištění
provozu sběrného
dvora a
kompostárny

Obecní ples
Vepřové hody
Zájezdy pro seniory
Setkání seniorů
Vítání občánků
Rozloučení

Obecní ples
Vepřové hody
Zájezdy pro seniory
Setkání seniorů
Vítání občánků
Rozloučení

s úspěšnými žáky
školy
Hodové slavnosti
Slavnostní
rozsvěcení
vánočního stromku
Čistota obce
a veřejný
pořádek

Podpora
spolkových
aktivit

Činnost
v regionu

Informace,
propagace a
prezentace

Využívání
nezaměstnaných na
VPP
Zapojení dětí a
mládeže do péče o
čistotu obce
Podpora všech
organizací
vyvíjejících svou
činnost na území
obce a pro občany
naší obce
Spolupráce v rámci
mikroregionu
Střední Haná
Činnost MAS
Střední Haná

Troubecký
zpravodaj,
Webové
stránky
obce
Obecní
TV
infokanál
Sms infokanál
Obecní rozhlas
Aktualizace
fotodokumentace
a
videozáznamy
z dění v obci
Obecní kronika

Rozloučení
s úspěšnými žáky
školy
Hodové slavnosti
Slavnostní
rozsvěcení
vánočního
stromku
Využívání
nezaměstnaných
na VPP
Zapojení dětí a
mládeže do péče
o čistotu obce
Podpora všech
organizací
vyvíjejících svou
činnost na území
obce a pro občany
naší obce
Spolupráce
v rámci
mikroregionu
Střední Haná
Činnost MAS
Střední Haná

Rozloučení
s úspěšnými žáky
školy
Hodové slavnosti
Slavnostní
rozsvěcení
vánočního
stromku
Využívání
nezaměstnaných
na VPP
Zapojení dětí a
mládeže do péče
o čistotu obce
Podpora všech
organizací
vyvíjejících svou
činnost na území
obce a pro občany
naší obce
Spolupráce
v rámci
mikroregionu
Střední Haná
Činnost MAS
Střední Haná

s úspěšnými žáky
školy
Hodové slavnosti
Slavnostní
rozsvěcení
vánočního stromku

s úspěšnými žáky
školy
Hodové slavnosti
Slavnostní
rozsvěcení
vánočního stromku

Využívání
nezaměstnaných na
VPP
Zapojení dětí a
mládeže do péče o
čistotu obce
Podpora všech
organizací
vyvíjejících svou
činnost na území
obce a pro občany
naší obce
Spolupráce v rámci
mikroregionu
Střední Haná
Činnost MAS
Střední Haná

Využívání
nezaměstnaných na
VPP
Zapojení dětí a
mládeže do péče o
čistotu obce
Podpora všech
organizací
vyvíjejících svou
činnost na území
obce a pro občany
naší obce
Spolupráce v rámci
mikroregionu
Střední Haná
Činnost MAS
Střední Haná

Troubecký
zpravodaj,
Webové stránky
obce
Obecní
TV
infokanál
Sms infokanál
Obecní rozhlas
Aktualizace
fotodokumentace
a videozáznamy
z dění v obci
Obecní kronika

Troubecký
zpravodaj,
Webové stránky
obce
Obecní
TV
infokanál
Sms infokanál
Obecní rozhlas
Aktualizace
fotodokumentace
a videozáznamy
z dění v obci
Obecní kronika

Troubecký
zpravodaj,
Webové
stránky
obce
Obecní
TV
infokanál
Sms infokanál
Obecní rozhlas
Aktualizace
fotodokumentace
a
videozáznamy
z dění v obci
Obecní kronika

Troubecký
zpravodaj,
Webové
stránky
obce
Obecní
TV
infokanál
Sms infokanál
Obecní rozhlas
Aktualizace
fotodokumentace
a
videozáznamy
z dění v obci
Obecní kronika
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