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Slovo redakce
Vážení občané!
Letošní dovolená občanům, kteří zůstali doma,
skutečně „vypršela“. Jak vidět, počasí nás stále
překvapuje. Na základě osobních zkušeností s ni−
čivou vodou nevěřícně kroutíme hlavou, jaké
obrovské škody působí počasí na celé zeměkouli.
Narůstající počet ničivých hurikánů a mezi tím
různé teroristické akce, letecká neštěstí, to všech−
no nás provázelo v tomto čtvrtletí. A k tomu se
připojila vzpomínka na 60. výročí svrhnutí ato−
mových bomb na japonská města Hirošimu a Na−
gasaki, které si vyžádalo spoustu nevinných lid−
ských životů. Bylo to pro lidstvo poučení, že
taková ničivá síla se již nikdy nesmí použít, a pro−
to boj proti výrobě atomových bomb je dnes stá−
le aktuální.
Válečná ohniska, ačkoliv jsou od nás poměr−
ně daleko, nás ve svých důsledcích zasáhnou ta−

ké. Například zdražení plynu a benzinu pocítíme
všichni, jelikož naleziště ropy a plynu se nachá−
zejí v těchto „horkých zónách“.
A co u nás doma? Život v obci klidně pulzuje,
zemědělci měli letos neobvyklé potíže se sklizní
obilí, drobní pěstitelé si pochvalují bohatou úro−
du brambor.
Zdá se, že čas ubíhá daleko rychleji než dříve,
je to asi tím, že máme spoustu lákadel na zábavu,
poučení a sportovní vyžití. Ale prodloužení věku si
musí zařídit každý sám péčí o sebe. Přes všech−
ny negativní poznatky z tohoto období zůstávají
v nás mnohých pěkné vzpomínky na prožité chví−
le o dovolených, které nás dlouho budou hřát.
Jistě jste se o dovolených osvěžili a teď se vám
bude lépe pracovat. Hodně elánu do práce, při−
měřenou zábavu a sportování přeje
Redakce

A léta běží ...
Pravdivost těchto slov potvrzují i následující snímky.
Předkládáme vám vzácnou fotografii troubeckých občanů, kteří by
se letos dožili sta let.

F. L. Čelakovský ... a krom toho až své pouti přejedem a přejdem, v jedné hospodě na nocleh
pán nepán se sejdem.
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Součástí snad každého rodinného alba jsou
školní fotografie. Ty se od zavedení fotografová−
ní tříd na konci školního roku příliš nezměnily. Žá−
ci jsou „zvěčněni“ se svým třídním učitelem, na
vyšším stupni je pořízen společný snímek s ostat−

ními vyučujícími. Jen fádní pozadí školní budovy
je nahrazeno vhodnějším prostředím.
Uvedené snímky zachycují žáky, kteří se na−
rodili v roce 1934. Od doby, kdy opustili školní la−
vice uplynulo již plných 56 let.

1. třída: školní rok 1940/41. Žáci se svým třídním učitelem Eduardem Robou. První třídu tehdy
navštěvovalo 46 žáků. Dnešní ředitelé škol mohou svým předchůdcům jen závidět tak velký po−
čet dětí.

3. třída: první svaté přijímání dívek. Uprostřed svých oveček sedí P. Valentin Nepustil. Dolní řada
dívek se tváří poněkud zachmuřeně. Jejich držení svíček spíše připomíná bojovou připravenost.
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První svaté přijímání hochů, rovněž s P. Valentinem Nepustilem. Pro změnu se hochům v dolní
řadě svíčky ohnuly. Co asi s nimi prováděli před zachycením fotoobjektivem?

JUK (školní rok 1948/49) − poslední rok školní docházky. Z tváře dívek a hochů lze vyčíst touhu
vrhnout se do víru života.
Učitelský sbor sedící zleva: P. Alois Fuček, Eduard Zemánek, třídní učitelka RNDr. Božena Zdrá−
halová − Macků († 11. 9. 2005 ve věku 84 let), ředitelka měšť. školy Antonie Novotná, Justina
Hýbnerová, Zdena Bořecká, Arnošt Mádr (dosud žijící).
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Současnost. Snímek byl pořízen v r. 2004 při příležitosti setkání sedmdesátníků.
Na dvou tablech jsou fotografie spolužáků, kteří už nejsou mezi námi.

LK

Naši dopisovatelé

Historka z první republiky
V první polovině srpna letošního roku vysílal
Český rozhlas v populárně−vědeckém magazí−
nu METEOR mimo jiné také reportáž o životě
a díle předního českého lékaře profesora Jo−
sefa Charváta, zakladatele československé
nauky o žlázách s vnitřní sekrecí.
On pocházel z chudé rodiny, jeho otec byl
vyučený kovář a zámečník a měl jen vesnickou
jednotřídku, ale byl vzdělaným samoukem a ze
syna chtěl mít inženýra.
Na přímluvu jeho třídního učitele jej ale dal
zapsat na klasické gymnázium, a tím byl dán
základ jeho pozdější lékařské a vědecké čin−
nosti. Cesta k ní však byla velmi složitá, neboť
jeho studia přerušila první světová válka, kdy
musel narukovat nikoliv k sanitě, ale k těžkému
dělostřelectvu. Svá vysokoškolská studia do−
končil až po válce, kdy se živil kondicemi a pra−
coval také jako noční hlídač.
Co ale v tom srpnovém magazínu nebylo
uvedeno, byla jeho vzpomínka na dobu, kdy byl
osobním lékařem Antonína Švehly, jež byla

?

otisknuta v Literárních novinách, a kterou zde
uvádím.
Když se Švehla stal v roce 1922 ministerským
předsedou, jel za prezidentem Masarykem do
Topolčan, aby se představil. Po formálním uví−
tání a ceremoniálu pozval Masaryk Švehlu, aby
tam zůstal přes noc a povečeřel. „Co si, pane
ministerský předsedo, budete přát k večeři?“
„Pane prezidente, mohu si vybrat?“
„Samozřejmě.“
„Tak já bych nejraději bílé kafe s nalámaným
rohlíkem.“
− Na to Masaryk: „Já taky.“ A tak prezident
a premiér večeřeli kafe s nalámaným rohlíkem
a jedli lžící …
Zdá se, že tito pánové tím tehdy žádnou
prestiž neztratili. A i to vládnutí jim docela šlo.
Jako zajímavý kontrast naproti tomu jistě pů−
sobí před léty uváděný televizní pořad „V žitě,“
jež ukazoval, jak se tam zmítali na parketě
a cpali se lahůdkami různí naši představitelé −
zřejmě aby získali potřebnou prestiž k vládnutí.
Oldřich Kupčík
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Naše velká rodina
Je to rodina našeho staříčka Karla Rašky
a stařenky Josefky, roz. Němčákové.
Měli spolu 10 dětí − 5 synů a 5 dcer. V dneš−
ní době by to byla asi katastrofa, ale tehdy se
rodilo ve všech rodinách více dětí.
Staříček, ačkoliv neměl žádné odborné ško−
ly, snad jen základní, uměl dobře počítat a hlav−
ně dobře hospodařil a o všechny své děti se
chtěl dobře postarat. Jak rostly, připachtoval
pole, a děti musely už od mala pracovat na po−
li. Tenkrát se pěstovala hojně cukrovka. Ta da−
la hodně práce, ale byly za ni i pěkné peníze.
Stařenka na pole nechodila, protože muse−
la vařit tak početné rodině. Ale její hlavní sta−
rostí a prací byly husy. Celou zimu se dralo pe−
ří, protože stařenka všem dětem chtěla dát,
a také dala, peřiny. Děvčata vybavila dvěma
duchnami a dvěma polštáři. Chlapci dostali
jednu duchnu a jeden polštář. Stařenka uva−
žovala tak, že kdyby si chlapci vybrali chudou
nevěstu, aby se měli čím přikrýt. Kdo někdy
choval husy, ví, co dají práce. Chtějí pořád žrát
a čtyřikrát do roka se musí oškubat. Po po−
sledním oškubání je stařenka prodala handlíř−
ce, aby za utržené peníze mohla děvčatům
koupit nějakou parádu na oblečení. Když se

všichni rozprchli do světa a do manželství, zů−
stala s rodiči dcera Františka, která se vdávat
nechtěla. Stařenka staříčkovi dost brzy zemře−
la, tak staříček byl rád, že se o něho Františ−
ka stará.
Tak jsme si řekli, že je nás potomků moc,
a ti mladší se ani neznají. Dohodli jsme se, že
se musíme všichni sejít. Začala to organizovat
moje sestra Boženka Lužová (rozená Kelna−
rová). Sraz všech Rašků a příslušníků jejich
rodin byl 24. 9. 2005 v kulturním domě. Dalo
jí to dost práce sehnat všechny příslušníky na−
ší rodiny a poslat jim pozvánku. Jsme roz−
troušeni po celé republice, dokonce i na Slo−
vensku a v Americe.
Stařenka se staříčkem měli spolu deset dě−
tí. Z těch dětí vzešlo 46 vnuků (13 jich už zem−
řelo) a z těch 46−ti vnuků se narodilo 100 pra−
vnuků, 134 prapravnuků a 1 praprapravnuk.
Všechny stařenčiny a staříčkovy děti už
zemřely, i moje maminka. Já jako nejstarší
vnučka jsem stařenku a staříčka dobře znala,
ráda jsem k nim chodívala, a vždy s láskou bu−
du na ně vzpomínat.
Josefka Rašková
nejstarší vnučka

Léta plynou, vzpomínky zůstávají
Můj dědeček měl tři bratry a jednu sestru,
která se provdala za Tomáše Ježáka. Měli sy−
na Františka a ten, když jako kluk někdy něco
provedl, tak ho jeho otec za trest vyhnal z do−
mu. František si však z toho těžkou hlavu ne−
dělal a šel k mým prarodičům, kteří v té době
bydleli ve Dvoře. Nesměle se ptal mého dě−
dečka: „Strýčku, mohu u vás spát? Táta mě
vyhnal.“
Dědeček s úsměvem na tváři odpověděl:
„To víš, že můžeš. Přece tě nenechám noco−
vat na ulici.“
Tato příhoda se opakovala několikrát a me−
zi synovcem a strýcem se utvořil pěkný vzá−
jemný vztah, který trval po celý život.
Po první světové válce a vzniku Českoslo−
venské republiky nastaly velké změny jak po−
litické, tak i hospodářské. Zaměstnanci velko−
statku měli možnost zakoupit si půdu, která

patřila Davidu − rytíři z Guttmanů. V té době
bylo mým prarodičům okolo padesáti let a mě−
li začínat s hospodařením. Za odstupné, kte−
ré jim bylo vyplaceno, si koupili dva hektary
půdy, dvě krávy, vůz a pluh. Zaměstnancům
statku, kteří neměli vlastní bydlení, byly na−
bídnuty k zakoupení levné byty ve Dvoře.
(Z bývalého Dvora začala v průběhu dalších
let vznikat nová kolonie domků nesoucí po−
zději název U Dvora − pozn. redakce). Děde−
ček vlastnil malý domek v Kozlovské ulici, pro−
to neměl na byt nárok. Domek byl však tak
malý, že v něm nebylo místo na uskladnění
obilí během žní. Po celý život dědeček usklad−
ňoval a mlátil obilí o žních u příbuzných. Ně−
kdy u Ticháčků v Pustym nebo u Ježáků na
Zárubě. Domek na Zárubě postavil dědečkův
synovec František. Oženil se a založil rodinu.
Měl dva syny: Františka a Jaroslava. Mladý
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František byl dlouholetým brankářem v oddí−
lu kopané SK Troubky.
V dětství jsem často chodila s dědečkem na
návštěvu k Ježákovým a velmi jsem si oblíbila
tetičku, kterou jsem navštěvovala i v dospě−
losti. Při jedné návštěvě jsem u nich objevila
knihovnu plnou knih − převážně od českých
spisovatelů. Protože jsem ráda četla, tetička
mně knihy ochotně půjčovala. Byla to milá

a dobrosrdečná žena, dodnes na ni s úctou
vzpomínám.

Podzim života se přibližuje,
s minulostí člověk účtuje.
Snad tu dobu co jsem žil,
zbytečně jsem nepromarnil.
Alena Hejkerlíková

vvv

Informace obecního úřadu
Dne 31. 7. 2005 byl mezi zástupci obce
a prováděcí firmou − GTT Praha, a.s., pode−
psán předávací protokol ve věci předání I. eta−
py výstavby obecní multifunkční datové sítě.
Do konce měsíce září pak budou odstraněny
poslední nedodělky. V průběhu letních měsí−
ců brigádníci odstraňovali „pozůstatky“ po pro−
vedených zemních pracích.
V půli měsíce července předložila společ−
nost Kabelová televize Přerov obci nabídku na
spolupráci při provozování televizního kabe−
lového rozvodu v Troubkách. Touto nabídkou
se zabývala rada obce a po pečlivém zváže−
ní ji na svém zasedání konaném dne 10. 8.
2005 přijala. Troubky tak budou napojeny na
síť Kabelové televize Přerov, přičemž společ−
nost bude za částečné finanční účasti obce in−
vestorem připojení obecních kabelových roz−
vodů na přerovskou síť. V současné době již
probíhá územní řízení na prodloužení optické
páteřní sítě Kabelové televize Přerov do Trou−
bek. Práce na této akci budou zahájeny po vy−
dání územního rozhodnutí, což je předpoklá−
dáno v půli měsíce října 2005. Zprovoznění
sítě v Troubkách by tedy mělo být provedeno
začátkem roku 2006, případně v prvních mě−
sících roku 2006. Provozování obecní sítě bu−
de se společností KTV Přerov, a.s., ošetřeno
smluvně.
Ceníky služeb společnosti KTV Přerov, a. s.,
jsou k dispozici na Obecním úřadě v Troub−
kách nebo si je můžete stáhnout z webových
stránek www.ktvprerov.cz.
Jen základní informace o ceníku − v základ−
ní nabídce 8 TV programů činí měsíční popla−

tek 75 Kč pro uživatele v produktivním věku,
45 Kč pro uživatele v důchodovém věku
a s průkazem ZTP; v rozšířené nabídce 33 TV
programů je měsíční poplatek 200 Kč a pro
držitele průkazu ZTP pak 100 Kč. Součástí
nabídky je také příjem rozhlasových stanic.
V rámci teletextu kabelové televize bude mít
naše obec vyčleněny své stránky, které budou
informovat občany o aktuálním dění v obci
a budou mít obdobnou skladbu jako interne−
tové stránky obce. Tudíž pro občany bez pří−
stupu k internetu bude teletext KTV Přerov
další informační službou obce. Samozřejmě,
že prostřednictvím kabelové televize se budou
moci zájemci připojit na internet − ceník na
tomto místě nezveřejňujeme a zájemci jej mo−
hou získat na výše uvedených místech.
Dále se pracuje na projektu II. a III. etapy
výstavby multifunkční datové sítě. Vzhledem
k množství dotčených účastníků předpokládá−
me, že územní rozhodnutí bude na tyto etapy
vydáno v podzimním, případně zimním obdo−
bí roku 2005 a 2006. Návrh tras je k nahléd−
nutí na OÚ v kanceláři starosty. Již ke konci
září pak budou osloveni první účastníci při−
pravovaného územního řízení projektu II. eta−
py. Každý z účastníků dostane osobní dopis,
ve kterém jej vyzveme k účasti na jednání
a k připomínkám k návrhu projektu. Realiza−
ce těchto etap bude probíhat v následujících
letech dle finančních možností obce. Počítá−
me samozřejmě také s tím, že na výstavbě by
se podílel Český Telecom, který by tak zre−
konstruoval svou telekomunikační síť (pro
obec by tak došlo k významnému snížení ná−
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kladů, stejně jako v I. etapě).
V letním období se začalo pracovat na „ka−
talogu“ místních komunikací. Zatím je zpraco−
vána fotodokumentace a během září a října by
měla být dokončena i textová část „katalogu“
(„katalog“ se samozřejmě týká pouze místních
komunikací, které ještě nebyly opraveny). Ve
spolupráci s projekční kanceláři Ing. Marka,
specializujícího se na dopravní projekty, by měl
být tento „katalog“ předložen zastupitelstvu
k projednání na listopadovém, případně pro−
sincovém zasedání. Tento dokument by se
měl stát důležitým výchozím materiálem pro
rozhodování o provedení oprav místních ko−
munikací v následujících letech, především
však při schvalování rozpočtu obce na daný
rok. Zatím je předpoklad, že z rozpočtu obce
by do konce roku 2007 mohlo být vydáváno
na tyto opravy cca 2 − 2,5 milionů Kč a od ro−
ku 2008 by se tato částka mohla ještě o 1 mi−
lion Kč zvýšit (důvodem možného navýšení
bude ukončení splácení úvěru Státnímu fondu
životního prostředí za stavbu ČOV Troubky).
O finančních limitech v letech 2007 − 2010
však bude rozhodovat již nové zastupitelstvo
obce. Současné zastupitelstvo tedy rozhodne
o investici do oprav místních komunikací pou−
ze v roce 2006.
Letní období bylo také využito na provedení
oprav ve školských zařízeních. Největší opra−
vy byly provedeny v mateřské školce, kde by−
la provedena I. etapa rekonstrukce sociálních
zařízení II. NP. Zároveň bylo v tomto podlaží
vyměněno stávající linoleum za nové. Hodno−
ta těchto prací je na částce cca 120 000 Kč.
V areálu školky jsme dále za pomoci studen−
tů − brigádníků prováděli nátěry zábradlí, pa−
rapetů a herních prvků. Zároveň tito brigádní−
ci pravidelně pečovali o zelené plochy ve
školce a přilehlém okolí.
Další opravy ve školských zařízeních probí−
haly a probíhají na objektu školní jídelny, kde
byly z větší části obnoveny omítky a koncem
září budou na části objektu vyměněna okna.
V příštím roce počítáme s tím, že na opravu
školní jídelny bude vyčleněno více finančních
prostředků.
Podzimní a zimní období bude také časem,
kdy se bude intenzivně pracovat na zpraco−
vání dokumentů místního Programu obnovy
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venkova. Každý rok vyčleňuje zastupitelstvo
kraje poměrně slušné finanční prostředky na
tento program a naše obec by chtěla opětov−
ně získat finanční prostředky z tohoto Progra−
mu na některé menší akce (v letech 1999 −
2001 jsme z celostátního Programu obnovy
venkova získali dotace na střechu KD, opra−
vu fasády hasičské zbrojnice a na veřejnou
zeleň). Ovšem kritéria přidělování prostředků
jsou přísnější a je nutné splnit několik podmí−
nek. Jednou z těchto podmínek je zpracování
místního Programu obnovy venkova. Další
kladné body může obec získat za účast v sou−
těži Vesnice roku. Proto bude v příštím roce
důležitá účast místních neziskových organi−
zací na akcích místního POV a vůbec celková
spolupráce při naplňování cílů tohoto progra−
mu. Počítáme také s vytvořením komise pro
POV, kterou by měli tvořit právě zástupci míst−
ních neziskových organizací a představitelé
obce.
Pro období měsíců září − říjen 2005 připra−
vujeme akci − sběr velkobojemového odpadu
v obci. Vždy jeden den v týdnu budou v urči−
tých lokalitách přistaveny kontejnery a obča−
né do něj budou moci přinášet velkoobjemový
odpad. Počítáme s tím, že tato akce se bude
opakovat minimálně jedenkrát ročně.
Ve spolupráci s Diakonií Broumov bude za−
čátkem měsíce listopadu provedena v obci hu−
manitární sbírka šatstva. Podrobnější infor−
mace budou k dispozici ve vývěsní skříňce
OÚ, v místních obchodech a budou hlášeny
místním rozhlasem.
Možná jste také zaznamenali, že byly „uza−
vřeny“ skládky stavebního odpadu − za hřiš−
těm a na salaších. K tomuto opatření nás jed−
nak podnítili zastupitelé obce a jednak také
zjištění, že na dané skládky se nevozí jen sta−
vební odpad. Neznamená to však, že by ne−
bylo možné se zbavit stavebního odpadu. Zá−
jemci o tuto službu se ovšem musí dohodnout
s místostarostou obce Ing. J. Souškem na po−
drobných podmínkách odstranění stavebního
odpadu. Samozřejmě, že tato služba je také
zpoplatněna.
Na závěr tohoto příspěvku jsou uvedena
kontaktní telefonní čísla na pracovníky OÚ
a na starostu a místostarostu obce.
Radek Brázda
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Kontaktní údaje, telefony a e−maily OÚ:
Starosta obce:
Mgr. Radek Brázda − tel. 581 299 215, mobil 737 260 606, krizový mobilní te−
lefon 725 131 267, e−mail − starosta@troubky.cz (případně brazda@troubky.cz).
Místostarosta obce:
Ing. Josef Soušek − tel. 581 299 213, mobil 739 021 800.
Pracovníci OÚ:
Vladímíra Rozsypalová − tel. 581 299 217.
Hana Obrtelová − tel. 581 299 212.
Božena Suchánková − tel. 581 299 211 (ústředna), GSM 737 260 607.
Hana Kamelandrová (zástup za MD a RD)
− tel. 581 299 210, e−mail − podatelna@troubky.cz
Vlastimil Zatloukal − tel. 581 221 541 (kancelář Šíma A), 581 221 540 (kan−
celář Nagáno), mobil − 603 457 410.
Josef Šimek − mobil 737 260 605.
Jan Kaláb − mobil 731 153 808.
Webové stránky obce: www.troubky.cz
(po rekonstrukci stránek bude ostrý provoz zahájen ke konci září, případně
začátkem října 2005. Dřívějšímu spuštění zabránily organizační změny na OÚ).

RADA OBCE − USNESENÍ
Usnesení č. 55 zasedání rady obce kona−
né dne 1. 7. 2005
Usnesení rady 55/294/2005
 Rada schválila Spisový a skartační řád
Obecního úřadu v Troubkách.
Usnesení rady 55/295/2005
 Rada schválila dodatek č. 3 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 8. 8.
2002.
Usnesení rady 55/296/2005
 Rada schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 149/04 (zpracování projektové do−
kumentace multifunkční datové sítě).
Usnesení rady 55/297/2005
 Rada doporučuje zastupitelstvu obce schvá−
lit návrh odměny místostarostovi obce.
Usnesení rady 55/298/2005
 Rada schválila návrh pracovní doby mís−
tostarosty obce.
Usnesení rady 55/299/2005

 Rada rozhodla odvolat z funkce ředitele přís−

pěvkové organizace obce − Základní školy
a mateřské školy Troubky, Mgr. Jaroslava
Klose, a to ke dni 31. 8. 2005.
Usnesení rady 55/300/2005
 Rada rozhodla jmenovat do funkce ředitel−
ky příspěvkové organizace obce − Základní
školy a mateřské školy Troubky, Mgr. Jitku
Pěchovou, a to ke dni 1. 9. 2005.
Usnesení rady 55/301/2005
 Rada schválila prodloužit smlouvu o nájmu
bytu na ulici Sportovní v Troubkách s ná−
jemkyní − Naděždou Danišovou, do 31. 7.
2008.
Usnesení rady 55/302/2005
 Rada schválila smlouvu o nájmu bytu v Kul−
turním domě v Troubkách s nájemkyní − Ja−
nou Malošíkovou, do 30. 6. 2006.
Usnesení rady 55/303/2005
 Rada schválila prodloužit smlouvu o nájmu
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na ubytovně Nagáno v Troubkách s nájem−
kyní − Danielou Navrátilovou, do 31. 8. 2005.
Usnesení rady 55/304/2005
 Rada schválila záměr prodeje části pozem−
ku p. č. 2409/1 o výměře 59 m2 panu Pavlu
Němčákovi, Troubky (pozemek byl dle GP
1136−211/2004 nově označen jako poze−
mek p. č. st. 225/2).
Usnesení rady 55/305/2005
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
3000 Kč oddílu kopané TJ Sokol Troubky
na úhradu části nákladů spojených s pořá−
dáním oslav 75. výročí založení kopané
v Troubkách.
Usnesení rady 55/306/2005
 Rada schválila zakoupení věcné ceny v po−
době poháru na turnaj v malé kopané, který
se bude konat dne 9. 7. 2005 v Troubkách.
Usnesení č. 56 zasedání rady obce kona−
né dne 20. 7. 2005
Usnesení rady 56/307/2005
 Rada schválila smlouvu o vzájemné koo−
peraci mezi Městským kulturním střediskem
v Kojetíně a obcí Troubky.
Usnesení rady 56/308/2005
 Rada schválila změny ve složení povodňové
komise obce (viz příloha − k dispozici na OÚ).
Usnesení rady 56/309/2005
 Rada schválila umístění novostavby rodin−
ného domu paní Barbory Krutilové, Přerov,
v lokalitě Zárub, při dodržení podmínek da−
ných Změnou č. 1 ÚPSÚ Troubky.
Usnesení č. 57 zasedání rady obce kona−
né dne 10. 8. 2005
Usnesení rady 57/310/2005
 Rada schválila smlouvu o dílo č. 05/2005
uzavřenou mezi obcí Troubky a společnos−
tí Kučera + Gregovský, s.r.o., ve věci re−
konstrukce WC ve II. NP objektu mateřské
školy v Troubkách.
Usnesení rady 57/311/2005
 Rada schválila prodloužení smlouvy o nájmu
bytu na ulici Dědina 12, č. p. 759, v Troub−
kách s nájemkyní − Věrou Bahounkovou, do
31. 7. 2008.
Usnesení rady 57/312/2005
 Rada schválila prodloužení smlouvy o nájmu
bytu na ulici Sportovní 1, č. p. 777, v Troub−
kách s nájemkyní − Marcelou Zemánkovou,
do 31. 7. 2008.
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Usnesení rady 57/313/2005
 Rada schválila přidělení bytu, a zároveň

smlouvu o nájmu bytu na ulici Dědina 14,
č. p. 760, v Troubkách s nájemkyní − Olgou
Vajdíkovou, do 31. 7. 2008.
Usnesení rady 57/314/2005
 Rada schválila přidělení bytu, a zároveň
smlouvu o nájmu bytu na ulici Dědina 14,
č. p. 760, v Troubkách s nájemkyní − Rena−
tou Medkovou, do 31. 7. 2008.
Usnesení rady 57/315/2005
 Rada schválila přidělení bytu, a zároveň
smlouvu o nájmu bytu na ulici Sportovní 1,
č. p. 777, v Troubkách s nájemci − Janem
a Monikou Gregovskými, do 31. 7. 2008.
Usnesení rady 57/316/2005
 Rada schválila smlouvu o nájmu ubytovny
NAGÁNO v obci Troubky s nájemkyní − Vě−
rou Orságovou, do 31. 12. 2005.
Usnesení rady 57/317/2005
 Rada schválila smlouvu o nájmu ubytovny
NAGÁNO v obci Troubky s nájemcem −
MUDr. Františkem Ševčíkem, do 30. 4. 2009.
Usnesení rady 57/318/2005
 Rada schválila dohodu o vyklizení bytu
a splácení dluhu uzavřenou mezi obcí
Troubky a MUDr. Františkem Ševčíkem.
Usnesení rady 57/319/2005
 Rada schválila záměr prodeje pozemku
p. č. 7−1338/2 o výměře 2 065 m2 (k. ú.
Troubky nad Bečvou, hon Podílek) panu
Ing. Miroslavu Mlčochovi, Přerov.
Usnesení rady 57/320/2005
 Rada schválila záměr prodeje části pozem−
ku p. č. 2120/2 (k. ú. Troubky nad Bečvou)
manželům Martinu a Michaele Svobodo−
vým, Troubky.
Usnesení rady 57/321/2005
 Rada schválila žádost společnosti Trou−
becká hospodářská, a. s., Troubky, o při−
pojení velkoplošného billboardu společnos−
ti k síti veřejného osvětlení v obci.
Usnesení rady 57/322/2005
 Rada rozhodla přijmout nabídku společnosti
Kabelová televize Přerov, a. s., na spolu−
práci při provozování televizního kabelové−
ho rozvodu v Troubkách.
Usnesení č. 58 zasedání rady obce kona−
né dne 31. 8. 2005
Usnesení rady 58/323/2005
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 Rada schválila Pracovní řád obce Troubky.

Usnesení rady 58/324/2005
 Rada stanovila v souladu s nařízením vlády
č. 330/2003 Sb., o platových poměrech za−
městnanců ve veřejných službách a sprá−
vě, v platném znění, plat Mgr. Jitce Pěcho−
vé, ředitelce příspěvkové organizace obce
− Základní školy a mateřské školy Troubky.
Usnesení rady 58/325/2005
 Rada schválila smlouvy o nájmu hrobové−
ho místa (seznam k dispozici na OÚ Troub−
ky).
Usnesení rady 58/326/2005
 Rada schválila smlouvu o nájmu pozemku
− veřejného prostranství, za účelem provo−
zování letní zahrádky u restaurace v Kultur−
ním domě v Troubkách, uzavřenou mezi ob−
cí Troubky a Markem Kopečkem, Rokytnice,
provozovatelem restaurace v Kulturním do−
mě v Troubkách.
Usnesení rady 58/327/2005
 Rada schválila smlouvu o nájmu pozemku
− veřejného prostranství, za účelem umístě−
ní a provozování prodejny tabákových a ji−
ných výrobků (trafiky) na ulici Dědina
v Troubkách, uzavřenou mezi obcí Troubky
a Renatou Mrtvou, Troubky, majitelkou pro−
dejny.
Usnesení rady 58/328/2005
 Rada schválila Smlouvu o budoucí smlouvě
o připojení číslo PR 4200523446/Ku/ BS05/
222 uzavřenou mezi Severomoravskou

energetikou, a. s., Ostrava a obcí Troubky.
Usnesení rady 58/329/2005
 Rada schválila Smlouvu o smlouvě budou−
cí o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Kabelovou televizí, a. s., Přerov a ob−
cí Troubky.
Usnesení rady 58/330/2005
 Rada schválila Dohodu o vyrovnání dluhu
uzavřenou mezi obcí Troubky a Šárkou
Dreksovou, Troubky.
Usnesení rady 58/331/2005
 Rada schválila žádost Ing. Františka Lehké−
ho, Troubky, o prodloužení doby čerpání
úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ob−
ce do 30. 9. 2005.
Usnesení rady 58/332/2005
 Rada schválila smlouvu o nájmu ubytovny
NAGÁNO v obci Troubky s nájemcem − Kar−
lem Štokmanem, Troubky, do 30. 11. 2005.
Usnesení rady 58/333/2005
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
3 000 Kč Jezdeckému oddílu TJ Sokol
Troubky na organizaci Jezdeckého dne.
Usnesení rady 58/334/2005
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
3 000 Kč Českému svazu chovatelů, ZO
Troubky, na zakoupení cen na místní vý−
stavu drobného hospodářského zvířectva.
Usnesení rady 58/335/2005
 Rada rozhodla vyhlásit 3. kolo výběrového
řízení na získání úvěrů z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce pro rok 2005.

Kultura
Místní knihovna ..............................................
Renáta Holčáková (nar. 1973) je laskavou a zvídavou prů−
vodkyní světem lidí. Ve své knížce Ztráty a nálezy v životě při−
náší patnáct rozhovorů se známými osobnostmi o tom, co dob−
rého i zlého jim život přichystal a jak se s tím dokázaly vyrovnávat.
Ale ten, kdo by od této knížky očekával skandální odhalení ve
stylu bulvárních plátků bude zklamán. Ostatně autorka hned ve
svém úvodu nastínila, jaké ztráty a nálezy v životě má na mysli.
Posuďte sami:
„Slyšela jsem, že se chystáš vydat novou knížku. Prý to budou
rozhovory se slavnými osobnostmi?“ vychrlila na mě místo po−
zdravu kamarádka, se kterou jsem se už nějaký ten pátek nevi−
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děla. „A o čem bude? Podařilo se ti vykutat pi−
kantnosti? Máš tam nějaký bonbonek, který
bych si slupla? Kdo s kým a tak?“ pokračova−
la v monologu a já měla pocit, že se jí oprav−
du sbíhají sliny. „Asi tě zklamu, ale žádné pi−
kantnosti tam nejsou. Nebo lépe řečeno −
určitě ne ty, které si žádáš,“ odpověděla jsem
klidně. „A co tam teda je? O čem jste si poví−
dali?“ odhalila mi celé své oční panenky ka−
marádka. „O životě. O tom, co přináší i bere.
A taky o Bohu,“ nastínila jsem krátce obsah
knížky. „Takové obyčejné věci?“ podivila se
kámoška a popřála mi rozpačitě hodně štěstí
s knížkou, byť bylo evidentní, že v ně sama
moc nevěří. Jsou rodina, přátelé, láska, víra,
zaměstnání či rodná zem skutečně věci oby−
čejné? Možná ano, zvláště když se nám jich
dostává. Co když ale o jednu z nich přijdeme?
To je pak jedno, jestli jsme slavní nebo ne.
V ten okamžik jsme „jenom“ lidmi. Každý z nás
si ovšem z podobných zážitků, vědomě či ni−
koliv, odnáší něco svého. Něco, co lze číst
hlavně mezi řádky a co nám dává poznat nej−
důležitější věci v životě lidském ...“ (R. Holčá−
ková).

Pavlica (1954) − muzikant a primáš souboru
Hradišťan:
„Tak třeba břestecká stařenka Josefa Sle−
záková, u níž jsem trávíval jako malý kluk
prázdniny, nás vždycky něčím podarovala.
A protože Břestek byla chudá dědina, často
neměla čím, tak nám dala alespoň „šifličku“
cukru. Dnes vím, že to byly ty největší z dár−
ků v mém životě. Strýc Jan Pavlica, tatínkův
téměř o dvacet let starší bratr, byl skutečný so−
litér ve Starém Městě. Dělal čtyřicet let kos−
telníka za všech režimů, za války schovával
partyzány, za komunistů s ním nikdo nepo−
hnul. Když jeho syn byl v těžkých 50. letech
jediný, kdo nebyl v pionýru, napsal tehdejší
obávaný komunistický ředitel sáhodlouhý a vý−
hružný dopis. Strýček Jan odepsal stručně
a jasně: „Všecko nemosí mět, všady ne−
mosí byt. Pavlica Jan.“
Tuto větu si často připomínám při nejrůz−
nějších nabídkách dnešního konzumního svě−
ta. A stejným způsobem si připomínám mno−
hé moudrosti mých rodičů, tetičky Mařeny,
strýčka Inoce a další.“ (Jiří Pavlica).

Při čtení této knížky si čtenář může v kaž−
dém rozhovoru najít něco pro sebe, co ho
osloví a přinutí k zamyšlení nebo k pousmání.
Například takto vzpomíná na své předky Jiří

Tak v takovém duchu vede rozhovory se
známými osobnostmi Renáta Holčáková,
o které její kolegové říkají, že dokáže pohladit
čtenáře po duši.

Infocentrum
Od září je změněna provozní doba Infocentra
místní knihovny Troubky:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

15.00 − 18.00 hod.
14.00 − 18.00 hod.
zavřeno
15.00 − 18.00 hod.
zavřeno

Stále platí, že registrovaní čtenáři mají při návštěvě infocentra
výraznou slevu.
Hana Obrtelová
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Společenské dění
Základní škola ..................................................
Vážení rodiče,
přátelé školy, spoluobčané!
Prázdniny uběhly jako voda a opět stojíme
na prahu nového školního roku. Na základě
výsledků konkurzního řízení jsem byla jmeno−
vána od 1. 9. 2005 do funkce ředitelky Zá−
kladní a Mateřské školy Troubky.
K tomuto dni nastoupilo do školy 154 žáků
(z toho 81 žáčků na 1.stupeň a 73 žáků na
druhý). Budou připravováni podle vzděláva−
cího programu Základní školy, k jehož zá−
kladním cílům patří připravit pro naše žáky ta−
kové podmínky ke vzdělání, aby si osvojili
potřebné strategie učení, aby byli motivováni
k celoživotnímu vzdělávání, aby se učili tvoři−
vě myslet, řešit přiměřené problémy, účinně
komunikovat a spolupracovat, chránit své fy−
zické a duševní zdraví i vytvořené hodnoty
a životní prostředí, aby se naučili být ohledu−
plní a tolerantní k jiným lidem, aby dokázali
své znalosti, schopnosti a dovednosti uplat−
ňovat při rozhodování o své životní kariéře.
A co považuji za priority v práci naší školy?
Připravili jsme rozšířenou nabídku jazy−
kového vyučování, žáci se budou učit od
4. ročníku anglickému jazyku, žákům 9. třídy
byla posílena výuka angličtiny zařazením kon−
verzace v anglickém jazyce, žáci 7. ročníku při−
bírají jako druhý cizí jazyk němčinu dotovanou
dvěma hodinami týdně, děti z 1. stupně mo−
hou volit kroužek anglického či německého
jazyka (dle zájmu). Posílili jsme také výuku
práce na PC zařazením volitelného předmě−
tu informatika už od 6.ročníku a žáci 1. stup−
ně mohou získat základní dovednosti práce
na PC v počítačovém kroužku.
V tomto roce se zaměříme na vypracování
systému poradenských služeb školy ze−
jména v oblasti kariérového poradenství, pre−
vence sociálně patologických jevů, školní ne−
úspěšnosti a odborné pomoci při integraci dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami.

Neméně důležitým úkolem je modernizace
a zkvalitnění zázemí pro výuku − plánujeme vy−
měnit postupně zastaralý a poškozený ná−
bytek za nový, vymalovat třídy a vytvořit tak
příjemné pracovní prostředí pro žáky i uči−
tele, dovybavit školní sbírky didaktickými po−
můckami a audiovizuální technikou a zkvalit−
nit počítačovou síť.
Zaměříme se na těsnější spolupráci s ro−
diči a na zlepšení informovanosti rodičů
i veřejnosti o dění ve škole (třídní schůzky,
dny otevřených dveří, propagace práce školy
v médiích, realizace webových stránek školy
aj.). Připravujeme volby do školské rady,
orgánu, který umožní zákonným zástupcům
nezletilých, pedagogickým pracovníkům, zři−
zovateli a jiným podílet se na správě školy (po−
drobněji o školské radě v příloze).
Za velmi důležitý úkol považuji zapojit co
nejvíce žáků do mimoškolní činnosti, do spor−
tovních a kulturních aktivit.V plánu školy jsou
proto zařazeny poznávací exkurze, návštěvy
divadelních a filmových představení, sportov−
ní soutěže aj.. Za významné finanční pomoci
obecního úřadu připravujeme rozšíření na−
bídky zájmových útvarů pro žáky, např. po−
hybové hry, aerobik, počítačový kroužek, ja−
zykové kroužky, keramický kroužek aj. To je
jen neúplný výčet našich plánů, za nimiž mu−
sí následovat každodenní kvalitní a obětavá
práce pedagogů.
Nikdo nezpochybní, že škola − společně s ro−
dinou − hraje klíčovou roli v životě dítěte a do−
spívajícího. Proto chceme kvalitní výchovně
vzdělávací prací, na jejímž konci bude vzdě−
laný a slušný žák, přesvědčit rodiče, že úro−
veň naší práce a nabídka aktivit jsou srovna−
telné s jinými základními školami. Tady končí
slova, prozradí nás skutky.

vvv

Mgr. Jitka Pěchová,
ředitelka ZŠ a MŠ Troubky
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Školská rada ......................................................
K 1. 1. 2005 nabyly účinnosti nové škol−
ské zákony, z nichž zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyš−
ším odborném a jiném vzdělávání zavádí
školskou radu jako orgán zřizovatele u zá−
kladních, středních a vyšších odborných
škol umožňující podílet se zákonným zá−
stupcům žáků, pedagogickým pracovní−
kům, zřizovateli a dalším osobám na sprá−
vě školy. Abychom vás informovali
o vašich právech, uvádíme §167 a § 168
o školské radě v plném znění.

(6) Funkční období členů školské rady je tři
roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát
ročně; zasedání školské rady svolává její před−
seda, první zasedání školské rady svolává ře−
ditel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený
zástupce je povinen zúčastnit se zasedání
školské rady na vyzvání jejího předsedy. Škol−
ská rada na svém prvním zasedání stanoví
svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K při−
jetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nad−
poloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších od−
borných školách se zřizuje školská rada. Škol−
ská rada je orgán školy umožňující zákonným
zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům
a studentům, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se
na správě školy. Pokud je součástí právnické
osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu
školskou radu. Při vyšší odborné škole se
školská rada zřizuje vždy samostatně.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který
zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její
volební řád. Třetinu členů školské rady jme−
nuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a tře−
tinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Členem školské rady nemůže být ředitel ško−
ly. Ve školách, které nejsou zřízeny státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zři−
zovatele podle věty první a druhé ředitel ško−
ly.
(3) Týž člen školské rady nemůže být sou−
časně jmenován zřizovatelem, zvolen zákon−
nými zástupce nezletilých žáků a zletilými žá−
ky a studenty nebo zvolen pedagogickými
pracovníky školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s voleb−
ním řádem řádné uskutečnění voleb do škol−
ské rady.
(5) Nezvolí−li zákonní zástupci nezletilých
žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený po−
čet členů školské rady ani na základě opako−
vané výzvy, jmenuje zbývající členy školské
rady ředitel školy.

§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělá−
vacích programů a k jejich následnému usku−
tečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyš−
ších odborných školách stipendijní řád, a na−
vrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsled−
ků vzdělávání žáků v základních a středních
školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních zá−
měrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické oso−
by na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospo−
daření a navrhuje opatření ke zlepšení hos−
podaření,
g) projednává inspekční zprávy České škol−
ní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli ško−
ly, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní
správy. (2) Ředitel školy je povinen umožnit
školské radě přístup k informacím o škole, ze−
jména k dokumentaci školy.
Informace chráněné podle zvláštních práv−
ních předpisů17) poskytne ředitel školy škol−
ské radě pouze za podmínek stanovených tě−
mito zvláštními právními předpisy. Poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím tím není dotčeno. (3) O schvále−
ní dokumentů uvedených v odstavci 1 písm.
b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce
od jejich předložení ředitelem školy. Pokud
školská rada tento dokument neschválí, ředi−
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tel školy předloží dokument k novému projed−
nání do 1 měsíce. Opakovaného projednání
se účastní zřizovatel. Není−li dokument schvá−
len ani při opakovaném projednání nebo po−
kud školská rada neprojedná dokumenty uve−
dené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce

od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne
o dalším postupu bez zbytečného odkladu zři−
zovatel. (4) Ve školách, které nejsou zřízeny
státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní
úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo
ustanovil ředitele školy do funkce.

vvv

VELKÝ DEN
PRVŇÁČKŮ
1. září 2005 nastala v ži−
votě 16 kluků a děvčátek
velká změna. Poprvé vstou−
pili do 1. třídy základní ško−
ly. Čekala na ně slavnostně
vyzdobená třída, lavice
s připravenými učebnicemi,
usměvavá paní učitelka.
Některé děti statečně vstou−
pily s pestrobarevnými ak−
tovkami vonícími novotou,
některé pevně tiskly ruku
svých rodičů. Začínající
školáčky přišli také přivítat
zástupci obecního úřadu −
Mgr. Radek Brázda a paní
Božena Suchánková, ředi−
telka školy Mgr. Jitka Pěcho−
vá a zástupkyně ředitelky
Mgr. Petra Pavlíková, která
slavnostní okamžiky zachy−
tila objektivem. Fotografie
vám přiblíží atmosféru to−
hoto mimořádného dne.

Prvňáčci s otazníky v očích očekávají co je čeká. I když
je rodiče dlouho připravovali na tento okamžik, přece
jen je to úplně nový zážitek.Vidíte snad v tvářích dětí
strach nebo smutek? Určitě ne, děti nesly statečně tu−
to těžkou zkoušku.

První den byl samé překvapení − hosté, rodiče stojící
v pozadí, nové učebnice a ještě dárky. Dětské oči za−
zářily a zvědavé ruce hned prozkoumaly dárkové ba−
líčky, které dětem předali pan starosta Mgr. Radek
Brázda a paní Suchánková.
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Prvňáčky přišli
přivítat starší spo−
lužáci, kteří měli
k této příležitosti
nacvičené krátké
vystoupení.

Samozřejmě
jsme nezapomněli
ani na starší žáky,
pro které školní
práce už není no−
vinkou. Nahlédli
jsme do 2. třídy
a viděli usměvavé
tváře kluků a hol−
čiček, kteří se těší
na nové zážitky.

Ve třídách nej−
starších žáků už
jsme nacházeli
protáhlejší obliče−
je, vědí už , že
škola není jen hra
a zábava, ale
dlouhá, svědomi−
tá a těžká cesta
za vzděláním.

16
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Vzpomínky na konec
minulého školního roku
Školní výlet žáků loňské 8. a 9. třídy
byl nabit zážitky a poznáním. Červno−
vá, sluncem ozářená matička Praha se
jim představila v plné kráse. Václavské
náměstí, sousoší sv. Václava, Muzeum
voskových figurin, Stavovské divadlo,
sousední historická budova Karolina se
slavným gotickým arkýřem, Staroměst−
ské náměstí, radnice, orloj, dům U Zvo−
nu, chrám sv. Mikuláše, Karlova ulice,
Klementinum, Karlův most, mostecké
věže, Malostranské náměstí s perlou
baroka chrámem sv. Mikuláše, Neru−
dova ulice, dům U Dvou slunců (bohu−
žel skrytý pod lešením a plachtami), zá−
mecké schody, Pražský hrad, chrám
svatého Víta, Vladislavský sál, Ludví−
kovo křídlo, z něhož byli v r. 1618 sme−
teni dva místodržící a písař do hradní−
ho příkopu, cesta metrem. To je výčet
nejzajímavějších bodů. Dalo se stih−
nout víc? Nemožné. Snad příště.

O tom, že i ve škole žijeme aktivním kulturním životem, vypovídá tato momentka, která za−
chycuje žáky 5. tř., jež si připravili pod vedením paní učitelky Michalové dramatizaci staré
české pověsti O Krokovi a jeho dcerách. Statečnými hereckými výkony, nápaditými kuli−
sami a kostýmy připravili pěkný zážitek svým spolužákům.
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Žáci 6. třídy navštívili v červnu Státní okresní archiv, kde se seznámili s provozem této insti−
tuce. Mohli nahlédnout do cenných archiválií vztahujících se k historii troubecké školy a do−
konce i do depozitáře, což se mnoha lidem nepodaří. Velký dík proto patří paní Fišmistrové
a paní Kolečářové za ochotu a vstřícnost.

Není to tak dávno, co jsme se loučili s žáky 9. třídy, kteří naposled vstoupili 30. června do
naší školy. Na fotografii jsou zachyceni společně s paní třídní učitelkou Pospíšilovou, kte−
rak zmrzlinovým pohárem oslavují − někteří se slzami v očích − konec povinné školní do−
cházky. Dnes už jsou studenty jiné školy, poznávají nové kamarády, učí se novému systé−
mu práce. Přejeme jim úspěch a pevnou vůli.

18
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Mateřská škola ..................................................
Letošní deštivé prázdniny utekly
jako voda a ze školičky se zase ozý−
vá křik a jásot dětí. Během prázdni−
nových měsíců jsme se jako každý
rok zaměřili na úklid. Letos došlo ve
druhém oddělení k opravám sociál−
ního zařízení a k výměně podlahové
krytiny za novou, hezčí a kvalitnější.
Do úklidu jsme zapojili i brigádní−
ky obecního úřadu, kteří natírali, se−
kali trávu a pomáhali, kde bylo po−
třeba. Děkujeme obecnímu úřadu,
panu starostovi a místostarostovi, že
na naši školičku nezapomínají a in−
vestují do ní nemalé finanční prostřed−
ky.
1. září na děti čekaly nazdobené třídy,
spousta hraček a sladké odměny. Paní učitel−
ky si pro děti připravily maňáskovou pohádku
O červené Karkulce, která sklidila velký po−
tlesk. Navštívil nás i pan starosta a přinesl
dobroty pro všechny děti. I počasí přálo, tak−
že jsme si pohráli v pískovišti pod novou per−
golou. První den ve školce se i přes pár slzi−
ček vydařil.
V měsíci září nás navštívilo divadlo Sluníč−
ko ze Šternberka se třemi krásnými pohádka−

mi o zvířátkách. Už se těšíme na pohádky, be−
sídky a další akce, které nás v letošním škol−
ním roce čekají.
V tomto roce je do mateřské školy přihláše−
no 52 dětí. Z Henčlova dojíždí šest dětí. Ve
dvou odděleních pracují čtyři pedagogické
a dvě provozní zaměstnankyně.
Doufáme, že i ve školním roce 2005/06 bu−
dou děti ve školce spokojené a naučí se a po−
znají spoustu nových věcí.
V. Hanzlíková
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Sbor dobrovolných hasičů
Po pěti letech zasedal nejvyšší orgán SH ČMS. Jednalo se
o třetí řádný sjezd, který proběhl v Klatovech ve dnech 2. a 3.
července. Téměř 400 delegátů zastupovalo přes 300 tisíc svých
kamarádů, sdružených ve více jak 8 000 sborech. Sjezd zvolil
nové vedení sdružení a přijal závažné dokumenty na další pě−
tileté období. Potěšitelná byla účast poslanců a senátorů včet−
ně náměstka ministra vnitra. Také zahraniční delegace byly
zastoupeny v hojném počtu. Nejdůležitějšími dokumenty, kte−
rými se budeme řídit, budou stanovy a hlavní směry činnosti
do r. 2010.
Z úst poslanců a senátorů zazněly také sli−
by, že se budou snažit shánět peníze na ob−
novu techniky a technických prostředků pro
naši záslužnou činnost. Snad se to podaří při−
jetím novely zákona o pojišťovnictví. Návrh po−
čítá s možností zavedení povinného odvodu
z přijatého pojistného.
Z našeho sboru se sjezdu zúčastnil br. Vlasti−
mil Zatloukal, který byl delegátem za okres
Olomouc. V ústředním výkonném výboru za−
stupuje náš kraj br. Antonín Zatloukal z Maje−
tína. Členem ústřední kontrolní a revizní rady
byl zvolen br. Josef Jemelka z Hlinska. Sta−
rostou sdružení byl na další období zvolen br.
Ing. Karel Richter.
Soutěžní sezóna mužů stojí před závěrem.
Ten se uskuteční 24. září v Černotíně. Zde
bude zároveň i vyhodnocení VC OSH za pří−
tomnosti zástupců družebního okresu Bardě−
jova. Náš kolektiv mužů získal 4 body za sou−
těž v Drahouších a v celkovém pořadí je se
šesti body na 17. místě z 27 kolektivů. Důle−
žité je, že byla splněna podmínka nadpolovič−
ní účasti na soutěžích a náš sbor bude mít
možnost požádat o zařazení do soutěží VC
OSH pro r. 2005. Výsledky jsou pravidelně vy−
staveny v naší vývěsní skříňce.
Mladší hasiče čeká poslední soutěž v Ose−
ku nad Bečvou, kde bude taktéž závěrečné
vyhodnocení. Zatím výsledky nasvědčují, že
by to mělo celkově vyjít na medaili.
V kategorii starších vedou suverénně žáci
z Milotic. O další místa na stupních vítězů je

sváděn tuhý boj a rozhodne se až v Oseku
nad Bečvou.
Hodové zábavy se vydařily a přinesly i sluš−
ný finanční efekt. Poděkování patří nejen na−
šim členům, ale i členům SDH Henčlov, kteří
svou účastí pomohli zvládnout ten celkový ma−
ratón. Snad každý z návštěvníků našel svůj
prostor k dobré zábavě. Příležitostí k tomu měl
dost.
Naše technika nebyla zvána k zásahu. Byly
pouze provedeny technické prohlídky. Zvláště
vozidlo AVIA − A31, které je podstatně více vy−
tížené, bude nutně potřebovat výrazný zásah
do opravy zkorodovaných dílů karoserie. Ne−
jsem takovým optimistou, abych tvrdil, že jsme
schopni tuto opravu zvládnout sami. Ale mno−
hé okolní sbory se i do takových oprav pusti−
ly a tím samozřejmě šetřily obecní pokladnu.
Částečnou odměnou za celoroční snažení
byl zájezd s cestovní kanceláří za teplem do
přímořského letoviska v Pakoštane v Chorvat−
sku. Škoda, že tuto možnost z důvodu pra−
covního zaneprázdnění, nemoci či souběhu
s vlastní již dlouho dopředu sjednanou dovo−
lenou, nemohlo využít víc členů. Snad se na−
jde i jiná forma, jak jim poděkovat.
Závěr roku bude ve znamení hodnotících
valných hromad, ale také bychom měli určitý
čas věnovat údržbě budovy a nám svěřené−
mu technickému zařízení. Mnohé zařízení to
již vyžaduje.
František Němčák
starosta sboru
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Myslivecký spolek Troubky

Pan Václav Janoušek při práci na nové voliéře.
Z aktuální činnosti:
 V současné době budují troubečtí mysliv−
ci voliéru pro odchov divokého králíka, věnují
se opravám a údržbě mysliveckých zařízení.
 Poslední neděli v srpnu se uskutečnil
8. ročník střelecké soutěže O troubecký pohár
v jednotlivcích. 58 střelců se utkalo na střelni−
ci Na Vlažné v pěti disciplínách, čtyři brokové
obsahovaly lovecké kolo, americký trap, vy−
sokou věž a zajíce na průseku a v malorážce
se střílel srnec a kňour. Lákadlem mimo tra−
dičně hodnotné ceny byla prémie v podobě
20.000 Kč při dosažení maximálního možné−
ho množství bodů.
Bonus sice žádný ze zúčastněných nezís−
kal, ale i tak se bylo na co dívat, vždyť mezi
střelci byli i čeští reprezentanti. Vítězem se stal
Mrhálek před Olšanským a domácím Svozi−
lem. Závody provázel neustálý déšť, který se
umoudřil teprve na konci střeleb.
Z historie:
V minulém čísle Zpravodaje jsem vám slí−
bil, že se blíže podíváme na život troubeckých

myslivců v novodobé éře, tj. od roku 1997, kdy
došlo k rozdělení spojení Troubky−Henčlov na
dva samostatně pracující subjekty.
Než však začneme, je na místě, abych při−
pomněl existenci špičkového díla mapujícího
myslivost v Troubkách, a tím je Myslivecká
kronika založená v roce 1957 (darovaná Jo−
sefem Richterem). První kronikář Jan Smolka
v ní umným způsobem zachytil historii obce
od 15. stolení, ale hlavní náplní je seznámení
s aktuálními událostmi v období od založení
spolku v roce 1950 až po rok 1994. Kouzlo
dob minulých doplňují překrásné obrázky aka−
demického malíře Františka Záhorského Zie−
gelheima v podobě výjevů z mysliveckého
prostředí a v podobě karikatur členů spolku.
Bohužel fotografie časem zežloutly a ani vo−
da v červenci 1997 kronice určitě nepomohla,
ale i přes to je možné při čtení vklouznout me−
zi troubecké myslivce ve druhé polovině mi−
nulého století a procházet se na Kolečku, če−
kat na divoké kachny na tahu na Malé a Velké
Bečvě, fretkovat v Malém a Velkém Toku di−
voké králíky, krmit zvěř v Mezivodské remíz−
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Stupně vítězů při 8. ročníku střelecké soutěže O troubecký pohár.
Zleva: Olšanský, Mrhálek a Svozil
ce, na Podbabí, u zahrad v Krmči, v Obůrce,
střílet na asfaltové holuby u Lesíku.
I když mnohé lokality mají dnes úplně jinou
tvář, jistě se i starší nemyslivečtí občané Trou−
bek rádi ponoří zpět do svých mladých let
a zavzpomínají na prožité události v těchto
i dalších lokalitách rodné vsi.
Zanechme vzpomínání a vraťme se k epo−
še od založení samostatného Mysliveckého
spolku Troubky od 17. února1997. Zakládají−
cími členy spolku tehdy byli Stanislav Berčík
senior, Alois Dočkal, Jiří Hudeček, Václav Ja−
noušek, František Judas (předseda), Luděk
Judas, Josef Kaláb, Josef Kratochvíl ml., Vít
Kratochvíl, František Marek, Václav Mrtvý,
Karel Mateřánka, Otakar Mateřánka, Radek
Mrtvý, Alois Obrtel, Ing. Bohumil Semenovič,
Jiří Skopal, Ing. Josef Soušek, Čestmír Stavi−
noha, Stanislav Stavinoha, Jan Smolka, Sta−
nislav Svozil. V dubnu téhož roku jsou přijati
do členské základny adepti Hubertova cechu
Michal a Dominik Dočkalovi, Petr Mateřánka
a Ing. Stanislav Mišák.

Prvním krokem bylo majetkové vyrovnání se
spolkem v Henčlově. Ten si ponechal traktor
a zahradní nábytek, Troubkám zůstala vyba−
vená místnost v kulturním domě a areál s bu−
dovou konírny, samozřejmě ne ve stavu, v ja−
kém je dnes.
Tvrdou ránu nově vzniklému spolku daly su−
dičky v podobě červencové povodně. Stejně
jako zasáhla nepříznivě do osudu lidí, stejně
tak působila na přírodu a tím samozřejmě i na
zvěř a to o to hůře, že naše krajina je rovina−
tá a v podstatě není kam utéci. Nejhůře dopadl
ze zvěře zajíc, u kterého je pozastaven odlov
na tři roky. Pozadu nezůstala ani myslivecká
zařízení. Hony se v tomto roce nekonaly, ulo−
veno bylo pouze několik kusů „škodné“.
O to více se myslivci starali o nové zazvě−
ření v podobě vypuštění zajíců, obnovu krmí−
cích zařízení.
Tak skončil první těžký zakládající rok sa−
mostatných myslivců v Troubkách a s tím, co
donesl čas v následujících letech, s tím vás se−
známím v dalším čísle Zpravodaje.
Luděk Judas
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Jezdecký oddíl
Dne 21. 8. 2005 uspořádal JO TJ
Sokol Troubky již VI. ročník jezdec−
kých závodů. Konaly se v areálu mys−
liveckého sdružení v Troubkách. Na
programu bylo celkem pět soutěží
a diváci mohli za celý den shlédnout
140 startů.
Jako první se jela skoková soutěž „ZM“
pro děti. Nejlepší výkon předvedla Si−
mona Horáková s koněm DADŽI (SS
RENOSPORT). Velmi těsně se jako dru−
há umístila Simona Krejčířová s koněm
AMÁLIE (JO TJ Sokol Troubky). Třetí by−
la Markéta Maryšková s koněm TIVO−
RA (JO Agrotonz Tlumačov).
Druhá v pořadí byla skoková soutěž
„ZM“ pro čtyř a pětileté koně, startující
1. rokem, která zaznamenala 13 startů.
Nejlepší byla Zuzana Ivánková s koněm
SALINA 1 (JS Watango Staříč). Druhou
nejlepší jezdkyní se stala Jana Vaníčko−
vá s GRAND BOSS (SS − Hermelín). Ja−
ko třetí se umístila Michaela Kývalová
s koněm ARGENTINA (JK Morava Pravči−
ce).
Nejvíce startů bylo v soutěži, která ná−
sledovala. Dvoufázové skákání 100/110
cm (obtížnost Z) zaznamenalo 42 startů
v základním kole a 13 startů v rozeska−
kování. Zvítězila Michaela Kývalová s ko−
něm MERINA (JK Morava Pravčice) ,
druhá byla Vendula Pavelková s koněm
HILLERY (JK Luhaturf) a třetí Michaela
Lenka Navrátilová na koni Šeron
Tomaníková s koněm ARGENTINA (JK
Sport Pravčice). V této soutěži startovaly i do−
s koněm ŠERON se s jednou chybou v čase
mácí jezdkyně, kdy Jitka Nečekalová s ko−
76,22 umístila na 18. místě.
něm ŠERLY absolvovaly základní kolo bez
Poslední a nejobtížnější byla skoková sou−
chyby (13. místo) a Simona Krejčířová s ko−
těž stupně „L**“, které se zúčastnilo 24 jezdců.
něm AMÁLIE s jednou chybou (24. místo).
Čtyři z nich se dostali do rozeskakování a nej−
Skokové soutěže „ZL“, která se jela na čas,
lepší čas rozhodl o tom, kdo zvítězí. Čas 44,78
se zúčastnilo 40 jezdců. Nejlepším z nich
měla Olga Knappová s koněm ARIEN (JO
se stal Jan Kubrický s koněm UGANDA (SS
SZeŠ Olomouc) a umístila se tak na prvním
Kubrický) s časem 56,56. Druhý byl Jiří Složil
místě. Jan Kubrický s jednou chybou a časem
s koněm GRÉTA 8 (JASO Oldřichov) s časem
40,38 získal druhé místo s koněm UGANDA
60,37 a jako třetí se umístila Olga Knappová
(SS Kubrický) a Jiří Složil s koněm GRÉTA 8
s koněm ARIEN v čase 62,15 (JO SZeŠ Olo−
(JASO Oldřichov) obsadil třetí místo také
mouc). Domácí jezdkyně Lenka Navrátilová
s jednou chybou a časem 41,69. I v této sou−
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Simonka Krejčířová na koni Amálie
těži jsme mohli shlédnout domácí jezdkyni
Lenku Navrátilovou se ŠERON, kterou dvě
chyby odsunuly na 15. místo.
Soutěžící i diváci si z těchto závodů jistě od−

nesli spoustu zážitků, pořadatelé vše skvěle
zvládli a už se jen můžeme těšit v příštím ro−
ce na další závody.
Lenka Navrátilová

Soubor Hanák
Soubor Hanák měl zajímavý program i přes
léto. Na mezinárodním folklorním festivalu −
Strážnice 2005 vystupovalo s pásmem Krá−
lovničky i šest děvčat z Troubek. Při tomto
vystoupení jsme spolupracovali se soubory
Trnka Vyškov a Klas Kralice. Ale ve Strážnici
došlo k několika drobným organizačním ne−
dostatkům a díky tomu byly naše tanečnice
velmi unavené a nedokázaly si patřičně vy−
chutnat jinak skvělou atmosféru festivalu.
Další hanáckou akcí byly Svatovavřinecké
hody v srpnu v Přerově. V pátek bylo naše vy−
stoupení jedním z hlavních bodů programu.
Představili jsme se s pásmem Či só hode. Na
náměstí TGM bylo skvělé publikum, které nás

podporovalo častým potleskem.
Náš soubor využil i pozvání na mezinárod−
ní folklorní festival v Písku, ve dnech 17. 8. −
21. 8. Kromě účinkujících z Čech a Moravy
zde vystoupili i Slováci, Němci, Lotyši Řeko−
vé a dokonce i Číňané. Vzhledem k tomu, že
se jednalo o mezinárodní festival, očekávali
jsme větší diváckou účast. Ale ti, kteří přišli,
vytvořili velmi příjemnou atmosféru. Po vystou−
pení pokračovala volná zábava až do pozd−
ních nočních hodin, kde jednotlivé soubory uči−
ly ostatní kolegy některé ze svých typických
tanců. Z vystoupení v Písku jsme si odváželi
dobrý pocit z úspěšného vystoupení, nové zku−
šenosti a také nové kontakty.
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Mezinárodní folklorní festival
v Písku, řazení do průvodu.

Na písecké radnici se zástupci
řeckého souboru
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S radostí jsme přijali pozvání našich přátel
ze Ševětína při příležitosti oslav 30. výročí za−
ložení jejich souboru Blaťák. Na tyto oslavy se
vypravili nejen současní členové Hanáku, ale
také dvacet bývalých členů a přátel souboru.
Všichni se těšili na staré známé, protože dob−
ré vztahy s jihočeským souborem udržujeme
mnoho let. V Ševětíně jsme byli bouřlivě přiví−
táni a po celou dobu panovala skvělá atmo−
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sféra a naše vystoupení mělo veliký úspěch.
Program pokračoval vzpomínkovým promítá−
ním diapozitivů a videa. Dlouho do noci se
vzpomínalo, tančilo a zpívalo. Když jsme se
loučili se svými přáteli, s potěšením jsme kon−
statovali, že přátelské vztahy neochladly a vě−
říme, že tomu tak bude i nadále.
Kristýna Obrtelová

Ze sportu
Sokol Troubky
– 75 let troubecké kopané ........................................
V sobotu 23. července proběhly v Troub−
kách oslavy 75 let troubecké kopané. Program
začali nejmladší fotbalisté Troubek a Tovačo−
va, hostující žáci byli úspěšnější a vyhráli 3:0.
Potom v prvním turnajovém zápase nováčků
I. A třídy porazil jasně domácí tým hosty z Lešti−
ny 3:0. První pauzu v turnaji vyplnilo exhibič−
ní utkání žen, ve kterém se střetly domácí FK
„Holki“ Troubky se známým ženským muž−

stvem Kozy Kozlovice. Po celkem vyrovna−
ném boji zvítězil zkušenější celek z Kozlovic
3:0. Závěrečný potlesk mnoha diváků patřil
zaslouženě oběma týmům. Ve druhém turna−
jovém zápase potom porazil účastník župního
přeboru FK Chropyně Sokol Leštinu 2:0. Po−
slední přestávku v turnaji vyplnil zajímavý zá−
pas troubeckého „Béčka“ s letošními žákov−
skými mistry republiky ze Sigmy Olomouc.
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Domácí podali velmi dobrý vý−
kon a teprve v závěru podlehli
už nejmladším dorostencům
z Olomouce 1:2. V posledním
závěrečném zápase turnaje
a celých oslav se ve finále
střetly Sokol Troubky a FK
Chropyně. Velmi dobrý zápas
bohatý na branky skončil remí−
zou 3:3. Domácí muži vítěz−
stvím v tomto turnaji a hlavně
svým výkonem naznačili, že se
s nimi v I. A třídě musí počítat.
V jednotlivých přestávkách do−
stali troubečtí diváci a zaslou−
žilí funkcionáři pamětní listy.
Nakonec i počasí se umoudři−
lo a dovolilo vyniknout hráčům
i příznivcům na večerní vyda−
řené diskotéce v areálu hřiště.
Pavel Němčák
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Malá kopaná ..............................................................
Léto je časem dovolených, a také v našem
mužstvu jsme všichni postupně odpočívali na
rodinných dovolených. Někdo ji strávil v naší
vlasti, jiný zase zamířil do zahraničí.
Ještě před tradičními troubeckými hody
jsme se však zúčastnili turnaje, který pořádal
druhý troubecký tým − FC Titanic (Laco cup
2005). Vstup do turnaje se nám vydařil a dvě
vítězství v úvodních dvou zápasech nás rázem
pasovala do pozice favoritů. Již třetí zápas
a jen těsná výhra, i když gólových šancí bylo
dost, nad Divokými bejky naznačil, že závěr
turnaje bude ještě dost napínavý. V předpo−
sledním zápase s pořádajícím FC Titanic jsme
si prakticky nevytvořili gólovou šanci a zby−
tečně tak ztratili body za bezgólovou remízu.
Vrchol marnosti však přišel v posledním zá−
pase, kdy jsme podlehli Henčlovu 1:0, a to gó−
lem v poslední minutě zápasu. V tomto zápa−
se jsme nehráli vůbec dobře a prohrou jsme
přišli o vítězství v turnaji, jelikož v posledním
zápase podlehl Henčlov výběru FC Hektokop.
Remíza ze zápasu s Henčlovem by nám totiž
zajistila vítězství v turnaji. A tak se překvapi−

vým vítězem turnaje stalo mužstvo z Henčlo−
va.
Už při předávání cen jsme však henčlov−
ským slibovali, že když oni si odvezli z Trou−
bek pohár pro vítěze, my si odvezeme pohár
vítězů z Henčlova. Brali jsme to sice jako spor−
tovní špičkování, ale tento náš slib se v závěru
měsíce srpna stal skutečností. Na tento turnaj
nás posílil hráč Rokytnice (dříve pak Hekto−
kopu) Petr Kamelandr a jeho účast byla vý−
razně znát v útočné fázi. Musím však také do−
dat, že na tomto turnaji chyběli Martin Frgal,
Martin Špalek, Zbyněk Hýsek, Stanislav Svozil
a Michal Tvrdý, všechno hráči útoku a zálohy.
Petr Kamelandr si v útoku dobře porozuměl
s Davidem Ticháčkem a především díky těm−
to dvěma hráčům jsme dokázali dávat tolik po−
třebné góly. Ovšem musím také podotknout,
že dobře hrálo celé mužstvo, které se turnaje
zúčastnilo v tomto složení: Libor Dočkal, Radek
Brázda, Michal Frgal, Petr Chalánek, Petr
Němčák, Stanislav Pískovský, Pavel Kame−
landr, Petr Kamelandr, David Ticháček a Petr
Krejčiřík.
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V celém turnaji jsme poznali hořkost po−
rážky pouze v jediném zápase, a to s bý−
valými troubeckými dorostenci, kteří zde
vystupovali pod názvem For fun (nakonec
skončili na 4. místě). Ve finálovém zápa−
se jsme proti týmu s názvem Věznice (jed−
nalo se o dozorce z Mírova) museli větší
část zápasu odehrát oslabeni o jednoho
hráče, jelikož po faulu byl vyloučen Petr
Němčák, ale i přesto jsme dokázali zvítě−
zit v poměru 2:1, když vítězný gól vstřelil
Petr Kamelandr. A tak jsme mohli opět
oslavovat. Navíc jsme se stali prvním muž−
stvem, které v třináctileté historii pořádání
tohoto turnaje dokázalo obhájit své loňské
vítězství.
V závěru měsíce srpna jsme pak spolu
s hráči FC Titanic pracovali na úpravě hřiš−
tě, když nám významně materiálně po−
mohla obec Troubky. Snad se nám podařilo
alespoň částečně povrch hřiště vylepšit. To
však budeme moci posoudit až na něm ode−
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Turnaj v Troubkách − 9. 7. 2005 (2. místo)

hrajeme více soutěžních zápasů.
O podzimní části sezony vás budu informo−
vat v příštím čísle Zpravodaje.
Karel
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 Vybrali jsme pro Vás 
Co to znamená, když se řekne

PŘIZNAT BARVU − vyjít najevo s pravdou
Bez zábav, her a kratochvílí by byl život příliš jednotvárný. To si lidé uvě−
domili už dávno, a proto vymysleli mj. i hru v karty, založenou na princi−
pu náhody a štěstí.. Karty, kterým se kdysi říkávalo čertovy obrázky, vznik−
ly pravděpodobně ve staré Číně nebo Indii, přes Persii se dostaly do Malé
Asie a odtud s křižáky do Evropy. V jihoamerických městech existovaly ce−
chy výrobců karet už ve 14. století. Zpočátku se karty malovaly ručně, po−
zději se tiskly. Nejstarší zpráva o kartách u nás pochází z roku 1353, kdy
pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic zakázal duchovním „přechovávati
kostkaře a hráče v karty.“ Z 15. století se dochovaly i karty s českými symbo−
ly, které připomínají složení panovnických dvorů: nejvyšší kartou byl císař
(král), následovala královna, dvorští úředníci a nejnižší kartou byl šašek.
K nejznámějším kartám patří karty italské (tarokové), francouzské (pi−
ketové), anglické (whistové) a německé (mariášové). Karetních her je ne−
přeberné množství a dnes už nikdo nepočítá, kolik lidí kvůli nim přišlo
o majetek nebo si prohnalo hlavu kulkou.
K nejčastěji hraným patří taroky, poker, žolíky, kanasta, ferbl a mariáš.
V mariáši hrají významnou roli král a dáma (ve francouzských kartách)
nebo král a svršek (v německých kartách). Tato dvojice má zvláštní hod−
notu a znamená pro hráče výhodu. V mariáši, podobně jako u ostatních
karetních her platí, že je nutné přiznávat či ctít barvu, tj. vykládat kartu
stejné barvy jako první hráč.
Karty slouží nejen k hazardní hře, spojené s rizikem a motivované tou−
hou po zisku. Používají je ke svým trikům i kouzelníci, karty lze vykládat
a „vyčíst“ z nich budoucnost, uplatňují se ovšem i v moderní psychoterapii.
Své nadání na nich uplatnili i takoví malíři, jako byl např. Albrecht Dürer,
Salvator Dalí nebo Mikoláš Aleš.
Karty však mají nemalou zásluhu i na slovním obohacení jazyka. Člověk
může vyložit karty (říci pravdu) vidět někomu do karet (prohlédnout něčí
úmysl), zamíchat karty (zhatit plány), rozdat karty (připravit vše k jedná−
ní), vsadit vše na jednu kartu (rozhodnout se pro jedinou možnost) nebo
vyhodit poslední trumf (uplatnit poslední argument).
Situaci, kdy nastává obrat, ať už k lepšímu nebo k horšímu, můžeme vy−
jádřit tím, že se karta obrátila a pokoušíme−li se o něco nereálného, většinou
se nám naše představa zbortí stejně snadno a rychle jako domeček z karet.
Pramen: Proč se říká, S. Kovářová.

LK
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Společenská kronika
V měsíci červenci 2005 se dožili významného životního jubilea:
60 let Pavla Kočí
65 let František Šiška
Karel Zelenka
Anežka Zacpalová
František Brázda
Oldřich Pavlík
Josef Bartončík
70 let Anna Němčáková
Vlastimil Calaba

75 let Libuše Grecmanová

80 let Věra Brázdová
V měsíci srpnu 2005 se dožili významného životního jubilea:
65 let Zdeňka Mrtvá
75 let Karel Hubálek
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Vítání občánků:
V neděli 26. 6. 2005 byly přivítány do svazku obce tyto děti:

Ondřej Vrána

Daniel Borek

Dominika Geryková

Marie Burianová
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Anna Gregovská

Ilona Němčáková

Martina Němčáková

David Učeň

Tomáš Borek

Jakub Macháček

Jiří Řezníček

Přivítali jsme je s láskou v srdci.
Děkujeme dětem z hudební školy
a paní učitelce Daně Otáhalové
za krásný program.
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Kolik nás přibylo:
Eliška Složilová
Rodičům k narození jejich děťátka blahopřejeme.

Opustili nás:
Ludmila Rašková
Josef Hošek
Božena Lajčíková
Jaroslav Skřenek
Milada Janoušková
Vlastimil Calaba
Vanda Kamelandrová (DD Prostějov)
Všem pozůstalým projevujeme tímto upřímnou soustrast.

Pro zajímavost:
V měsících červnu, červenci a srpnu 2005 se do naší obce přihlásilo k trva−
lému pobytu 5 občanů a odhlásilo se 7 občanů.
K 30. 8. 2005 je v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu 1998 obča−
nů, z toho je 993 mužů a 1005 žen. Průměrný věk občanů v naší obci je 41 let.
(Průměrný věk žen 43 let, průměrný věk mužů 39 let).
Božena Suchánková
vvv

Moudrost slavných
Mravní síla rozhoduje o vítězství více
než počet.
NAPOLEON BONAPARTE

Hluchý nevěří, že hřmí, slepý, že se blýská.
INDONÉSKÉ PŘÍSLOVÍ

Bohatství moudrému slouží, hloupému po−
roučí.
SENECA

Láska tím více mučí, čím více se roz−
mlouvá.
EURIPIDES

Dům bez knih je jako tělo bez duše.
J. ZEYER

Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člo−
věk.
KAREL ČAPEK

Dlouho očekávané dary už nejsou dary,
ale splátky.
AMERICKÉ ÚSLOVÍ

Nezřízenost se rovná epileptickému
záchvatu.
ARISTOTELES

Kde by byla moc žen, kdyby nebylo je−
šitnosti mužů.
MARIE VON EBNER − ESCHANBACH

Kdo se sám chválí, brzy najde posměváč−
ka.
PUBLIUS SYRUS
LK
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Zadáno pro ženy
Banánový koláč
30 dkg hladké mouky, 17,5 dkg mletého cukru, 9 dkg změklého
másla, 3 vejce, 2 velké zralé banány, 3 lžíce rozpuštěného medu,
1 lžička prášku do pečiva, 1 lžička jedlé sody, 1 lžička mleté skoři−
ce.
Těsto vymícháme, do něj rozmačkáme banány, pečeme v mírné
troubě asi 50 minut. Upečený koláč potřeme kyselou polevou.

Otočený koláč
1. díl: 1 malá ananasová konzerva, 1 jablko, 2 dcl vody, 4 lžičky
škrobu nebo ovocného pudinku, 5 dkg cukru, 5 dkg rostlinného tu−
ku, citronová kůra a šťáva. (Ovoce můžeme dle možností měnit −
banán, dýně).
2. díl: 13 dkg mletého cukru, 1 dcl vody, 13 dkg polohrubé mou−
ky, 2 vejce, 1,5 dcl oleje, 1 prášku do pečiva, 1 lžička skořice.
1. těsto − vodu smícháme se škrobem, přidáme tuk, cukr, citrono−
vou šťávu a vaříme do mírného zhoustnutí asi 2 minuty, pak nechá−
me těsto vychladnout. Dortovou formu vyložíme pečícím papírem
a vymastíme, na dno formy dáme plátky jablka, ananasu a jemně
nastrouhanou citronovou kůru a zalijeme vychladlým rosolem.
2. těsto − umícháme cukr, vejce, olej, vodu, přidáme polohrubou
mouku s kypřícím práškem a skořici. Těsto vylijeme jako druhou
vrstvu do dortové formy. Pečeme v mírné troubě asi 40 minut.
Upečené těsto opatrně vyklopíme dnem vzhůru. Jednotlivé dílky
můžeme zdobit šlehačkou.

Špízy z kuřecího masa
Vykostěná kuřecí prsa, anglická slanina, paprika, cibule, olivový
olej, sůl, pepř, grilovací koření. Z kuřecího masa nakrájíme stejně
velké kostky, opepříme, ochutíme grilovacím kořením, potřeme olivo−
vým olejem a necháme v chladnu nejlépe přes noc uležet. Anglic−
kou slaninu, papriku a cibuli nakrájíme na plátky. Vše střídavě na−
pícháme na špejli, osolíme a grilujeme nebo pečeme v troubě ze
všech stran asi 10 minut. Podáváme s bramborem.

Kuřecí závitky
Vykostěná kuřecí prsa rozkrojíme na velké plátky, osolíme, opepří−
me, případně potřeme hořčicí, na plátky klademe jemně nakrájenou
anglickou slaninu nebo salám, posypeme strouhaným sýrem Niva,
smotáme do závitků, osolíme, potřeme kořením dle chuti, zabalíme
do pečícího papíru, případně spíchneme párátky a pečeme v trou−
bě. Náplň můžeme obměňovat − smažené houby, vejce, cibule oku−
rek, případně trochu pomleté zeleniny, kterou si připravujeme do po−
lévek. Maso pečeme v mírné troubě. Ke konci pečení masa můžeme
do stejného pekáče přidat hranolky, které zalijeme trochou smeta−
ny.
JS
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Humor
„Musel jsem bojovat celou půlhodinu, než jsem dostal tu rybu ven.“
„To znám, s těmi otvíráky na konzervy jsou jenom potíže.“
Potkají se dvě sousedky: „Už jsem dávno neviděla vašeho manžela.“
„Je v nemocnici. Měl něco na kolenou …“
„Ekzém?“
„Ne, sekretářku!“
Z amplionu na koupališti: „Prosíme dámu v modrých plavkách se žlutými
puntíky, aby se okamžitě dostavila do šatny. Zapomněla si je obléci!“
Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku: „Co je to podvod?“
„Podvod je, jestliže mě teď necháte propadnout.“
„Jak to?“ ptá se profesor.
„Protože paragraf 265 trestního zákoníku zní: Kdo zneužije nevědomosti něčí, aby
jej poškodil, dopustí se podvodu …“
Z mořské pláže volá žena nad vodní hladinu: „Jen plav dál, drahoušku,
a neboj se žraloků.
A nedělej si starosti … vždyť přece víš, že mám s sebou také černé plavky!“
Sedí muž v baru a potýká se s třešní v koktejlu, ne a ne ji na tu malou koktejlovou
vidličku napíchnout. Vidí to barman a říká: „Dovolíte, já bych vám ukázal, jak na to.“
A skutečně, profesionálně třešeň hned napoprvé nabodne. Muž jen mávne rukou:
„To je toho, když jsem vám ji předtím unavil …“
Na koupališti ukazuje žena na jinou návštěvnici a říká svému muži:
„Tyhle plavky bych chtěla!“
„Tak chvíli počkej, já se je z ní pokusím servat.“
Obyvatel Hradčan se v hospodě vytahuje: „Já jsem lepší než David Copperfield. Doká−
žu jedním pohybem ruky nechat zmizet Pražský hrad i se Zlatou uličkou a Petřín
s rozhlednou.“
„A jak?“
„Jednoduše. Zatáhnu rolety.“
V obchodě si jedna paní všimne plačícího chlapečka a zeptá se ho: „Stalo
se ti něco?“
„Ale maminka mě poslala koupit litr mléka a kilo mouky a dala mně dvě
desetikoruny.
A já už nevím, za kterou mám koupit mléko a za kterou mouku …“
Z vody vykoukne krokodýl a ptá se rybáře: „Tak co, berou?“
„Ale, ani ťuk …“
„Tak se na to vykašli a pojď se vykoupat?“

LK
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Křížovka

Tajenku zašlete do 2. 12. 2005 na obecní úřad v Troubkách, ul. Dědina 286/29 a tři vylosovaní dostanou
malou odměnu:
TAJENKA: ..................................................................................................................................................
JMÉNO A ADRESA: ....................................................................................................................................
Správně vyluštěnou křížovku z minulého čísla nám předali pouze tři stateční luštitelé, proto jsme je odmě−
nili všechny. Jsou to Zuzana Kamelandrová, Terezka Dohnalová a Jiří Kamelandr.
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