Měsíčník obce Troubelice
ročník 17, číslo 9, září 2019 /vydán 11. 9. 2019/

CITÁT NA ÚVOD
Člověka skutečně poznáš až tehdy, když mu poprvé řekneš NE.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v úvodu dnešního sloupku Vám položím hned jednu malou
otázku. Jaké bylo léto, prázdniny a dovolená? Mnozí z Vás jistě
nebudou dlouho přemýšlet a v hlavě se jim ihned promítnou
krásné okamžiky a zážitky, které zůstaly zamčeny hluboko
v myslích. Když zavřou oči, uvidí sluncem zalité písečné pláže
omývané vlnami moře, tam někde na tisíce kilometrů vzdáleném
kontinentu nebo krásnou přírodu, chalupu a hory někde v naší
vlasti. Jiní si vzpomenou na chvíle odpočinku, výletů poblíž
domova nebo na chvilky strávené prací na svém příbytku.
Musely to být krásné zážitky, ať jste dovolenou prožili tam
či onam, protože s Vámi vždy byli vaši nejbližší, rodina nebo
známí. A i když má každá mince dvě strany, a to i pomyslná
mince života, neprožívali jsme mnohdy jen okamžiky radosti
a štěstí. On sám život je někdy krutý, jindy krásný,
ale především je strašně krátký. Ale i tak jde život dál, po boku
našich osudů. Máme před sebou další dny plné událostí,
tak už jen vítejte po dovolené doma, doma v našich obcích, tady,

kde žijeme každý svůj život! A jak už to bývá, skončily
prázdniny a začala škola. I v našich školách začal školní rok
2019/2020 v pondělí 2. září. Bylo milé přivítat naše děti
v mateřské i základní škole. Školní zvonek poprvé
po dvouměsíční odmlce zazvonil a dětem nezbývá nic jiného
než otevřít sešit, uchopit tužku a začít zapisovat první řádky
své světlé budoucnosti.
Vážení občané, po horkém létě je současné ochlazení vcelku
příjemné. Každopádně věřím, že nadcházející dny budou
i nadále slunečné tak, aby obec mohla začít nebo dokončit svoji
rozdělanou práci a i dále pracovat na přípravě dalších
plánovaných projektů. Věřím, že vše dopadne dle našich plánů
a představ a tyto se brzy změní ve skutečnost. Závěrem
mi dovolte, abych dětem, středoškolákům, ale i vysokoškolákům
popřál úspěšný nový školní rok a všem ve zdraví prožité
nadcházející dny babího léta a v poletující pavučině zachycené
štěstí.
S úctou Ondřej PLAČKO, starosta

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
Staňte se spoluautory obecního kalendáře
Milí přátelé, po krásných fotografiích z obce a kouzelných
obrázcích našich dětí bychom chtěli kalendář pro rok 2020
věnovat kuchařskému umění troubelických babiček a možná
i dědečků, tetiček a strýčků... Proto Vás prosíme: vlastníte-li
oblíbený a léty prověřený recept na jakýkoliv chutný pokrm
a jste ochotni se s námi o něj podělit, doručte nám jej, prosím,
do 15. října 2019 na obecní úřad. Ke každému receptu uvedeme,
kdo nám jej poskytl. Přidat můžete i krátký příběh nebo nějakou
zajímavost, která je s tímto receptem spjata. Nebudete-li chtít
uvést své jméno, uveřejníme recept anonymně. Recepty můžete
zasílat také e-mailem na adresu mistostarosta@troubelice.cz.
Uvítáme i ručně psané recepty, které můžete přinést přímo

na obecní úřad, kde si je ofotíme. Věříme, že díky Vám vznikne
nová inspirativní kuchařka plná báječných pokrmů a laskomin,
která nás bude těšit nejen po celý příští rok, ale zůstane
zachována i dalším generacím.
Také již připravujeme adventní a vánoční akce, o kterých Vás
budeme včas informovat. Výtěžek ze všech akcí bude jako
tradičně rozdělen dětem z naší mateřské a základní školy a část
věnujeme na charitativní účely. Proto Vás prosím, víte-li
o někom ve Vašem okolí, kdo by potřeboval naši pomoc,
neváhejte nás kontaktovat. Velmi děkuji za Vaši pomoc.
Jana Kobylková, místostarostka

UPOZORNĚNÍ
Pokud neumíte třídit odpad, zeptejte se svých dětí …
Zaměstnanci svozové firmy, kteří provádějí pravidelný vývoz
domovního komunálního odpadu, upozornili obec Troubelice
na stále častější ukládání plastů, bio odpadu a dokonce stavební
suti do nádob na komunální odpad. Tyto druhy odpadu nemají
s komunálním odpadem nic společného, což vědí už i děti
v základní škole. Je smutné, že tuto skutečnost přehlížejí někteří
dospělí, kteří tak svým nezodpovědným chováním zatěžují
životní prostředí naší planety a přímo navyšují ceny poplatku
za vývoz tohoto odpadu.
Jako opatření proti tomuto nešvaru mají zaměstnanci svozové
firmy nařízeno, že v případě zjištění nepovoleného obsahu
v nádobě na komunální odpad, nebudou tuto nádobu vůbec
vyprazdňovat.
Dalším opatřením bude přímá kontrola obsahu nádob
na komunální odpad ze strany obce. Za tímto účelem již byly

vytipovány domy, jejichž počet nádob, stojících před domy
v den svozu, úměrně neodpovídá množství osob obývajících
tuto nemovitost.
Všichni víte, že obec Troubelice zajišťuje sběr separovaných
plastů ve žlutých pytlích. Drtivá většina z Vás má od obce také
zapůjčenou nádobu na bioodpad a mnohdy i kompostér. Není
přece podmínkou, že v předvečer svozu domovního odpadu
musíme do nádoby na komunální odpad napěchovat vše, co nám
přijde pod ruce za účelem naplnit ji až po okraj. Nádoba bude
vyvezena třeba i s polovičním obsahem.
Závěrem upřímně děkujeme všem, kteří poctivě třídí odpad
a jsou k životnímu prostředí zodpovědní. Těchto občanů,
kterých je bezesporu drtivá většina, se výše uvedený text logicky
netýká. Ještě jednou děkujeme, že třídíte odpad.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea v září:
ŠLÉŠKOVÁ Jana, Troubelice
86 let
KAPPELOVÁ Anna, Troubelice
ŠTOKSA Lubomír, Troubelice
84 let
HUDEC Jiří, Troubelice
AXMANN Josef, Troubelice
81 let
AXMANNOVÁ Marie, Troubelice
DUBOVÝ Antonín, Lazce
78 let
UTĚŠENÝ Václav, Pískov
TIEFENBACH Bronislav, Pískov
78 let
POLÁK Jaromír, Troubelice
HUBIČKOVÁ Hedvika, Troubelice
77 let
DUBOVÝ Ladislav, Troubelice
KOTRÁŠOVÁ Marie, Troubelice
77 let
GRONICH Vratislav, Pískov
KOTRAŠ Lubomír, Troubelice
77 let
GRONICHOVÁ Jindřiška, Pískov
GABRIELOVÁ Ludmila, Troubelice
75 let
MĚRKA Petr, Troubelice
SVOBODA Miroslav, Lazce
74 let
KOTRAŠ František, Troubelice
HULOVÁ Jana, Troubelice
73 let
WEIGELOVÁ Božena, Troubelice
Všem jubilantům přejeme spoustu úspěchů, hodně štěstí a lásky a hlavně pevné zdraví.
Narodily se:
KOŘÍSTKA Kilián, Troubelice;
ĎURIŠ Tadeáš, Troubelice;
AXMANN Matyáš, Troubelice
Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví
a krásné bezstarostné dětství.
Opustili nás:
KAPPEL Josef, Troubelice;
KUČERÁK Vladimír, Troubelice
Pozůstalým projevujeme hlubokou
a upřímnou soustrast.

73 let
72 let
72 let
71 let
70 let
65 let
65 let
60 let
60 let
60 let
55 let

Sňatek uzavřeli:
MALÍNEK Jiří, Troubelice a MIKELOVÁ Klára, Malé Svatoňovice
KOTRAŠ Radek, Medlov a DITTRICHOVÁ Eliška, Troubelice
VÍTEK Přemysl, Pískov a ZBOŘILOVÁ Hana, Pískov
ŠMÍD Jaromír, Troubelice a ŽVÁTOROVÁ Martina, Troubelice
HUSÁK Vítězslav, Lazce a ČADILOVÁ Romana, Moravská Chrastová
OBŠIL Benedikt, Troubelice a SMOLKOVÁ Barbora, Libina
POSPÍŠIL Vojtěch, Nová Hradečná a HÁJKOVÁ Anežka, Troubelice
MATYÓ Michal, Ostrava a NEVĚŘILOVÁ Eliška, Troubelice
MALÍNEK Milan, Troubelice a KUČEROVÁ Martina, Uničov
Novomanželům přejeme hodně štěstí a čisté lásky ve společném životě.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Oznámení o vyhlášení revize katastrálního území Dědinka
Obec Troubelice dle ustanovení § 38 odst. 1 písm. A) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) oznamuje
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO12/2019-805, že v katastrálním území Dědinka obce Troubelice bude zahájena
revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1. 10. 2019 přibližně do 1. 10. 2020.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem
v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištění nesouladu mezi stavem
evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci vyzvání k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1
katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich
vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány
přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník, nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří
odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu
Obec Troubelice, ve spolupráci se společností EKO-UNIMED s.r.o. Medlov, pro Vás připravila mobilní sběr nebezpečného
odpadu a elektroodpadu, který proběhne v sobotu 19. října 2019 a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém sběrná
vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích, kde budete moci předat odpady obsluhám vozidel. Odpady odložené
na stanovišti před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny!
Druhy přebíraných odpadů: bateriové monočlánky,
Místo zastávky
Hodina zastávky
automobilové akumulátory, oleje, barvy, ředidla,
Lazce / u váhy /
08.00 – 08.30 hodin
kyseliny, pesticidy, léky, rtuťové zářivky
Troubelice dolní konec / u bytovky /
08.45 – 09.00 hodin
a výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, vysloužilé
Troubelice střed / u sokolovny /
09.10 – 09.40 hodin
elektrospotřebiče, televizory, lednice a mrazáky.
Troubelice horní konec / u orlovny /
09.45 – 10.00 hodin
Ostatní objemný odpad z obcí (pneumatiky, textil,
sídliště / u hřiště /
10.05 – 10.35 hodin
nábytek, koberce, peřiny, matrace, vyřazené
Pískov / náves /
10.45 – 11.15 hodin
Dědinka / náves /
11.30 – 11.45 hodin elektrospotřebiče, pračky a podobně).
Upozorňujeme, že nebezpečný odpad není odpad, který lze třídit! Dále upozorňujeme, že nebude přebírán eternit!
Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, akci hradí obec Troubelice z vybraných poplatků za odpady.
Firmy a podnikatelé musí tento sběr uhradit, respektive musí mít uzavřenou příslušnou smlouvu o likvidaci nebezpečného
odpadu s firmou, která likvidaci provádí a tuto likvidaci ze zákona dokladují odboru životního prostředí uničovské radnice!

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Výtah usnesení z 5. zasedání, konaného dne 28. 8. 2019
1) Zastupitelstvo obce Troubelice mimo jiné schvaluje:
 rozbor hospodaření obce Troubelice a plnění rozpočtu obce Troubelice za období 01/2019 - 06/2019
 plán inventarizace majetku obce Troubelice na rok 2019
 a přijímá po projednání dotační prostředky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - „Podpora rozvoje regionů 2019+“,
dotační titul 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, na akci: „Rekonstrukce veřejné budovy - místní část
Lazce č.p. 50", i. č. 117D8210E2343, včetně spolufinancování akce z vlastních zdrojů a v souladu
s podmínkami příslušné registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně příslušného rozpočtového opatření v rozpočtu
obce Troubelice na rok 2019 a zplnomocnění pro starostu obce ke schválení a výkonu Smlouvy (Rozhodnutí) o poskytnutí
dotace
 dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přímé zadání veřejné zakázky - zakázky
malého rozsahu – „Zpracování 2. změny Územního plánu Troubelice“, společnosti Atelier ARCHPLAN Ostrava s.r.o.,
Martinovská 3168/48, Ostrava; IČ: 26863065, s tím, že úhradu díla ponesou v plné výši žadatelé o změnu č. 2,
včetně zplnomocnění pro starostu obce k uzavření a podpisu příslušné smlouvy o dílo
 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a provedeném průzkumu trhu, přímé
zadání veřejné zakázky - zakázky malého rozsahu – „Cyklostezka Troubelice - Uničov, I. Etapa, úsek Troubelice - Lazce
u Troubelic: projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby“, společnosti
VISSO s. r. o., Tovární 1059/41, Olomouc; IČ: 25893173, včetně zplnomocnění pro starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy
o dílo
 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a provedeném průzkumu trhu, přímé
zadání veřejné zakázky - zakázky malého rozsahu – „Technická vybavenost pro 22 - 30 rodinných domů v lokalitě Troubelice
za Štoksovým: zastavovací studie“, společnosti VISSO s. r. o., Tovární 1059/41, Olomouc; IČ: 25893173, včetně zplnomocnění
pro starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
 výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku - zakázku malého rozsahu - ,,Rekonstrukce veřejné budovy - místní část Lazce
č. p. 50“ - generální dodavatel stavby, zpracovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a přidělení této zakázky společnosti s nejvýhodnější nabídkou - LAZAM uničovská stavební s.r.o.,
Masarykovo nám. 37, Uničov; IČ: 64087883, vč. zplnomocnění pro starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o dílo
 Plán zimní údržby místních komunikací obce Troubelice a místních částí, na rok 2019/ 2020 a uzavření smlouvy na poskytnutí
této údržby se společností TAGROS, a.s., 783 83 Troubelice 24, IČ: 607 93 066, s účinností od 1. 11. 2019 a zplnomocňuje
starostu obce k podpisu a uzavření příslušné smlouvy
 "Pravidla pro pořádání veřejných kulturních, sportovních a společenských akcí v areálu „Sportovního zařízení Lazce – parc.
č. 65/1, 65/2, 65/3“
2) Zastupitelstvo obce Troubelice mimo jiné zplnomocňuje:
 starostu a místostarostu obce Troubelice, k vyhlášení a provedení výběrového řízení (případné zplnomocnění pověřené třetí
osoby), dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku - zakázku malého
rozsahu: "Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Troubelice", vč. návrhu a oslovení
firem specializujících se pro oblast veřejné zakázky a ustanovení hodnotící komise.
 starostu a místostarostu obce Troubelice, k vyhlášení a provedení výběrového řízení (případné zplnomocnění pověřené třetí
osoby), dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku - zakázku malého
rozsahu: "Opravy hasičské zbrojnice Troubelice č. p. 25", vč. návrhu a oslovení firem specializujících se pro oblast veřejné
zakázky a ustanovení hodnotící komise
Celé usnesení je k dispozici na obecním úřadě, úřední desce obce a na www. troubelice.cz

ZE SPORTU
Sport troubelických hasičů
V letošním roce reprezentovala SDH Troubelice sportovní sportu.
družstva mladých hasičů, mužů, žen a veteránů.
Družstvo mužů v letošním roce navštívilo 17 soutěží
Mladí hasiči plnili soutěžní disciplíny v rámci šumperské ligy. s nejlepším umístěním v Písařově, kde vybojovali 1. místo
Na Olomoucku absolvovali běh na 60 m s překážkami, branný a dále v Rohli a Sobotíně, kde zaznamenali muži 4. místa.
závod
požárnické
všestrannosti
a
požární
útok Družstvo žen, které bylo sestaveno v dubnu ze členek, které
ve Chválkovicích, kde vybojovalo družstvo mladších žáků překročením věku 15-ti let opustily družstva mladých hasičů
8. místo a družstvo starších žáků místo 4. V šumperské lize jsme a které doplnily 4 nové členky sboru, absolvovalo letos
plnili disciplíny pouze v kategorii starších žáků, jejíž družstvo 19 soutěží. Poháry za 1. místo ženy dovezly z okrskové soutěže
jsme byli nuceni z organizačních důvodů obsadit závodníky v Medlově, z noční soutěže v Náměšti na Hané a dále
věkového rozmezí 5 – 14 let. I přesto zaznamenali v uvedeném ze Sobotína, Písařova a
Horních Studének. 2. místo
složení úctyhodné 18. místo z 26 družstev soutěžní sezóny.
pak zaznamenaly ženy na pohárové soutěži v Rohli.
Tímto bychom rádi pozvali do našich řad nové zájemce Posledním týmem, který letos reprezentoval troubelický sbor,
o hasičský sport. Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek bylo soutěžní družstvo veteránů. Ti absolvovali 6 soutěží.
v době od 16.00 do 18.00 hodin na hasičském areálu Z nejlepších výsledků uvádíme 1. místa ze soutěže na domácí
v Troubelicích. Přijďte se na nás třeba jen nezávazně půdě v Troubelicích a v Písařově a 6. místo na soutěži v Rohli.
podívat a zjistit tak více informací o tomto zajímavém
Pavel BARTUNĚK st., vedoucí mladých hasičů a trenér sportovních družstev

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zahájení školního roku 2019-2020
Nový školní rok jsme již tradičně zahájili
společně s milými hosty, panem starostou
obce
Ing.
Ondřejem
Plačkem
a předsedkyní RS při ZŠ Troubelice
Blankou Motlíčkovou, na nádvoří školy.
Ke 2. září má naše škola 181 žáků, což
je o 11 méně, než na konci minulého
školního roku. Opět tedy budeme mít
v každém ročníku jednu třídu. V červnu
jsme se rozloučili s 32 deváťáky, kteří
ukončili povinnou školní docházku na
naší škole. Na gymnázium do Uničova
přestoupila jedna žákyně a dva se během
prázdnin odstěhovali.
Nově jsme ve škole přivítali 14 prvňáčků
a 10 žáků z Nové Hradečné, kteří
nastupují na druhý stupeň do šesté třídy.
Všem přejeme, aby v naší škole našli
nové kamarády a úspěšně zvládli svůj
školní přestup.
Pedagogický sbor v letošním školním
roce bude pracovat beze změny. Na první

pedagogické radě jsme projednávali také
plán práce na nový školní rok. Ani letos
v něm nebudou chybět osvědčené akce.
Žáci 1. až 4. ročníku se zúčastní výuky
plavání v Uničově, pro všechny třídy
zajistíme divadelní představení, pro žáky
od 4. do 9. ročníku v anglickém jazyce,
návštěvu ekologických programů nebo
ZOO Olomouc, exkurze související
s vyučovacími předměty a školní výlety.
Také na poli sportovním počítáme
s reprezentací naší školy v atletice,
kopané, košíkové a florbalu. Hudebníci se
zapojí do pěvecké soutěže, prostor
dostanou i recitátoři, herci, výtvarníci
a zájemci o různé vědomostní soutěže.
I pro letošní školní rok počítáme se
zařazením do programu Šablony II.
V jeho rámci zapojíme žáky do klubů
logiky a čtenářství. Pomůžeme také
žákům 9. ročníku s přípravou na přijímací
řízení a při další práci nám bude pomáhat

školní asistent. Nově zavedeme od října
pro žáky takzvané žolíky. Chceme tak
přispět k další pozitivní motivaci žáků
v jejich školní práci a současně i pomoci
při snaze o snížení kázeňských opatření.
V době prázdnin doznaly změny i školní
prostory. Vymalovali jsme kompletně
celý pavilon prvního stupně a šatny
s učebnou přírodopisu na stupni druhém.
Také jsme provedli drobné údržbářské
práce ve všech budovách školy.
Cíle, které si v plánu práce stanovujeme
při výuce, mimoškolní činnosti a při
reprezentaci školy na veřejnosti, nejsou
malé a těžko bychom je dokázali splnit
bez vydatné pomoci a dobré spolupráce
s Obecním úřadem v Troubelicích,
Rodičovským spolkem při ZŠ Troubelice,
sponzory a rodiči našich žáků. Této
pomoci si velmi vážíme a přejeme všem
pevné nervy a úspěšné zvládnutí
společných úkolů.
Miroslav ŠEVČÍK, ředitel

Z FARNOSTI
Pozvánky na podzimní akce
Prožili jsme krásné letní dny a věřím, že byly alespoň pro většinu obyvatel příjemným časem. Doufám, že byly také příležitostí
vypnout z pracovního tempa a nabrat nové síly do každodenních úkolů a povinností. Odpočinout si je také určité umění.
Dovoluji si nabídnout dvě pozvánky. Na konci září je slavnost sv. Václava. Při té příležitosti si dovoluji pozvat také na pouť
do Lipinky. Mše svatá bude v sobotu 28. září ve 14 hodin. Myslím, že je to dobrá příležitost poděkovat za 30 let svobody,
ale i příležitost prosit o to, abychom svobodu dokázali dobře prožívat a byli zodpovědnými lidmi. Neboť i na nás záleží, v jakém
světě bude žít generace po nás.
Díky svobodě můžeme také lépe poznávat, že životní podmínky v naší zemi jsou velmi dobré. V mnoha jiných zemích mají lidé
mnohem složitější život. Tato svoboda i poznání nám umožňují pomáhat v jiných zemích. Nevelkými výdaji můžeme umožnit
vzdělání i další rozvoj života mnoha lidem. Naše farnost pomáhá na Haiti v rámci projektů, které tam zajišťuje Arcidiecézní charita
Olomouc. Základní škola v Troubelicích podporuje také dítě na Haiti, aby mohlo chodit do školy a najít lépe uplatnění v životě.
S koordinátorkou těchto projektů plánujeme besedu v Nové Hradečné. Domluvili jsme se na úterý 8. října. Beseda se uskuteční
v 18.00 hodin v sále OÚ v Nové Hradečné. Odpoledne bude mít také besedu pro žáky v ZŠ Troubelice.
P. Karel JANEČKA

POZVÁNKA
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