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Slovo redakce
Vážení občané,
jarní období bývá pro nás vždycky krásným
časem. Snad nás k tomu vede i příroda, jejíž
součástí jsme i my. A letos jsme se měli z če−
ho radovat.
Již 60 let žije Evropa v míru. V květnu jsme
oslavili 60. výročí ukončení nejstrašnějšího vá−
lečného konfliktu. Nikdo přesně nespočítal, ko−
lik lidských obětí si tato válka vyžádala, histo−
rikové uvádějí 60 milionů lidí. I když na celém
světě válečná ohniska stále propukají, k tak
obrovskému číslu válečných obětí snad už ni−
kdy nedojde.
U nás doma skončily problémy s vládou,
dočkali jsme se jmenování nového premiéra,
vláda dostala důvěru parlamentu a podle jejího
prohlášení chce pomoci nejchudším vrstvám
a podpořit malé a střední podnikání − což je
většina obyvatelstva. Musíme doufat, že se jí
to za ročního působení podaří.
V květnu jsme zažili radostné chvíle z ví−

tězství našich hokejistů na mistrovství světa
ve Vídni. Je to náš národní zvyk radovat se
z úspěchů našich sportovců.
A pokud se týká letošního počasí, nevíme,
zda studený máj přinese do stodol ráj, (ostat−
ně, žádné stodoly už nejsou a sýpky jsou plné
loňského obilí a EU slíbila nám pomoci tuto si−
tuaci vyřešit).
V naší obci úspěšně probíhaly výkopové
práce na umístění kabelové televize a tele−
fonního vedení. Šťastnější část obce se může
radovat, že se brzy dočká vysílání kabelové
televize na svých obrazovkách, tzn. větší po−
čet vysílacích stanic s bohatším výběrem TV
programů.
Přicházíme do období odpočinku a dovole−
ných, v nichž uskutečníme své touhy poznat
neznámé krajiny, užít si v pohodě krásy příro−
dy. Přejeme vám pěkné počasí a hodně zají−
mavých zážitků o dovolených.
Redakce

Za krásami naší Země
Redakční rada se obrací na všechny občany, kteří o dovolených navštíví
zajímavá místa, aby se s námi podělili o krásné zážitky a zapůjčili nám fo−
tografie do příštího Zpravodaje.
Jistě se i ostatní občané rádi podívají na krásná místa naší planety − Země.
Za spolupráci děkujeme.
Redakce

Slovo starosty
Naši spoluobčané se vrhli do práce na
svých zahrádkách a zahradách a obec se
snaží zvýšeným úsilím upravit po zimě ve−
řejnou zeleň. V péči o veřejné prostranství
nám pomáhají brigádníci a brigádnice
a věřím, že s jejich pomocí zajistíme do
tradičních hodových oslav v naší obci pří−
jemné prostředí. Jistě i vy přispějete svým
dílem a naše obec bude vypadat uprave−
ně.
Na jednáních rady obce se snažíme dotáh−
nout do konce obecně závaznou vyhlášku, je−
jíž převedení do praxe donutí „dočasné uživa−
tele veřejného prostranství“ k urychlenému

vyčištění obecních prostor a k úpravě okolí
svého bydlení.
Samotnou kapitolou je v naší obci sběr ne−
bezpečného odpadu. Koná se dvakrát ročně,
je dostatečně propagován letáky a přesto se
nám na obecním dvoře pokaždé objevují vě−
ci, které můžeme vydat až v dalším sběru. Po−
kud se to týká fyzických osob, tak tuto činnost
kvitujeme. Pořád je lepší rádio, televize nebo
pneumatika na obecním dvoře, než v příkopu
cestou do obce.
Myslím, že okolí naší obce má důstojnou
tvář a že tomu tak bude i nadále.
František Němčák, starosta obce
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A léta běží ...
Následující snímky zachycují slavnostní oka−
mžiky z primice (v r. 1969) troubeckého rodá−
ka P. Vincence Mrtvého.
(Primice je první mše svatá, kterou slouží
nově vysvěcený kněz ve svém rodišti).
P. Vincenc Mrtvý se narodil 18. 7. 1930
v Troubkách, manželům Anežce a Martinu
Mrtvým jako pátý z devíti dětí. (Jedno roční dí−
tě zemřelo).
Cesta k jeho vzdělání začala na obecné
škole v Troubkách. Místa dalšího studia: gym−
názium ve Fryštáku, měšťanská škola v To−
vačově, Dvorek u Přibyslavi, noviciál v Hodo−
ňovicích a Přestavlky u Přerova. Základní
vojenskou službu vykonával v Plzni.
Od roku 1953 − 1969 pracoval jako technic−
ký úředník v závodě Pragovka v Praze.
Svůj životní cíl − stát se knězem − uskuteč−
ňuje tajným studiem na Teologické fakultě
v Litoměřicích. Dne 8. 3. 1967 je kardinálem
Štěpánem Trochtou tajně vysvěcen na kněze.

Jeho působištěm se stává obec Hradešín
spolu s několika dalšími farnostmi.
Obec Hradešín je malá vesnička se 195
obyvateli, ležící na vrcholu kopce na hranici
okresu Kolín a Praha východ.
Dominantou vesnice je kostel sv. Jiří, který
spolu s farou, barokní zvonicí a hřbitovní
vstupní barokní branou, tzv. „polní kazatelnou,“
je uveden na seznamu kulturních památek.
Perlička na závěr: Televizní diváci si možná
vzpomenou na film Jako kníže Rohan (uved−
la ČT). V jedné scéně si „zahrál“ i P. Vincenc.
Pochovává zde zemřelou manželku hlavního
protagonisty filmu − Vladimíra Menšíka.
vvv
V měsíci červenci se P. Vincenc Mrtvý
dožívá významného životního jubilea.
Do dalších let mu přejeme hlavně hod−
ně zdraví a síly při plnění jeho nelehkých
kněžských povinností.
Rodičovské požehnání.

Rodinná pohoda: rodiče: Anežka a Martin Mrtví, strýčci: P. Václav Mrtvý (viz. Troubecký
zpravodaj č. 1 z roku 1999), JUDr. Metoděj Mrtvý.

V rozhovoru s tehdejším duchovním správcem v Troubkách P. Františkem Švehlákem.
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Před rodným domem na Svárově.

Hasičům do pochodu vyhrávala troubecká kapela Františka Frgála.

V slavnostním průvodu obklopen družičkami.

První mše svatá P. Vincence v troubeckém kostele.
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Naši dopisovatelé

SLAVNOSTI BOŽÍHO TĚLA ANEB O NÁBOŽENSKÉ
A OBČANSKÉ SVOBODĚ
Jsem již letitým pamětníkem, a proto svůj dnešní příspěvek bych chtěl
věnovat jednomu vnějšímu projevu náboženské svobody, kterým v dobách
mezi oběma světovými válkami i mnohem dříve bývala slavnost Božího tě−
la. Že náboženská svoboda úzce souvisí se svobodou občanskou, to zname−
ná svobodou všech občanů bez rozdílu, věřících i nevěřících, bylo již dosta−
tečně prokázáno v minulosti, kdy obě tyto součásti základních lidských práv
byly tvrdě potlačovány. Slavnosti se tradičně konávaly v čase pozdního ja−
ra v první dekádě měsíce června, obvykle ve čtvrtek, který byl státem uzná−
vaným svátkem.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ  2/2005

Cesta, po níž procesí procházelo, bývala po−
sypána rákosím (šáchořím), vydatně rostou−
cím u lesa „v bečvisku“.
Z kostela vycházel mohutný a pestrý průvod
ke čtyřem oltářům. První zastavení bývalo
u Vránů, druhé u Brázdů, třetí u mých rodičů
a poslední u Hájků. Procesí tvořilo množství
mládeže, družičky v bílých šatech, s věnečky
na hlavách a s košíčky plnými květů, které
sypaly na cestu. Následovali členové vete−
ránského spolku Moravan se svým krásným
praporem, příslušníci místního Sboru dobro−
volných hasičů, dále členové a členky tělový−
chovné jednoty Orel ve svých krojích a za ni−
mi vybraní čtyři občané nesoucí baldachýn,
pod nímž kráčel pan farář s monstrancí se
svým doprovodem.
Závěr průvodu sestával z velkého množství
občanů obojího pohlaví. V průvodu samozřej−
mě nechyběla kapela pana Františka Frgála,
jež hudbou doprovázela zpěv účastníků pro−
cesí a v závěru pobožnosti u oltářů za zvuku
kostelních zvonů a salvy výstřelů z troubec−
kého kanónu zahrála „tuš“.
Od posledního oltáře se procesí vracelo do
kostela, kde se konalo ukončení slavnosti
se zapěním slavného „Te Deum“.

7

Procesí Božího těla u školy (fotografováno
z věže kostela).
Závěrem třeba dodat, že dávná tradice slav−
ností Božího těla je dnes opět obnovena,
i když v poněkud skromnějším měřítku.
A úplně na závěr: Mám zato, že v tom sou−
časném překotném životním shonu snad ne−
uškodí toto malé dnešní zastavení ...
Oldřich Kupčík

Procesí před oltářem u Hájků.
Jelikož jeden ze čtyř oltářů byl zdoben
u mých rodičů v Troubkách, mohu zde popsat
nejen průběh této slavnosti v dřívější době, ale
i rozsáhlé, několik dní trvající pečlivé přípravy,
jichž se účastnila takřka celá rodina.
Nejprve bylo třeba připravit a sidolem vy−
čistit potřebný počet svícnů různé velikosti pro
oltář a do oken v domě. Dále shromáždit obra−
zy, obrázky a sošky s náboženskou tématikou.
Pro oltář bylo nutno vyprat a vyžehlit přes
rok uschované textilie − povlaky, pokrývky,
záclony a vyčistit velký koberec. Pro přípravu

potřebných věnců, věnečků a kytiček bylo tře−
ba zajistit větší množství květin různého dru−
hu. Věnce byly zhotovovány z barvínku, ten
jsme měli na zahradě, a z mateřídoušky, kte−
rou jsme chodili trhat za večera na regulační
louku u Bečvy, kde jí tehdy rostlo velké množ−
ství.
S květinami nám přispěli také sousedé, kte−
ří pomáhali i při vití věnců. Jako doplněk k vý−
zdobě oltáře sloužily lipové větve − májky, kte−
ré také zdobily celou trasu průvodu. Ty nám
dováželi z lesa sousedé s koňskými potahy.

Snímek u oltáře mých rodičů 8. června 1939: stojím druhý zleva s mými zemřelými kama−
rády: Josefem Zapletalem, Františkem Dunajem, Otakarem Smolkou
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Snímek z dvacátých
let minulého století −
troubecký „kanón,“
z něhož se střílelo při
slavnostních příleži−
tostech. Byl vyroben
ze dřeva a střílelo se
z něj slepými náboji
z brokovnice.
Ještě je na něm vidět
nápis „troubecká dě−
lostřelecká posádka
před výstřelem“.
Jména střelců zleva:
Ladislav Šíma,
Metoděj Němčák,
Martin Stavinoha,
Stanislav Hradil
a Antonín Němčák.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ  2/2005

Vyšli jsme ven ze školy a s překvapením
jsme spatřili takové malé auto. Na něm stál
ruský důstojník, a mávaje pistolí nás hnal k Za−
vadilce, abychom tam pokládali trámy na že−
lezném mostě. Ten byl výbuchem zlomený na
jedné straně.
Sotva jsme začali na most nosit fošny, za−
hájili proti nám střelbu Němci ukrytí u „Hajčá−
ku“. Tento rybník si jistě pamatuje i dnešní
střední generace. Byl to malý rybník naproti
železného mostu, obrostlý vrbami a olšovím.
Němci tam byli dobře ukrytí a chtěli nám za−
bránit v opravě mostu. Kulky létaly a naráže−
ly do mostních oblouků a my všichni jsme mě−
li velký strach a schovávali jsme se.
V tu dobu k mostu dorazili další ruští vojáci,
kteří pronásledovali ustupující německou
armádu. Přes most to ovšem nešlo.

9

V tom se stalo něco, co bylo až k nevíře. Dva
ruští vojáci na malých konících, místo sedel jen
pytle, vjeli po levé straně mostu do Bečvy. Je−
jí břehy byly dobrých 10 m vysoko nad vodou
a oni nezaváhali, dostali se na druhou stranu
Bečvy a v té jízdě stříleli na ukryté Němce tak
dlouho, dokud je nezastřelili.
Tehdy jsem poprvé viděl opravdové hrdiny.
Tihle ruští obyčejní vojáci bojovali až fanatic−
ky a víme, že tenkrát bojovali ve jménu Stali−
na. A věřte, že se to stalo právě tak, jak to po−
pisuji. My jsme provizorně opravili poškozený
most a teprve potom jsme mohli jít domů.
V naší vesnici už bylo plno Rusů.
Podávám tímto svědectví o posledních
dnech války v mém rodišti − v Troubkách, kde
sice již dlouhá léta nežiji, ale dění zde mne
stále zajímá.
Rostislav Kratochvíl, Zábřeh

Informace obecního úřadu
Vzpomínky na konec II. světové války v Troubkách
Podnětem k mým vzpomínkám po šedesá−
ti letech byla moje nejmladší vnučka, student−
ka gymnázia, která měla za úkol napsat něco
o 2. světové válce a požádala mě, abych jí vy−
právěl své zážitky. Přestože mi bude v letoš−
ním roce 82 roků, válečné vzpomínky jsou tak
hluboko vryty v mé paměti, že se mi často ve
vzpomínkách vrací a některé jsem začal i za−
pisovat.
Tento příběh se udál ve dnech končící ně−
mecké okupace a blížícího se konce války.
V dálce bylo slyšet postupující sovětskou
armádu a Němci, kteří byli ještě v naší vesni−
ci, se chystali k ústupu. Moje vzpomínka se tý−
ká událostí, které se staly 6.− 8. května 1945
v Troubkách.
Na úvod svého vyprávění ještě chci pozna−
menat, že 26. února 1943 jsem byl transpor−
tován do Německa na nucené práce a odtud
jsem utekl 1. května 1945.
V poledne 6. května jsem stál před domem
č. 193 naproti Nové ulice, kde jsem s rodiči
bydlel a maminka mě právě volala k obědu.
Pozoroval jsem, jak kolem našeho domu ved−
li dva němečtí vojáci pana Bahounka. Ten na
mě zavolal, abych se jich německy zeptal, co
po něm chtějí. To jsem také udělal, ale Němec

vytáhl pistoli a přikázal: „Kom mit!“ A tak jsem
se i já, smolař, dostal jako rukojmí do budovy
školy. Shromáždili nás zde asi dvacet.
Dnes si už jenom pamatuji, že tam byl již
jmenovaný pan Bahounek a pak obchodník
Badal.
Němci nám řekli, že když budou moci
z Troubek v klidu odejít, nikomu z nás se nic
nestane. Stráž u dveří držel Němec, který ne−
vypadal nijak hrozivě, tak jsem se odvážil ně−
mecky zeptat, co s námi chtějí udělat. Řekl, že
je evangelický kněz a potvrdil mi, že pokud se
Němcům podaří klidný ústup, pustí nás na
svobodu. Tomu jsme mohli věřit a taky nemu−
seli. Tyto dny opravdu nebyly nic, co by nám
mohl někdo závidět a docela mě mrzí, že tyto
události již pomalu upadají v zapomnění.
Jistotu, že nás pustí, tu jsme rozhodně ne−
měli a dnes mnozí víme, že naše obavy byly
oprávněné (smrt četníka Vitáska v Přerově).
Ten Němec nás ještě upozornil, abychom ne−
vycházeli ven dříve, než uslyšíme výbuchy, že
si tím Němci zajistí odjezd.
Ráno 8. května kolem šesté hodiny jsme
opravdu uslyšeli výbuchy. Později jsme zjisti−
li, že to byly nálože pod mosty přes řeku Beč−
vu.

Na konci července letošního roku by měly
být dokončeny hlavní práce spojené s výstav−
bou obecní kabelové sítě. Do konce roku by
pak mělo dojít k postupnému oživování této
etapy. Pokud k tomuto kroku nedojde do kon−
ce letošního roku, pak zcela jistě bude síť zpro−
vozněna začátkem příštího roku.
Na zprovoznění I. etapy výstavby kabelo−
vých rozvodů v obci se budeme pokoušet zís−
kat finanční prostředky z právě vyhlášeného
dalšího kola Společného regionálního ope−
račního programu Evropské unie. Těžko ale
předvídat, zda budeme s žádostí o finanční
podporu úspěšní.
Ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme ta−
ké dokončili hlavní práce na opravě místní ko−
munikace v ulici Vrbí III a částečně na místní
komunikaci v Nové ulici. Po odstranění drob−
ných nedodělků počítáme s tím, že by celá
akce byla v závěru letošního roku řádně zko−
laudována.
Pro příští rok by se mělo v opravách míst−
ních komunikací pokračovat s tím, že přes
léto by měla být zpracována studie nejvíce po−
škozených místních komunikací včetně vyčís−
lení předpokládaných nákladů na opravy. Stu−
die by měla být výchozím podkladem pro
rozhodnutí zastupitelstva obce o prioritách
oprav místních komunikací v obci.

Mnozí z Vás jistě zaznamenali, že proběhl
konkurs na nového ředitele/lku naší základní
školy. Do výběrového řízení se přihlásili dva
zájemci, oba učitelé na naší škole, a jako vhod−
ná osoba na místo ředitelky byla komisí urče−
na paní Mgr. Jitka Pěchová. Nečeká ji jistě jed−
noduchá práce, ale věřím, že s podporou jak
pedagogického sboru, tak zástupců obce a ro−
dičů žáků se jí podaří vše zvládnout. Přeji ji te−
dy v nové funkci hodně trpělivosti a pevné
zdraví.
Zároveň chci poděkovat panu Mgr. Jarosla−
vu Klosovi za dlouholeté pedagogické, ale i ře−
ditelské působení na naší škole. A také jemu
přeji do dalších let pevné zdraví, aby si mohl
užívat zasloužilého odpočinku na penzi.
Závěrem se chci jen krátce zmínit o udá−
losti, která se stala na zasedání zastupitelstva
obce konaném dne 22. 6. 2005. Za nízké
účasti občanské veřejnosti (přítomni byli 2 ob−
čané, ředitel ZŠ a pracovníci obecního úřadu)
bylo v diskusi navrženo, aby byl z funkce sta−
rosty odvolán p. František Němčák. Po disku−
si bylo o tomto návrhu hlasováno a počtem 11
hlasů zastupitelů obce (2 zastupitelé byli pro−
ti, 1 se zdržel hlasování, 1 byl nepřítomen) byl
pan František Němčák odvolán z funkce sta−
rosty obce. Na tomtéž zasedání jsem pak byl
zvolen novým starostou obce, Ing. Josef Sou−
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šek místostarostou obce a pan Antonín Ti−
cháček předsedou kontrolního výboru.
Důvody odvolání byly řečeny v diskusi
a abych pravdu řekl, nemám v úmyslu je na
stránkách Zpravodaje rozebírat. Je mi líto, že
k tomuto kroku došlo, ale snad časem pocho−
píte, že všechny zastupitele hlasující pro od−

volání pana starosty vedla snaha o to, aby
správa obce s více jak dvacetimilionovým roč−
ním rozpočtem řádně fungovala a obec byla
také řádně prezentována na veřejnosti.
Dovolím si však panu Františku Němčáko−
vi poděkovat za všechnu jeho práci pro blaho
obce v předchozích letech.

vvv

Radek Brázda

Na závěr zveřejňujeme Pravidla užívání veřejných prostranství, které
schválila rada obce na svém zasedání konaném dne 8. 6. 2005. Rovněž zve−
řejňujeme usnesení zastupitelstva a rady obce za uplynulé období.

Pravidla užívání veřejného prostranství
Na základě usnesení rady obce č. 54/
290/2005 ze dne 8. 6. 2005 byly schváleny
následující pravidla zvláštního užívání ve−
řejného prostranství, přičemž v textu je
uvedeno, co se rozumí zvláštním užíváním
veřejného prostranství.
Z platné obecně závazné vyhlášky č. 2/
2003, o místních poplatcích vyplývá, že po−
platek za zvláštní užívání veřejného prostran−
ství (rozumí se tím provádění výkopových pra−
cí, umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
pro umístění stavebních nebo reklamních za−
řízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných ob−
dobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání prostran−
ství pro kulturní, sportovní a reklamní akce ne−
bo potřeby tvorby filmových a televizních děl)
se platí za každý započatý den užívání veřej−
ného prostranství a za každý započatý m2.
V našem případě se jedná o užívání veřej−
ného prostranství k umisťování skládek, tj.
skládek palivového dříví, stavebního materiá−
lu, autovraků apod. Zde činí sazba 10 Kč za
m2 a den. Každý občan má zároveň povinnost
podat na obecní úřad oznámení o záboru ve−
řejného prostranství. V naší obci toto z obča−
nů nečiní nikdo.
Rada obce schválila tato pravidla užívání
veřejného prostranství :
1. skládky palivového dříví bude možné na
veřejných prostranstvích umisťovat k jejich dal−
šímu zpracování bez poplatku nejpozději do
30. 4. daného kalendářního roku a pokud by
po tomto datu byla nově na veřejné prostran−
ství umístěna skládka palivového dříví, musí

být nejpozději do 7 dnů od jejího umístění na
veřejném prostranství odstraněna,
2. Skládky stavebního materiálu nebudou
zpoplatňovány, pokud majitel tohoto materiá−
lu prokazatelně provádí stavební práce, na
které má řádné stavební povolení (může být
prokázáno i ohlášením u stavební komise ob−
ce). Ostatní skládky budou zpoplatněny dle
platné obecně závazné vyhlášky.
3. skládky autovraků a další skládky budou
zpoplatňovány dle OZV.
Před zasláním platebního výměru týkajícího
se záboru veřejného prostranství a úhrady
poplatku bude dotčeným občanům zaslána
výzva, aby do 7 dnů od doručení výzvy sklád−
ku z veřejného prostranství odstranili, případ−
ně doložili (pokud to není jasné) stavební po−
volení, neboť jinak jim bude vystaven platební
výměr (částku lze vymáhat exekučně).
Skládky budou dokumentovány fotograficky.
Kontrolou veřejných prostranství a zpracová−
ním fotodokumentace bude pověřen kontrolní
výbor zastupitelstva (výbor provede soupis
skládek, obecní úřad zpracuje fotodokumen−
taci a zašle dotčeným občanům výzvu, výbor
následně zkontroluje stav po zaslání výzvy
a případně podá obecnímu úřadu podnět k vy−
dání platebního výměru s vyměřením poplat−
ku).
V případě podnikatelských subjektů lze po−
dle zákona o obcích uložit pokutu až do výše
200 000 Kč, pokud tento podnikatel porušuje
povinnosti stanovené obecně závaznou vy−
hláškou, tj. neohlásí umístění skládky anebo
touto skládkou znečišťuje veřejné prostranství.
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USNESENÍ č. 16
ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 23. 3. 2005
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Výsledky hospodaření obce za 1−2/2005.
3. Rozpočtové opatření 1/2005.
4. Financování investičního záměru obce −
kabelová televize a datová síť.
5. Žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obno−
vy a rozvoje bydlení.
6. Výsledky hospodaření ZŠ Troubky (přís−
pěvkové organizace obce) s příspěvkem
obce za období 1−2/2005.
7. Zprávu o činnosti Sdružení obcí mikrore−
gionu střední Haná.
8. Záměry a převody nemovitostí.
9. Diskuze.
10. Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření 1/2005.
2. Zastupitelstvo obce schválilo návrh zvýšit
procentní podíl, ze kterého je tvořen soci−
ální fond obce o 1 %, tj. na 3 %.
3. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí krátko−
dobého úvěru do maximální výše 3 000 000,−
Kč na realizaci I. etapy výstavby kabelové
televize a multifunkční datové sítě v obci.
Splatnost úvěru bude do 30. 6. 2006.
4. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve
výši Kč 190.000,− Obci Troubky na opravu
bytového domu v ulici Sportovní č. p. 777.
Další podmínky poskytnutí úvěru budou
stanoveny úvěrovou smlouvou.
5. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
úvěru ve výši Kč 100.000,− manželům Ing.
Josefu a Marii Souškovým na opravu ro−
dinného domu v ulici Záhumení, č. p. 139.
Další podmínky poskytnutí úvěru budou
stanoveny úvěrovou smlouvou.
6. Zastupitelstvo obce schválilo směnu a pro−
dej částí pozemků p.č. 2409/1, p.č. 2409/4
a p. č. st. 234 PK stav (vlastník Obec Troub−
ky) a p. č. st. 237/1 (vlastník Jan Kelnar,
Troubky), v k. ú. Troubky nad Bečvou za
cenu dle znaleckého posudku.
7. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p. č. 137/1, v k.ú. Troubky nad
Bečvou, paní Barboře Krutilové, Přerov,
za cenu dle znaleckého posudku.

8. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p.č. 2409/1 − část bývalých HUK,
v k. ú. Troubky nad Bečvou, paní Jitce
Brandové, Troubky, za cenu dle znalecké−
ho posudku.
9. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p. č. 2409/1 − o výměře 3 m2,
v k. ú. Troubky nad Bečvou, manželům
Koutným,Troubky, za cenu dle znalecké−
ho posudku.
10. Zastupitelstvo obce schválilo změnu kup−
ce pozemků p. č. 1516/2 a 1516/3 v k. ú.
Troubky nad Bečvou, ze společnosti První
moravská finanční a.s. na společnost PRE−
KONA Přerov spol. s r.o. .
III. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Zastupitelstvo obce neschválilo záměr pro−
deje části pozemku p. č. 2399/1 o výměře
cca 58 m2, v k. ú. Troubky nad Bečvou,
Ing. Vlastimilu Raškovi ml., Troubky.
IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vý−
sledky hospodaření obce za 1−2/2005.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvo−
dovou zprávu k rozpočtovému opatření č.
1/2005.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vý−
sledky hospodaření ZŠ Troubky (příspěv−
kové organizace obce) s příspěvkem obce
za období 1−2/2005.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprá−
vu o činnosti Sdružení obcí mikroregionu
střední Haná za rok 2004.
V. Zastupitelstvo obce pověřilo:
1. Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce do−
jednáním všech podmínek úvěrové smlou−
vy na financování I. etapy výstavby kabelo−
vé televize a multifunkční datové sítě v obci.
VI. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce oslo−
vit peněžní ústavy, u kterých má zřízené
bankovní účty, případně jiné peněžní ústa−
vy, za účelem podání nabídky na poskytnutí
úvěru pro financování I. etapy výstavby ka−
belové televize a multifunkční datové sítě
v obci (maximální výše úvěru 3 000 000,−
Kč, splatnost úvěru do 30. 6. 2006).
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USNESENÍ č. 17

USNESENÍ č. 18

ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 18. 5. 2005

ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 6. 2005

I. Zastupitelstvo obce projednalo:
Kontrolu usnesení.
Žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení.
Záměry a převody nemovitostí.
Změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru
Troubky.
Diskuze.
Usnesení a závěr.

I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Výsledky hospodaření obce za období 1−
5/2005.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2005.
4. Závěrečný účet obce za rok 2004.
5. Výsledky hospodaření Základní školy
Troubky za období 1 − 5/2005.
6. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové
organizace obce − Základní škole Troubky.
7. Studii zástavby rodinných domů v Troub−
kách v lokalitě Vlkošská.
8. Návrh změny č. 2 ÚPSÚ Troubky.
9. Záměry a převody nemovitostí.
10. Diskuzi.
11. Usnesení a závěr.

II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve
výši 75.000,− Kč paní Heleně Klosové na
opravu bytového domu v ulici Sadová, č.
p. 651. Další podmínky poskytnutí úvěru
budou stanoveny úvěrovou smlouvou.
2. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve
výši 60.000,− Kč panu Martinu Skřenkovi
na opravu rodinného domu v ulici Nová
ulice, č.p. 662. Další podmínky poskytnutí
úvěru budou stanoveny úvěrovou smlou−
vou.
3. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve
výši 100.000,− Kč panu Vladimíru Brázdo−
vi na opravu rodinného domu v ulici Na
Dolách, č. p. 504. Další podmínky poskyt−
nutí úvěru budou stanoveny úvěrovou
smlouvou.
4. Zastupitelstvo obce schválilo zařazení žá−
dosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení pana Emila Smolky
k projednání.
5. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve
výši 70.000,− Kč panu Emilovi Smolkovi na
opravu rodinného domu v ulici Záhumení,
č. p. 77. Další podmínky poskytnutí úvěru

budou stanoveny úvěrovou smlouvou.
6. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p. č. 137/4 v k. ú. Troubky nad
Bečvou, panu Jaromíru Janouškovi, Troub−
ky, za cenu dle znaleckého posudku.
7. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p. č. 136/1 v k. ú. Troubky nad
Bečvou, manželům Petrovi a Aleně Malí−
kovým, Troubky, za cenu dle znaleckého
posudku.
8. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p. č. 137/1 v k. ú. Troubky nad
Bečvou panu Janu Kalábovi, Troubky, za
cenu dle znaleckého posudku.
9. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem po−
zemků p. č. 3766, p. č. 3768 a p. č. 3950
v k. ú. Tovačov, Troubecké hospodářské,
a. s., za standardních podmínek pro pro−
nájem zemědělských pozemků.
10. Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změ−
ny č. 3 územního plánu sídelního útvaru
Troubky za podmínky úhrady finančních
nákladů této změny městem Přerov.
III. Zastupitelstvo obce uložilo:
1. Zastupitelstvo obce uložilo Mgr. Radku
Brázdovi, místostarostovi obce, projednat
se zúčastněnými stranami řešení směny
pozemků a situování zástavby na těchto
pozemcích:
p. č. 2040/22 (vlastník F. Gregovský), p. č.
2120/2 a 2120/3 (vlastník obec Troubky);
p. č. 2119 (vlastník F. Vojtek), p. č. 2120/1
(vlastník M. Svobodová).
Všechny pozemky se nacházejí v k. ú.
Troubky nad Bečvou.
2. Zastupitelstvo obce uložilo Františku Něm−
čákovi, starostovi obce, požádat Městský
úřad Přerov o pořízení změny č. 3 územ−
ního plánu sídelního útvaru Troubky.

vvv

II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 3/2005.
2. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný
účet obce za rok 2004 s výhradou.
3. Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1
ke zřizovací listině ze dne 28. 6. 2004, č.
usnesení zastupitelstva obce XI./II./3.
4. Zastupitelstvo obce schválilo urbanistický
návrh studie zástavby rodinných domů
v lokalitě Vlkošská.
5. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p. č. 2409/1 v k. ú. Troubky nad
Bečvou panu Přemyslu Netopilovi, Troub−
ky za cenu dle znaleckého posudku.
6. Zastupitelstvo obce schválilo návrh na hla−
sování o odvolání starosty obce.
7. Zastupitelstvo obce schválilo návrh na ve−
řejné hlasování o odvolání starosty obce.
8. Zastupitelstvo obce schválilo návrh na hla−
sování o zvolení nového starosty obce.
9. Zastupitelstvo obce schválilo návrh na ve−
řejné hlasování o zvolení nového starosty
obce.
10. Zastupitelstvo obce schválilo návrh na hla−
sování o zvolení nového místostarosty obce.
11. Zastupitelstvo obce schválilo návrh na ve−
řejné hlasování o zvolení nového místosta−
rosty obce.
12. Zastupitelstvo obce schválilo návrh na hla−
sování o zvolení předsedy kontrolního vý−

boru.
13. Zastupitelstvo obce schválilo návrh na ve−
řejné hlasování o zvolení předsedy kon−
trolního výboru.
14. Zastupitelstvo obce schválilo návrh o pře−
vzetí funkcí za účasti předsedů finančního
a kontrolního výboru ve čtvrtek 23. 6. 2005
na Obecním úřadě v Troubkách.
III. Zastupitelstvo obce odvolalo:
1. Zastupitelstvo obce odvolalo Františka
Němčáka z funkce starosty obce.
IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Zastupitelstvo obce zvolilo Mgr. Radka
Brázdu do funkce starosty obce.
2. Zastupitelstvo obce zvolilo Ing. Josefa
Souška do funkce místostarosty obce.
3. Zastupitelstvo obce zvolilo Antonína Ti−
cháčka do funkce předsedy kontrolního vý−
boru.
V. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vý−
sledky hospodaření obce za období 1−
5/2005.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvo−
dovou zprávu k rozpočtovému opatření č.
3/2005.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí infor−
mace k rozpočtovému opatření č. 2/2005,
schválenému radou obce dne 30. 3. 2005.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vý−
sledky hospodaření Základní školy Troub−
ky (příspěvkové organizace obce) s přís−
pěvkem obce za období 1 − 5/2005.
VI. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce dů−
sledně sledovat a dodržovat opatření sou−
visející s výhradou k hospodaření obce za
rok 2004.
2. Zastupitelstvo ukládá radě obce projednat
urbanistickou studii zástavby rodinných do−
mů v lokalitě Vlkošská se všemi dotčený−
mi občany a zároveň ukládá radě obce
předat tento návrh SÚ Přerov jako upřes−
nění ÚPSÚ v dané lokalitě.
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RADA OBCE − USNESENÍ
Usnesení č. 48 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 9. 3. 2005
Usnesení rady 48/259/2005
 Rada rozhodla prodloužit smlouvu o nájmu
obecního bytu pro paní Silvii Vojtkovou do
28. 2. 2008.
Usnesení č. 49 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 23. 3. 2005
Usnesení rady 49/260/2005
 Rada rozhodla na základě § 2 odst. 3 záko−
na č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurs−
ního řízení a konkursních komisích, jmeno−
vat za členy konkursní komise pro konkursní
řízení na obsazení místa ředitele Základní
školy Troubky následující osoby:
− p. Františka Němčáka, starostu obce, jme−
novala předsedou komise,
− Mgr. Radka Brázdu, místostarostu obce,
jmenovala za člena komise,
− Mgr. Zdeňka Josefčuka, určeného ředite−
lem Krajského úřadu Olomouckého kraje,
jmenovala za člena komise,
− Mgr. Víta Širokého, zástupce České škol−
ní inspekce, jmenovala za člena komise,
− Mgr. Pavla Odehnala, ředitele Základní
školy Tovačov, jmenovala za člena komise,
− Mgr. Marii Goeblovou, zástupkyni peda−
gogického sboru ZŠ Troubky, jmenovala za
člena komise.
Usnesení rady 49/261/2005
 Rada schválila smlouvu o dílo uzavřenou
mezi obcí Troubky a společností V okno
s.r.o. Kroměříž, obchodní zastoupení Pře−
rov, na výměnu oken na bytovém domě
v ulici Sportovní.
Usnesení č. 50 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 30. 3. 2005
Usnesení rady 50/262/2005
 Rada schválila rozpočtové opatření č. 2/2005.
Usnesení rady 50/263/2005
 Rada schválila smlouvu o dílo č. 238/05
uzavřenou mezi obcí Troubky a společnos−
tí GTT a.s., Praha, ve věci výstavby kabe−
lové datové sítě v obci.
Usnesení rady 50/264/2005
 Rada schválila smlouvu o poskytování slu−
žeb autorského, inženýrského a technické−

ho dozoru při realizaci výstavby kabelové
datové sítě v obci uzavřenou mezi obcí
Troubky a společností Kabelová televize
CZ, s.r.o., Praha.
Usnesení rady 50/265/2005
 Rada schválila smlouvu o výpůjčce uzavře−
nou mezi obcí Troubky a společností EKO
− KOM, a.s., Praha, na bezplatné využívání
3 ks odpadových nádob.
Usnesení rady 50/266/2005
 Rada schválila dodatek ke smlouvě č. 89/
531/03 uzavřený mezi obcí Troubky a spo−
lečností Linde Technoplyn a.s., Praha, na
pronájem technických plynů v lahvích.
Usnesení rady 50/267/2005
 Rada rozhodla vyhlásit 2. kolo výběrového
řízení na získání úvěrů z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce pro rok 2005.
Usnesení č. 51 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 20. 4. 2005
Usnesení rady 51/268/2005
 Rada schválila smlouvu o uzavření budou−
cí smlouvy o nájmu pozemku a investici
(smluvní strany obec Troubky − Martina
a Milan Ministrovi, Troubky).
Usnesení rady 51/269/2005
 Rada schválila smlouvy o nájmu hrobové−
ho místa (viz příloha zápisu).
Usnesení rady 51/270/2005
 Rada schválila smlouvu o odběru 10 ks knih
„Pobečví v proměnách času“ (obce Kojetín−
ska, Hranicka, Lipnicka a Přerovska na po−
hlednicích) se společností ELAN spol. s r.o.
Přerov.
Usnesení rady 51/271/2005
 Rada schválila návrh dodatku č. 1 k nájem−
ní smlouvě č. 43/N/04 uzavřené mezi obcí
Troubky a Troubeckou hospodářskou a.s.,
Troubky (přesná identifikace pozemků uží−
vaných společností Th a.s. v k.ú. Tovačov
po dokončeném scelování).
Usnesení rady 51/272/2005
 Rada schválila žádost Ing. Františka Leh−
kého, Troubky, o prodloužení termínu čer−
pání úvěru z Fondu obnovy a rozvoje byd−
lení obce do 31. 8. 2005.
Usnesení rady 51/273/2005
 Rada schválila žádost Sdružení přátel při
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ZŠ Troubky o bezplatný pronájem kulturní−
ho domu pro „Slet čarodějnic“ v případě ne−
příznivého počasí dne 29. 4. 2005.
Usnesení rady 51/274/2005
 Rada schválila záměr prodeje pozemku
části p. č. 137/4 v k.ú. Troubky nad Bečvou
o výměře 5 m2 panu Jaroslavu Janouškovi,
Troubky.
Usnesení rady 51/275/2005
 Rada schválila záměr směny pozemku p. č.
2040/22 (výměra 2868 m2) − vlastník Fran−
tišek Gregovský, za pozemky p. č. 2120/2
(výměra 1002 m2) − vlastník Obec Troubky,
a p. č. 2120/3 (výměra 2500 m2) − vlastník
Obec Troubky. Zbylou část výměry pan Gre−
govský od obce Troubky odkoupí. Všechny
pozemky se nachází v k.ú. Troubky nad
Bečvou.
Usnesení rady 51/276/2005
 Rada schválila záměr prodeje části pozemku
p. č. 136/1 v k.ú. Troubky nad Bečvou man−
želům Petru a Aleně Malíkovým, Troubky.
Usnesení rady 51/277/2005
 Rada schválila prodej části pozemku p. č.
137/1 v k.ú. Troubky nad Bečvou panu Ja−
nu Kalábovi, Troubky.
Usnesení rady 51/278/2005
 Rada schválila záměr pronájmu pozemků
p. č. 3766, p. č. 3768 a p. č. 3950 v k. ú. To−
vačov identifikovaných po dokončeném
scelování.
Usnesení č. 52 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 4. 5. 2005
Usnesení rady 52/279/2005
 Rada schválila změnu smlouvy se společ−
ností LAN servis s.r.o. Přerov, o připojení
vzdělávacího střediska v ZŠ Troubky k in−
ternetu.
Usnesení rady 52/280/2005
 Rada schválila smlouvu o ubytování na uby−
tovně „Nagáno“ v Troubkách pro paní Orsá−
govou Věru, Přerov, do 31. 7. 2005.
Usnesení rady 52/281/2005
 Rada schválila záměr prodeje pozemku
části p. č. 2409/1 v k. ú. Troubky nad Beč−
vou o výměře 14 m2 panu Přemyslu Neto−
pilovi, Troubky.
Usnesení rady 52/282/2005
 Rada uložila místostarostovi obce zpraco−
vat pravidla umisťování skládek různého
materiálu na veřejných prostranstvích, kte−
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rá by doplňovala Obecně závaznou vyhláš−
ku č. 2/2003, o místních poplatcích, v plat−
ném znění.
Usnesení č. 53 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 18. 5. 2005
Usnesení rady 53/283/2005
 Rada schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 56/2004 na akci „Rekonstrukce míst−
ní komunikace v obci Troubky, ulice Vrbí“.
Usnesení rady 53/284/2005
 Rada schválila návrh smlouvy se společ−
ností LAN servis s.r.o. Přerov na připojení
obecního úřadu Troubky k internetu.
Usnesení rady 53/285/2005
 Rada schválila Vnitřní předpis č. 2/2005,
pravidla hospodaření se sociálním fondem
obce Troubky
Usnesení rady 53/286/2005
 Rada schválila zápis o průběhu konkurzu
na obsazení funkce ředitele Základní školy
Troubky, ve kterém byla konkurzní komisí
určena jako vhodná uchazečka na funkci ře−
ditele Základní školy Troubky − Mgr. Jitka
Pěchová.
Usnesení č. 54 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 8. 6. 2005
Usnesení rady 54/287/2005
 Rada schválila smlouvu o dílo č. 021/2005
uzavřenou mezi obcí Troubky a PRINTES −
ATELIER s.r.o., Přerov, ve věci studie zá−
stavby rodinných domů v Troubkách, loka−
lita Vlkošská.
Usnesení rady 54/288/2005
 Rada schválila smlouvy o nájmu hrobových
míst (viz příloha, k dispozici na OÚ Troub−
ky).
Usnesení rady 54/289/2005
 Rada schválila dodatek č. 2 k nájemní
smlouvě č. 43/N/04 uzavřený mezi obcí
Troubky a Troubeckou hospodářskou a.s.,
Troubky, ve věci pronájmu zemědělských
pozemků (doplnění o pozemky v k.ú. Tova−
čov).
Usnesení rady 54/290/2005
 Rada schválila návrh pravidel užívání ve−
řejných prostranství.
Usnesení rady 54/291/2005
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
3 000 Kč pro SDH Troubky na pořádání ha−
sičských soutěží „O pohár Hané“, které se

tz2_05.qxd

27.7.2005 10:08

StrÆnka 16

16

budou konat dne 19. 6. 2005 v Troubkách.
Usnesení rady 54/292/2005
 Rada schválila vyplacení mimořádné od−
měny řediteli příspěvkové organizace obce
− Základní školy Troubky, dle předloženého
návrhu. Odměna bude vyplacena v rámci
stanoveného objemu mzdových prostředků
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přidělených Základní škole Troubky.
Usnesení rady 54/293/2005
 Rada ukládá místostarostovi obce podnik−
nout dle návrhu právního zástupce obce
opatření ve věci vyklizení bytu na bytovém
domě DPS Šíma B, který užívá neoprávně−
ně MUDr. František Ševčík.

Kultura
Místní knihovna ..............................................
Pro začínající čtenáře:
Malé děti si při vybírání knížek
hlavně prohlížejí obrázky. Jistě je
potěší nová dětská knížka říka−
del pro nejmenší − Medvěd na
plovárně od Ludvíka Středy.
(Ilustroval Luděk Schneider).
Pro školáky:
Všechny děti mají rády zvířata a určitě by je
nenechaly trápit. To je hlavní myšlenka příbě−
hu Zbyňka Malinského − Je nás šest a je−
den štěká.
Parta správných kluků a holek náhodou na−
jde opuštěného pejska a zachrání ho.
Děti se o psa starají, prožijí spolu hodně le−
grace, ale také napínavé dobrodružství.
Pro všechny, kdo chtějí něco tvořit a ma−
jí smysl pro bláznivé nápady:
N. Blakeyová − Hokusy pokusy: kniha za−
ujme nejen děti, ale i jejich rodiče (pokud jim
ovšem nevadí trochu nepořádku!). Čekají na
ně zábavné chemické a fyzikální pokusy jako
třeba duha ve sklenici, vystřelující víčko nebo
cestující párátka.
Pro mladé cestovatele:
Praktické příručky Mladý pozorovatel
u moře, (v lese, na horách).
Tyto brožury malého formátu jsou poučné
i zábavné. Jednotlivá témata jsou seřazena ja−
ko v encyklopedii a čtenáři se doví různá fakta
o přírodě u moře, o pobřeží, skalách, písečných
dunách a o životě nejrůznějších živočichů.
Autor CH. Weiss také děti varuje před ne−
viditelným nebezpečím jako jsou spodní prou−

dy, příliv, odliv. Poradí, jak se můžou bezpeč−
ně potápět, jak porozumět vlajkovým signá−
lům, ale také jak lovit kraby, mlže, apod.
Pro dobrou pohodu:
Atmosféru prázdninových cest i s fotogra−
fiemi Milana Wágnera vám přiblíží známé
osobnosti Miloslav Šimek a Josef Fousek
ve své společné knize Putování s oslem.
Kniha vznikla podle skutečných prázdnino−
vých výprav po Šumavě, které podnikali M. Ši−
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mek s manželkou, dcerami, kama−
rády a hlavně s oslíkem Honzou.
Jak šel čas, tak se k jejich sku−
pince přidávali různí kamarádi. Jed−
ním z nich byl i Josef Fousek. Jeho
účast na výpravách byla velkým pří−
nosem, protože je duší tulák, který
nezkazí žádnou legraci, rád zpívá
a hraje na kytaru i na harmoniku.
Prázdninové výpravy končívaly
tradičně závěrečným táborákem,
kde všichni účastníci vzpomínali na
veselé zážitky, které jim tentokrát je−
jich cesta přinesla.
A při loučení jim najednou přišlo lí−
to, že všechny jejich neopakovatel−
né příhody upadnou v zapomnění.
Tehdy se M. Šimek rozhodl, že
o výpravách s oslem Honzou napí−
še knihu a za pomoci J. Fouska se tak stalo.
Těch skutečných výprav bylo celkem devět
a autoři je ve svém příběhu spojili v jednu ori−
ginální. Ty nejzajímavější zážitky si malinko
přibarvili a vznikla „kniha na léto a na léta,“
která určitě každému zlepší náladu!
Pro dámy:
Oblíbená spisovatelka románů ze součas−
nosti, Joy Fieldingová, vypráví v knize Dej
mamce pusu příběh mladé maminky, která
se dlouho snaží zavírat oči před narůstajícími
problémy s manželem − tyranem. Hledá vinu
u sebe a snaží se udržet rodinu pohromadě
za každou cenu. Ale nakonec skončí jako ob−
žalovaná u rozvodového soudu a čeká ji nej−
těžší zkouška jejího života − boj o děti.
V naší nabídce máme vždy i nezbytnou ro−
mantiku, například Robina Pilchera, který ve
své knize Začít znovu vypráví příběh ze Skot−
ska, ze země silné a bohaté tradice, kde jeho
hrdinové prožívají příběh o lásce a smrti, o ro−
dině a přátelích, smutku i usmíření …
Pro milovníky dobrých detektivek:
Novinka Jamese Pattersona − Líbánky
(stala se mezinárodním thrillerem roku 2005).
Celým příběhem tohoto románu se jako čer−
vená nit táhne myšlenka: „Věci nejsou vždy
takové, jaké se zdají být“.
Krásná architektka Nora může být oddaná
manželka nebo „černá vdova,“ která chladno−
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krevně vraždí bohaté muže. Záhadný turista
může být i nájemný zabiják. Pojišťovací agent
Craig vystupuje sice jako vyšetřovatel vraždy
a snoubenec Nory, ale zdá se, že ve skuteč−
nosti je ještě někým úplně jiným.
Napínavá zápletka, nečekaná odhalení a no−
vá překvapení nenechají čtenáře vydechnout
až do poslední stránky příběhu.
Pro čtenáře vědecko−fantastické litera−
tury:
Pozoruhodný americký autor Dan Brown
ve svých románech mistrně kombinuje sku−
tečnost s fantazií. Jeho díla si velice rychle
a zcela zaslouženě získala příznivce po celém
světě. Světovým bestsellerem se stal i jeho
thriller − Šifra mistra Leonarda. Prodej této
knihy se drží od jejího vydání v březnu 2003
na prvních místech všech světových žebříčků,
dosáhl 18−ti milionů vydaných výtisků a na le−
tošní rok je připravován film, kde se v hlavní
roli představí Tom Hanks.
Hlavním hrdinou je uznávaný profesor his−
torie, kterého povolali uprostřed noci k vraždě
do muzea v Louvru. Vedle zavražděného těla
totiž policie objevila záhadnou šifru − jedinou
stopu z místa činu. Ale situace se náhle kom−
plikuje a z váženého profesora se stává hlav−
ní podezřelý …
Autor vplétá do svého příběhu skutečná fak−
ta, poznatky a historické pravdy tak přesvěd−
čivě, že u čtenáře vyvolá otázku: A co když je
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to pravda úplně všechno? Kde končí autoro−
va fantazie a kde začíná realita?
Toto dílo vyprovokovalo velkou polemiku me−
zi historiky, církví a laickou veřejností a někte−
ří odborníci se rozhodli doložit skutečnosti uve−
dené v románu ve vlastní publikaci. Jedním
z nich je Simon Cox, který provádí čtenáře
podrobně a fundovaně všemi úskalími příbě−

Společenské dění
Do konce školního roku už chybí jen kousek,
dny ubíhají jako voda a v naší školce se toho
moc a moc událo.
Neodmyslitelnou akcí konce dubna bývá slet
čarodějnic. Nebylo tomu jinak ani v naší ma−
teřské školce. Děti i paní učitelky se proměnily
v různá strašidla, skřítky, pavouky, černokněž−
níky, čarodějnice … I v tomto přestrojení zvlád−
ly nelehké úkoly − skok v pytli, hod na cíl a ces−
tu bludištěm. Každé „strašidýlko“ si potom mohlo
samo nebo za pomoci paní učitelky opéci špe−
káček a nechyběly ani sladké odměny.
Již tradičně k nám zavítal pan Ševčík, člen di−
vadla Koráb z Brna, s Malou medvědí pohád−
kou.
Za kulturou jsme vyrazili i do Tovačova na
hudební pohádku O zlé koze. Po představení
jsme obdivovali krásu tovačovského náměstí
s kašnou a posléze i zahradu tovačovského
zámku.
V rámci preventivní prohlídky byly děti 3. 5.
2005 u paní zubařky, která jim zkontrolovala
zoubky. Za odvahu dostaly žvýkačky. Děti na
oplátku odměnily paní zubařku obrázkem.
Předškoláci se koncem dubna zúčastnili atle−
tické olympiády na hřišti SPgŠ v Přerově.
Bojovali zde ve třech disciplínách − hod, skok,
běh. Při vyhlašování výsledků zazněla i naše
troubecká školka a to hned dvakrát: Adélka V.
získala třetí místo za skok a Anička B. rovněž
třetí místo za hod.
Jakmile předškoláci odjeli do Přerova, men−
ší děti nezůstávaly pozadu a olympiádu si vy−
zkoušely také. Na školní zahradě se utkaly ve
dvou disciplínách − skok z místa a hod do dál−
ky. Všem malým i velkým závodníkům děkuje−
me.
V rámci přípravy na budoucí povolání absol−
vovaly v MŠ Troubky dvě studentky ze SPgŠ
Přerov souvislou pedagogickou praxi v rozsa−
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hu a na mnohá místa románu vrhne zase
úplně nové světlo. Své dílo nazval jednoznač−
ně: Šifra mistra Leonarda: fakta.
Pro všechny:
Příjemnou dovolenou, krásné letní dny
a štastné návraty domů, přeje
Hana Obrtelová

Mateřská škola
hu 2 až 3 týdnů. Během ní se sblížily s dětmi,
vyzkoušely si různé činnosti (výtvarnou, hu−
debně−pohybovou, tělesnou …) a dovednosti,
nejen po stránce teoretické, ale hlavně prak−
tické. Děti si nové „paní učitelky“ velmi oblíbily
a stále na ně vzpomínají.
Fotografování v MŠ proběhlo ve dvou fázích.
Jako první se v dubnu fotili předškoláci na své
slavností tablo a v květnu všechny děti na spo−
lečnou fotografii.
Další důležitou zkušeností pro předškoláky
byla dopravní výchova v DDM Atlas v Přerově.
Děti si nejprve prošly celou trať, připomněly si
dopravní značky a potom se samy zúčastnily
silničního provozu − někteří jako motorkáři,
někteří jako koloběžkáři a dokonce i chodci.
Děti si samy vyzkoušely úskalí silničního pro−
vozu a bude to pro ně jistě dobrá zkušenost,
kterou upotřebí třeba i po cestě do školky.
Jízdu na koloběžce, odstrkovadle pro nej−
menší, jsme si vyzkoušeli i v MŠ. Děti bojova−
ly ve slalomu koloběžek, který probíhal na be−
tonovém hřišti za školkou. Cenou pro ně byly
medaile, pro ty nejšikovnější z obou kategorií
a pro každého diplom na památku a sladká od−
měna.
1. 6. 2005 jsme ke Dni dětí uspořádali výlet
za zvířátky do ZOO na Svatém Kopečku. Děti
obdivovaly krásu zvířat, která pro nás jakoby
pózovala a předváděla se. Z výletu si kromě
nevšedních zážitků přivezly také větrník.
Dále se šestileté děti připravují na každoroč−
ní poslední zvonění a rozloučení se školkou.
Všechny tyto předškoláky si můžete pro−
hlédnout na table v prodejně LAMA.
Paní Špalkové děkujeme za dobroty, které
nám poslala ke dni dětí.
Už nás čekají prázdniny a v září se na děti
budeme opět těšit.
Veronika Mlčochová
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Základní škola ..................................................
Školní rok 2004/05 končí. Žáci se těší na za−
sloužené prázdniny, aby nabrali nových sil
a mohli se po prázdninách s dobrou náladou
a nadějí vrátit zpátky do školy.
Loučíme se s žáky 9. třídy, kteří se do lavic
své třídy jako žáci již nikdy nevrátí. Budou po−
kračovat ve studiu na školách vyššího stupně,
kde se jim bude zcela jistě dobře dařit. Letoš−
ní přijímací zkoušky byly jak jistě víte ztíženy
tím, že si žáci mohli vybrat pouze jedinou ško−
lu. Žáci naší deváté třídy se mohou pochlubit,
že na rozdíl od většiny jiných škol na okrese
Přerov se všichni umístili hned v prvním kole
přijímacího řízení, a to na prvních místech! Je
to jeden z velkých úspěchů školy:
Škola

Počet přijatých žáků naší školy

Obchodní akademie ............................................ 3
Střední průmyslová škola .................................. 3
Soukromá stř. odborná škola živnostenská ........ 1
SOŠ a SOU elektroenergetická............................ 1
SOŠ a SOU Šířava, Přerov .................................. 1
SPŠ nábytkářská, Bystřice p. Hostýnem ............ 1
Soukromá podnikatelská škola VOŠ Kroměříž .... 2
Švehlova střední odborná škola Prostějov .......... 1
SOU zemědělské a OU Lipník n. B. .................... 1
Střední odborné učiliště letecké Kunovice .......... 1
Celkem ........................................ 15 žáků (100%)
Se školou se však neloučí pouze žáci, ale
čas od času i učitelé. Do starobního důchodu
letos odchází p. učitelka Irena Pospíšilová
a p. ředitel J. Klos se bude věnovat spolu s lé−
kaři zlepšení zdravotního stavu svých kloubů
a kostí.
SPŠ již tradičně uspořádalo několik akcí pro
žáky školy, z nichž tradičně vynikalo pálení ča−
rodějnic 29. 4. 2005 v areálu na Záhumení,

kam čarodějnice dorazily průvodem od Kul−
turního domu v Troubkách.
Zřejmě nejlepší akcí byl jako vždycky dětský
den 3. 6. 2005 v areálu mysliveckého spolku.
Uprostřed areálu totiž přistál vojenský vrtulník,
největší atrakce celého dne a žáci mohli po−
sádku vyzpovídat a všeho se dotknout. Odpo−
ledne se vydařilo jak počasím, tak atraktivním
programem. Rodičům patří díky, opět nezkla−
mali.
Na závěr předkládám rodičům organizaci
školního roku 2005/06, aby si mohli napláno−
vat dovolené se svými dětmi.
Mgr. Jaroslav Klos, ředitel školy
P.S. Zčista jasna uběhly roky, bylo jich sko−
ro čtyřicet, a je ze mě důchodce. Mám před
očima školu před oněmi roky a školu v dneš−
ní podobě. Kolik lidí se zasloužilo o změnu je−
jí podoby! Rozhodně rád budu vzpomínat na
léta prožitá v troubecké škole, na žáky a rodi−
če, které jsem měl vždycky rád. Děkuji všem
za ta pěkná léta.
Jaroslav Klos

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2005/06
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Nový školní rok: .................................. 1. 9. 2005.
Pololetní prázdniny:............................ 31. 1. 2006.
Konec školního roku: ........................ 30. 6. 2006.
Podzimní prázdniny: .......... 26. 10. a 27. 10. 2005
Vánoční prázdniny: .................. pátek 23.12. 2005
a skončí v pondělí 2. 1. 2006.
Vyučování začne 3. 1. 2006.
Pololetní prázdniny: .................... pátek 3. 2. 2006
Jarní prázdniny: ...................... 13. 2. − 19. 2. 2006
(okres Přerov)
Velikonoční prázdniny: .......... 13. 4. a 14. 4. 2006.

vvv
Další školní rok se uzavírá. Většina žáků se
vrátí po prázdninách do školních lavic naší zá−
kladní školy. Avšak žáci 9. třídy opustí naši ško−
lu definitivně. Mají za sebou náročný rok. Muse−
li si zvolit studijní či učební obor na střední škole
a pečlivě se připravovat na přijímací zkoušky.
Většina středních škol zvolila pro přijímací ří−
zení testy společnosti SCIO, které se skládaly
ze tří částí:
1. z prověrky znalostí z českého jazyka (žáci ře−
šili 55 úkolů po dobu 60 minut),

2. z části věnované matematice (35 příkladů na
45 minut),
3. z testu obecných studijních předpokladů (60
otázek na 60 minut).
Testy − ostatně jako každoročně − byly velmi
náročné. Na přání některých rodičů otiskujeme
polovinu testu − jejich rozsah nám nedovoluje
otisknout celý test − z matematiky, abyste si
mohli prověřit své znalosti. Časový limit je 20 mi−
nut.
Mgr. Jitka Pěchová
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Žáci 6. třídy si připravili pro své spolužáky dramatizaci řecké báje Trojská válka.

JEŠTĚ JEDNO OHLÉDENUTÍ ZA ŠKOLNÍM PLESEM
(Vybrané ukázky ze školních prací žáků 9. tř.)
„Cítil jsem se nezvykle v bílé košili a s krava−
tou těsně utaženou kolem krku. Raději bych se
viděl doma u počítače. Nervozita stoupala. Hla−
vou se mi honila různá „kdyby“. Zapomenu text?
Upadnu? ... Vše se zdařilo. Publikum nás odmě−
nilo dlouhým potleskem“.
Lukáš Bálint
„Stojím před zrcadlem a říkám si: „Takto ob−
léknutý jsem ještě nebyl.“ Rychle si opakuji text.
Venku mě čeká Martin. Také ve společenském.
V kulturním domě jsme první, ale za chvíli se
objevuje skupina dívek. Snažíme se zakrýt ner−
vozitu. Marně. Dostáváme poslední instrukce.
Začínáme. Hoši nabízejí rámě spolužačkám a na−
stupujeme s prvními tóny na parket. Soustředím
se na kroky mazurky a po poslední otáčce při−

chází výdech. To nejhorší už mám za sebou ...
Když slyším bouřlivý potlesk diváků, usmívám se
...“
Miroslav Obrtel
„Velký den se blížil. Celá naše třída tušila, že
přichází mimořádný večer, na který se dlouho ne−
zapomíná. ... Přípravy na ples jsou v plném prou−
du. Rodina pobíhá po bytě a hledá věc, která před
chvílí určitě ležela na stole. Kde mám náušnice?
A boty? Konečně hotovo a vyrážím ... Zvládnu
to? Nemám jít raději domů? Ale to už stojím na
schodech kulturního domu a cesty zpět není. ...
Stojím na tanečním parketu čelem k rodičům,
sourozencům, prarodičům a kamarádům. ... Ce−
lý večer jsme byli středem pozornosti.
Denisa Zatloukalová
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Na stužkovací ples vzpo−
mínám s úsměvem. Poprvé
v roli moderátora. Při vý−
stupu na jeviště jsem cítil
bušení srdce až v krku. Na−
štěstí vedle mě stála skvě−
lá partnerka, která mi po−
mohla nervozitu unést.
Stojím u mikrofonu. Zelená
zář reflektoru mi oslňuje
oči. Napětí se zvyšuje. Na−
jednou uslyším svůj hlas. ...
Uvolnění přinesl potlesk.
Pavel Navrátil

FOTOREPORTÁŽ
Dne 12. 5. se naše třída vydala na kolech po stopách druhé světové války
v našem regionu. Trasa začala na troubeckém hřbitově u pomníku 6−ti
padlých amerických letců, kteří zahynuli 17. 12. 1944 v letecké bitvě nad
protektorátem. Události onoho dne nám přiblížili Martin, Lukáš a Pavel.
Naše druhé zastavení v části zvané
Krnča. Stojíme u stromu, kam dopadla
část havarovaného letounu B−24.

Samota Vrbovec u Rokytnice. Martin a Míra nám
vyprávějí o dalším zasaženém letadle a o dvou
letcích, kteří zde nalezli smrt. Napjatě posloucháme.

Silnice mezi Rokytnicí a Císařovem. Nacházíme se
u pomníku věnovanému sovětské armádě, která osvo−
bodila 8. 5. 1945 vesnici.
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Rodný dům J. Himra. Na pamětní desce čteme: „V tomto domě se narodil št. ka−
pitán letec Jaroslav Himr, velitel 313. stíhací perutě. Bojoval za svobodu vlasti
a světa. Padl hrdinskou smrtí v leteckém boji nad Atlantikem 24. 9. 1946.“ Pavla
a Martina nás seznamují s osudem mladého muže, když tu se otevřou dveře do−
mu a v nich se objevuje starší paní − švagrová J. Himra a začíná vzpomínat.
Návrat domů.
Pomník v Tovačově věnovaný
vojáku Kucenkovi, který padl
v posledních dnech války.

Příspěvek zpracovali žáci 9. třídy.

vvv

VYPRÁVĚNÍ O ŠKOLE V PŘÍRODĚ

?

První květnový týden jsme se s naší třídou vypravili na školu v přírodě. Ni−
kdo nechyběl a všichni jsme se moc těšili.
Konečně, pondělí už je tady! Všichni stojíme u školního parku a vyhlíží−
me autobus, který nás doveze na Rusavu. Penzion s názvem Rusava měl
šest pater a naší partě přidělili pokoj až úplně nahoře. Své obrovské kufry
jsme tam s holkama sotva dotáhly. Ještě před obědem jsme stihli obhlídko−
vou vycházku po okolí penzionu. Po obědě a poledním klidu jsme vyrazili
opět do přírody. Počasí nám přálo, tak jsme se brouzdali v nedalekém po−
tůčku. To bylo cákání, pištění a křiku. Večer jsme se dívali na Ranč U Zele−
né sedmy. Spokojení a unavení jsme brzy usnuli.
V úterý v půl osmé byl budíček, po kterém následoval úklid a bodování.
Dopoledne jsme se učili a po obědě paní učitelky vyhlásily sportovní odpo−
ledne. Běhání do kopce jsme považovali za nejkrutější disciplínu. Večerní
stezku odvahy nám překazila velká bouřka, tak jsme zase skončili u televi−
ze.
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Středa byla sice deštivá, ale nejhezčí. Navštívili jsme zoologickou zahra−
du v Lešné. Lachtaní rodinka mi přímo učarovala. Promočení a promrzlí
jsme se všichni těšili na krytý bazén ve Zlíně. Tam jsme si to, panečku, uži−
li. Plavali jsme, skákali a potápěli jsme se. Večer jsme se konečně dočkali
stezky odvahy. S baterkami, rozděleni do družstev, jsme plnili určené úko−
ly. Někteří doběhli vystrašení, někteří spokojení, ale hlavně se nikdo neztra−
til.
Ve čtvrtek jsme navštívili muzeum a dozvěděli jsme se o místní historii. Ve−
čer patřil milovníkům tance, konala se totiž závěrečná diskotéka.
Tancování jsme střídali se soutěžemi, ale nejlepší byly stejně nanuky.
A je tu pátek. Nastalo velké balení a uklízení. Po závěrečné prohlídce poko−
jů a rozebrání zapomenutých věcí jsme konečně vyrazili k domovu. V Bystři−
ci pod Hostýnem, kde jsme se po cestě zastavili, se nám zatoulaly tři žáky−
ně. Naštěstí je paní učitelka v pořádku našla.
V Troubkách u školy už nás vyhlíželi netrpěliví rodiče. Objímání a vyptá−
vání nebralo konce.
Některým dětem se na škole v přírodě stýskalo, některým bylo pět dní má−
lo, ale všichni si to pěkně užili. Těšíme se, že si to na rok zopakujeme.
Nikola Kořínková
žákyně 4. třídy
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Sbor dobrovolných hasičů

DĚTSKÝ DEN 3. 6. 2005

Soutěžní sezóna jak pro družstvo mužů, tak
pro mladé hasiče, začala tradičně v dubnu.
Družstvo mužů absolvovalo okrskové kolo
v Říkovicích, kde podle předpokladů zvítězilo.
Říkat o kolektivu, že soutěží za muže je oprav−
du nadnesené. Ale vzhledem k pravidlům po−
žárního sportu je tato soutěž povolena hasi−
čům již od 15 let věku. Naše družstvo tuto
možnost využilo, proto by bylo předčasné oče−
kávat hned výrazné úspěchy.
Hned po skončení okrskových kol se roz−
běhl seriál VC OSH − XI. ročník memoriálu
Leopolda Koutného. Zatím proběhly soutěže
ve Hlinsku a Býškovicích. Těchto soutěží se
naše družstvo nezúčastnilo, poněvadž je ne−
šlo termínově skloubit se soutěžemi mladých
hasičů, takže první vážnou prověrkou bylo
okresní kolo, které se konalo 11. 6. v Olšovci.
Nedařilo se nám hlavně v běhu na 100 m
s překážkami a celkově jsme skončili na 13.
místě.
V neděli 12. 6. v Bezuchově to bylo lepší
a 10. místo v okrese znamenalo první bod ve
Velké ceně. Teď bude následovat náročný
program, který zahájí XXX. ročník naší tradič−
ní soutěže O pohár Hané. Hned další víkendy
jsou vyhrazeny pro soutěže v Opatovicích, Ra−
díkově, Jindřichově a Milenově.
Naši mladí hasiči, kteří také doplnili kádr
soutěžního družstva, jezdí na soutěže s dvě−
ma kolektivy. Jejich bilance je podstatně lep−

ší, o čemž svědčí postupně se doplňující vitrína
ve zbrojnici, kde vystavujeme získané poháry
a diplomy, jak se můžou přesvědčit členové
sboru při pravidelných schůzích.
Přehled výsledků:
Okresní kolo
 v Hranicích
− mladší 3. místo, starší 4. místo;
 v Olšovci
− mladší 1. místo, starší 3. místo;
 v Opatovicích
− mladší i starší obsadili 3. místo.
Také tento III. ročník VC OSH pokračuje
dalšími soutěžemi i během prázdnin a bude
zakončen posledním zářijovým závodem
v Partutovicích.
Zásahová technika nebyla vyzvána k zása−
hu. Drobnou údržbou je zajišťována příprava
na technické prohlídky v druhé polovině roku.
Ve společenských prostorách probíhají rodin−
né akce, a chci věřit, že k oboustranné spo−
kojenosti zúčastněných.
Po naší soutěži budeme mít před sebou ho−
dové zábavy s tradičním programem. Letos
hodláme vyjít vstříc i občanům seniorského
věku a nedělní vycházku doplnit živou pro−
dukcí dechové hudby.
František Němčák
Starosta SDH

Myslivecký spolek Troubky

Děkujeme Mysliveckému svazu Mezivodí v Troubkách
za poskytnutí jejich areálu k uspořádání Dětského dne.

Sdružení přátel
Základní školy Troubky

Historie myslivosti v Troubkách se datuje na
konec 19. století, kdy po zrušení roboty byla
dána možnost výkonu práva myslivosti sedlá−
kům a chalupníkům. Honitbu si pronajímali,
tzv. pachtovali jak jednotlivci, tak i různé spo−
lečnosti na přesně určené období. Dražby mě−
ly své zákonitosti stejně jako v současnosti,
kdo nabídl nejvyšší částku, dostal honitbu při−
klepnutu a mohl na ní myslivecky hospodařit.
V roce 1950 bylo vydáno vládní nařízení
o tom, že veškeré honitby musí přejít do rukou
mysliveckých společností. Tím byla posledním
pachtýřem Ladislavem Šímou předána honit−

ba Myslivecké společnosti Troubky. V roce
1961 dochází ke sloučení společností Troub−
ky a Henčlov. Tento svazek trval plných 36 let.
Novodobá éra se datuje od roku 1997, kdy do−
šlo k rozpojení a myslivecké spolky Troubky
a Henčlov pracují samostatně.
Kmenové stavy zvěře byly nejvíce zdeci−
movány v dobách světových válek v první po−
lovině minulého století, v těchto obdobích se
také nejvíce rozmáhalo pytláctví.
Hlavním zvěřinovým artiklem byly v dřívěj−
ších dobách koroptve, které se v honitbě v ny−
nějšku vyskytují velmi zřídka, bažanti, zajíci,
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srnčí zvěř, divoké kachny, divocí králíci. Stavy
zvěře se v obdobích měnily, byly roky hojné,
ale i výrazně chudé. Zvěř se lovila nejen
střelnými zbraněmi, ale běžný byl i odchyt ko−
roptví, bažantů a zajíců do sítí. Samozřejmě,
že výše uvedený výčet zvěře v troubeckém re−
víru není úplný a v katastru honitby se vysky−
tuje spousta a spousta dalších druhů zvěře.
Naprostá většina srdcí troubeckých členů
Hubertova cechu vždy bila a bije pro krásu
a rozvoj myslivosti. Výrazné osobnosti vytváře−
ly tvář honitby i vztahů až do dnešní podoby,
ať byl právě u moci jakýkoliv politický systém.
Je však pravdou, že příkazy „shora“ tu a tam
vývoj společnosti usměrňovaly na obě strany,
tzn. ve prospěch a v neprospěch troubeckých
myslivců. Z historie jsou známy tahanice o hra−
nice, přivlastňování či odebírání honebních
pozemků.

Hrátky s čertem

Samozřejmě, že jako v každé lidské činnosti
jsou úspěchy, tak také na druhé straně přichá−
zejí dny zamračené. Ale je nutno podotknout,
že těch slunečných dnů bylo podstatně více.
Desetitisíce hodin v péči o zvěř, zvelebování
revíru, v kynologické práci, v práci ku prospě−
chu spolku i obce vidíme všude kolem nás.
Bylo by spravedlivé na tomto místě jmenovat
jedince, kteří troubecké myslivosti věnovali kus
života, ale výčet jmen by byl značně rozsáhlý
a bylo by nepříjemné na někoho, kdo by
v tomto seznamu měl určit být, zapomenout.
Myslivecký spolek Troubky velmi rád využí−
vá možnosti prezentovat se touto cestou ve
Zpravodaji a těší se na další možnosti infor−
movat troubecké i mimotroubecké občany
o své minulosti, současnosti i plánech do bu−
doucna.
Luděk Judas

Divadelní soubor Občan−
ské besedy Troubky uvedl ve
dnech 16. 4. 2005 − 17. 4.
2005 představení pohádkové
hry Jana Drdy: Hrátky s čer−
tem. V generálce soubor to−
to představení sehrál pro žá−
ky ZŠ Troubky v pátek 15. 4.
2005.
Salvy smíchu a potlesk po
všech odehraných obrazech,
především však před sobot−
ním skoro vyprodaným hle−
dištěm, nám signalizoval, že
takřka půlroční zkoušení se
vyplatilo a že představení se
líbilo. Kladný ohlas předsta−
vení nás však zavazuje k to−
mu, abychom i nadále odvá−
děli jako ochotníci kvalitní
herecké výkony. Snad se
nám to bude dařit i v dalších
letech.
Na závěr mi dovolte podě−
kovat všem našim přízniv−
cům, včetně rodinných pří−
slušníků, za jejich podporu
v našem snažení.
Radek Brázda
vedoucí souboru
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Ze sportu
Reprezentace oddílu kopané
a naší obce ..................................................................
Tři naši členové oddílu kopané
úspěšně reprezentují v kategorii
starších žáků v Sigmě Olomouc −
Ivo Gregovský jako asistent trené−
ra, Jan Navrátil a Jaroslav Němčák
jako hráči.
V barvách tohoto týmu se také
zasloužili o mimořádné úspěchy
tohoto žákovského mužstva. Po−
prvé v historii Sigmy Olomouc se
stali vítězi žákovského turnaje Pre−
miér Cup 2004/05.
Od září minulého roku se pusti−
lo do soupeření 96 žákovských tý−
mů z celé České republiky. Do fi−
nále, které se hrálo začátkem
dubna v pražské Toyota aréně
v Praze na Letné, postoupila do−
mácí Sparta a Sigma Olomouc.
V dramatickém finále se diváci
těšili ze čtyř gólů, z nichž 3 přinesly
vítězství Olomouce.
Tím si vybojoval postup do ev−
ropské kvalifikace, která se ode−
hrála v květnu v chorvatském Zá−
hřebu. V těžké konkurenci 20
nejlepších evropských vítězů ostu−
du určitě neudělal.
O vlásek jim unikl postup z pěti−
členné skupiny a nakonec skonči−
li s jednou prohrou na 13. místě.
Kluci ze Sigmy neunesli hlavně
psychicky atmosféru velkého tur−
naje, ale že jsou velkým týmem,
tak to všem přítomným ukázali ví−
tězstvím ve skupině nad pozdějším
finalistou a postupujícím do světo−
vého finále celkem CSKA Moskva.
Z výsledků:
Sigma − FC Aarhus ............................ 0:0
Signa − Sparta Rotterdam .............. 1:1
Sigma − CSKA Moskva .................... 1:0
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Dalším velkým úspěchem tohoto týmu je le−
tošní vítězství v Moravskoslezské žákovské li−
ze skupině E. V celém ročníku si vedli více než
suverénně, ztratili pouhé dva body za jednu
remízu a impozantní skóre 117:6 mluví za své.
Starší žáci SK Sigma Olomouc zakončili jar−
ní sezónu dalším velkým úspěchem na mist−
rovství republiky v Českých Budějovicích na
konci června, kde potvrdili, že patří k absolut−
ní české špičce. Za účasti nejlepších žákov−
ských týmů vybojovali zaslouženě prvenství
a stali se mistry republiky pro rok 2005.
Jednotlivé výsledky:
Olomouc − Sparta ..........................1:0
Olomouc − Plzeň..............................1:1
Olomouc − Slavie ............................1:0
Olomouc − Zlín ................................4:0
Konec sezóny stráví u moře ve slunné Ka−
lábrii na jihu Itálie, kde se zúčastní i meziná−
rodního turnaje.

Popřejme těmto třem našim reprezentan−
tům mnoho dalších úspěchů ve fotbalovém
i osobním životě.
Pavel Němčák
za výbor oddílu kopané

SOKOL TROUBKY − ODDÍL KOPANÉ
SOBOTA 23. ČERVENCE 2005

OSLAVY − 75 LET

TROUBECKÉ KOPANÉ
Turnaj mužů:

Sokol Troubky − I. A třída
Sokol Leština − I. A třída
FK Chropyně − župní přebor
Časový program: 14.00 − 15.15 Sokol Troubky „A“ − Sokol Leština
15.15 − 16.00 FK „Holki“ Troubky − Kozy Kozlovice  utkání žen
16.00 − 17.15 Sokol Leština − FK Chropyně
17.15 − 18.45 Sokol Troubky „B“ − Sigma Olomouc „15“
18.45 − 20.00 Sokol Troubky „A“ − FK Chropyně
21.00 − Diskotéka v areálu hřiště
Sigma − IFK Helsinky ........................ 0:1
Sigma − Trabzonsport ...................... 2:0
Sigma − Maribor .......... 2:2 (penalty 3:2)

Vstupné 20,− Kč  Občerstvení zajištěno  Tombola
Srdečně zvou pořadatelé
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Po uzávěrce:
Po několikaletém snažení se našemu „A“
mužstvu podařilo postoupit do 1. A třídy Olo−
mouckého kraje, což je určitě pěkný dárek
k 75. narozeninám troubeckého fotbalu. Na−
víc mužstvo postoupilo z 1. místa, když roz−
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hodující zápas sehrálo v posledním kole na
domácím hřišti před krásnou návštěvou − 600
diváky, s mužstvem Nezamyslic a svůj postup
potvrdilo vítězstvím 1:0, když ještě mnoho gó−
lových šancí zůstalo nevyužito. Jen tak dál i ve
vyšší třídě.

Malá kopaná ..........................................................................
Posledním červnovým víkendem se uzavřela
jarní část sezony 1. FC SLZA ve 2. lize PLMK.
Tato jarní část sezony se stala jednou z nejlep−
ších sezon ve čtrnáctileté historii našeho klubu.
Ani v jednom utkání jarní části sezony jsme ne−
poznali hořkost porážky a po vyrovnaných zápa−
sech s mužstvy z čela tabulky jsme mohli již 17.
6. 2005 slavit historický postup do 1.ligy PLMK.
Troubky tak mohou slavit dvojí postup. Postup
našeho „A“ mužstva do 1. A třídy Olomouckého
kraje a postup 1. FC SLZA do 1. ligy PLMK.
A kdo dal nejvíce branek v sezoně? Závěreč−
ný finiš patřil Davidu Ticháčkovi, který vsítil cel−
kem 12 branek. O jednu méně pak přidal Pavel
Kamelandr. O postup se však výraznou měrou

zasloužili i tito hráči: Libor Dočkal, Petr Chalá−
nek, Stanislav Pískovský, Petr Němčák, Radek
Brázda, Martin Frgal, Stanislav Svozil, Zbyněk
Hýsek, Michal Tvrdý, Martin Špalek a Michal
Frgal, který však většinu jarní části sezony ne−
hrál pro zranění.
Závěrem bych si dovolil poděkovat všem na−
šim příznivcům za podporu naší činnosti a rodin−
ným příslušníkům všech hráčů poděkovat za
trpělivost a podporu. Příští rok budeme slavit již
15. výročí založení a snad i za rok bude důvod
ke slavení.
Příjemné prožití letních dovolených Vám
za 1. FC SLZA přeje
Karel
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 Vybrali jsme pro Vás 
Co to znamená, když se řekne

HARPAGON − neuvěřitelný lakomec
Jednou z nejznámějších komedií fran−
couzského dramatika Moliéra (1622−1673)
byla komedie Lakomec, uvedená v roce
1668. Její tragikomický hrdina Harpagon se
od začátku do konce představení projevuje
jako hodný své charakteristiky. Je to posta−
va zcela ovládaná jedinou velkou neřestí −
chorobnou láskou k penězům a majetku
a nesmírnou lakotou.
I sluha o něm říkal, že jeho pán je zatvr−
zelý a odmítavý nelida, kterému je sloveso
dávat tak protivné, že dokonce slovo jen
půjčuje, nikoliv dává.
Ostatním byl spíše k smíchu − vždyť kradl
oves i vlastním koním, a když mu sousedo−
va kočka ukradla kus masa, chtěl ji pohnat

před soud. Všechny kolem sebe neustále
podezíral z toho, že jej chtějí okrást, a kaž−
dý okamžik prožíval v hrůze, že už jej ně−
kdo okradl. Podezírání nebyly ušetřeny ani
jeho vlastní děti, přátelé a známí.
Když se mu opravdu truhla s penězi ztra−
tila, byl zničen: „Ach, mé milé peníze! Mé
chudinky peníze! Moji hodní přátelé! ... Ne−
mám na tomto světe už co pohledávat! ...
Všechny dám oběsit a neshledám−li se zno−
va se svými penězi, oběsím se sám!“
Moliére rozvedl jeho bezmeznou lakotu
do nejjemnějších psychologických odstínů
i se všemi společenskými důsledky a „po−
trestal“ Harpagona tím, že jej opustily i vlast−
ní děti.
LK

Společenská kronika
V měsíci dubnu 2005 se dožili významného životního jubilea:
60 let Františka Borková 65 let Miloslava Dočkalová
Jaroslav Přikryl
Alois Mlčoch
Anna Lehká
Jarmila Pallajová
Oldřich Kristinek
Zdeněk Burian
Bohumil Krejčiřík
70 let Jiřina Baranová

75 let Vít Koutný
Františka Ticháčková

80 let Vojtěch Zapletal

95 let Anežka Mlčochová

V měsíci květnu 2005 se dožili významného životního jubilea:
60 let Marcella Zemánková 75 let Jan Gregovský
Anděla Jurečková
1. FC SLZA po zápase s mužstvem MASH, kterým si zajistila postup do 1. ligy PLMK.
Na fotografii chybí Michal Tvrdý (pracovní povinnosti) a Michal Frgal (zranění).

80 let Marie Němčáková

90 let Tomáš Pospíšil
Gertruda Gregovská
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V měsíci červnu 2005 se dožili významného životního jubilea:
60 let Vladimír Brázda
65 let Anežka Pavlíková
Vladimír Učeň
Emilie Peluhová
70 let Martin Mrtvý

75 let Marie Červinková
Ludmila Florová

80 let Anna Baranová
Marie Vysloužilová
Alois Vojtek
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
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Jak jsme na tom s rodinným stavem (k 31. 5. 2005):
svobodný − svobodná
ženatý − vdaná
rozvedený − rozvedená
vdovec − vdova

431 − 311
502 − 503
43 − 37
22 − 156

celkem 742 občanů
celkem 1005 občanů
celkem 80 občanů
celkem 178 občanů

Nejvíce zastoupená příjmení v obci (k 31. 5. 2005):
ZATLOUKAL − ZATLOUKALOVÁ
BRÁZDA − BRÁZDOVÁ
RAŠKA − RAŠKOVÁ
MRTVÝ − MRTVÁ
GREGOVSKÝ − GREGOVSKÁ

68x
54x
54x
51x
50x

Kolik nás přibylo
Dominika Geryková
Marie Burianová
Anna Gregovská
David Učeň
Ilona Němčáková
Martina Němčáková
Tomáš Borek
Jakub Macháček
Jiří Řezníček
Eva Rusnáková
Marie Malíková
Rodičům k narození jejich děťátka blahopřejeme.

Opustili nás
Vilém Gregárek
Vlasta Vojtková
Ivo Marek
Marie Malíková
Anežka Brázdová
Bohumila Ticháčková
Vojtěch Procházka
Marie Dršťáková
Všem pozůstalým projevujeme tímto upřímnou soustrast.

Pro zajímavost
V měsících březnu, dubnu a květnu 2005 se do naší obce přihlásilo k trvalé−
mu pobytu 9 občanů a odhlásili se 2 občané.
K 31. 5. 2005 je v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu 2005 občanů,
z toho 998 mužů a 1007 žen. Průměrný věk občanů v obci Troubky je 41 let.

Připravila Ilona Sychravová

Zadáno pro ženy
Nepečený květ
I. těsto − linecká kolečka − pečená, slouží jako podklad.
II. těsto − nepečené: 20 dkg kokosu, 20 dkg másla, 20 dkg
mletého cukru − těsto zpracujeme, vytlačujeme ve formičkách
květiny, necháme uschnout, lepíme na linecká kolečka − upro−
střed marmeládou, na okrajích máslovou nádivkou.

Išelské dortíčky
21 dkg hladké mouky, 7 dkg mletého cukru, 14 dkg másla,
2 žloutky, 2 lžičky kakaa, 7 dkg ořechů. Těsto rozválíme asi
1 cm, vykrájíme z něj kolečka, která upečeme v mírné troubě.
Polovinu koleček natřeme čokoládovou polevou a nahoru přile−
píme půlku mandle nebo ořechu, slepíme je s druhým kolečkem
máslovou nádivkou.

Kokosové pásky
25 dkg hladké mouky, 9 dkg mletého cukru, 10 dkg jemného
kokosu, 18 dkg tuku Hera, Stella, šťávu z poloviny citronu, 3 po−
lévkové lžíce rumu, 2 kávové lžíce kakaa.
Těsto řádně zpracujeme, vyválíme a rádýlkem nakrájíme asi
2 cm široké proužky, zvolna upečeme. Slepujeme marmeládou
nebo máslovým krémem. Konce tyčinek namočíme v bílé pole−
vě nebo v čokoládě.

Pomerančové řezy
6 žloutků, 18 dkg mletého cukru, 1 celý pomeranč, hmotu smí−
chat, přidat 10 dkg krupice, sníh ze 6ti bílků, 10 dkg strouhaných
ořechů. Těsto pečeme v mírné troubě, upečený plást rozdělíme
na dvě poloviny, slepíme nádivkou dle chuti − rumovou, punčo−
vou, pomerančovou. Vrch poléváme pomerančovou, případně
rumovou polevou.
JS
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Moudrost slavných
Lháři obvykle nevěříme ani tenkrát, když mlu−
ví pravdu.
CICERO

Jazyk, když je v ráži, nezadrží ani dvaatřicet
jeho stráží.
SINHÁLSKÉ PŘÍSLOVÍ

Lichotivá řeč je smyčka natřená medem.
DIOGÉNES

Život je karetní hra, v níž srdce není trumfem.
ACHARD

Život nás nejvíce žere tři dny před tím, než se
bere.
RAKOUSKÉ PŘÍSLOVÍ

Láska je životem ženy a epizodou v životě mu−
že.
PAUL

Zákon manželského lože: „Ten, kdo chrápe,
usne první.“
MURPHYHO ZÁKON

Řeč je dána všem, moudrost jen některým.
CATO

Jdeš si pro dědictví a musíš zaplatit pohřeb.
ŽIDOVSKÉ PŘÍSLOVÍ

Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.
HIPPOKRATÉS
LK

Inzerce

Humor

PRODEJNA LAMA
MARIE ŠPALKOVÁ
NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT UZENÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
Domácí uzeninu: klobásy, kabanos, uzená žebra, cigáro, špek, ovar, jitrnice, prejty, tla−
čenku, sekanou.
Trvanlivé salámy: farmářský, turistický, inovecký, vysočinu, paprikáš, poličan, lovecký.
Ostatní salámy: rožnovský, česnekový, šunkový uzený, šunkový kuřecí, uzenou drůbe−
ží šunku, šunkové koleno, ovarové ramínko, kuřecí hřbet, lunchovou šunku, lipnický ná−
řez, bůčkový hřbet a závin, anglickou slaninu, rolovanou plec, uzenou krkovici, kladen−
skou pečeni, debrecínku.
Párky: debrecínské, vídeňské, teplické, ďábelské, se sýrem a loupací párky.
Klobásy: ostravské, pološunkové, fotbalové, libové k opékání, špekáčky.
Kabanos: kladrubský, jemný, zbojnický, česnekový, královský.
Sádlo, škvarky, mleté škvarky, játrovky, šunkovou pěnu, mleté maso.

Srdečně Vás zveme do naší prodejny.
Našim stálým zákazníkům děkujeme za jejich přízeň.

Manželé byli na večeři v restauraci a manželka
zahlédla známou tvář.
Povídá manželovi: „Vidíš tamhle toho chlápka
u baru? Toho s tím červeným nosem? Tak ten ta−
dy sedí každý večer a pije. Už sedm let, od té do−
by, co jsem mu dala kopačky!“
„To je blbost. Nikdo by přece tak dlouho neosla−
voval ...“
Matka se zlobí nad žákovskou knížkou:
„Pepo, kdy už si konečně opravíš tu známku ze
zeměpisu?“
„Nevím, učitelka nikdy nedává svůj notes z ruky ...!“
Stěžuje si v jídelním voze jeden z cestujících: „To
je hrůza, pane vrchní, už osmdesát kilometrů če−
kám na guláš!“
„Paní, kam se tak ženete?“
„Na soud! Jdu jim tam udělat pořádek!“
„A sakra, vy si nějak troufáte!“
„Proč, já tam uklízím ...“
V hodině dějepisu. „Jak dlouho jsi byl vlastně ne−
mocný, Fazole?“
„Od bitvy u Domažlic, prosím.“
Rozrušený chlapík telefonuje k hasičům: „Ihned
k nám přijeďte, u nás hoří!“

„A jak se k vám dostaneme?“ vyptává se služba
na stanici.
„Ježíšmarjá, vy už nemáte ty velký červený auta
se stříkačkou?“
Manželé zavítali do galerie na výstavu. Jeden
z obrazů představoval nádherný ženský akt, jen
několik zelených lístků zakrývalo nejchoulosti−
vější partie.
Žena obraz přešla, zatímco muž na něj dlouho
fascinovaně zíral.
„Na co čekáš?“ rozkřikla se na něj manželka.
„Až přijde podzim ...“
Starší manželé sledují televizi, kde právě dávají
milostný příběh.
„Podívej se, Ríšo, jak ji vášnivě líbá ...“
„Což o to, Libuško, tu bych vášnivě líbal taky.“
Čerstvě vyučený mladík si hledá místo. Při po−
hovoru s šéfem firmy se zeptá, jaký by měl plat.
„Ze začátku bych vám dal pět tisíc, později de−
set.“
„Opravdu? Tak to já přijdu rovnou později ...“
Víte, jak se řekne indicky uklízečka?
Hadramašmátrá.
LK
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Tajenka

Tajenku zašlete do 31. 8. 2005 na Obecní úřad v Troubkách, ul. Dědina 286/29 (nebo do kni−
hovny v Troubkách) a tři vylosovaní dostanou sladkou odměnu:
TAJENKA: ................................................................................................................................
Vaše jméno a adresa: ..............................................................................................................

