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Slovo redakce
Vážení občané !
Se čtvrtým vydáním našeho časopisu se nějak
zamýšlíme, jak ten čas letí. A je to tím, že máme
před sebou řadu úkolů, stále něco doháníme.
Životní běh je tak rychlý, že nám nedovolí ani
vzpomenout na staré časy, které panovaly v české vesnici v zimě. Kolik z vás pamatuje, jak se
vyvíjel život na vesnici v tomto ročním období?
Polní práce byly již hotové, doma se dodělávalo
to, co se nestihlo v létě. Každodenní prací byla
péče o domácí zvířectvo. Ze všech koutů vesnice v období před Vánocemi táhla vůně zabíječek,
poněvadž na svátky chtěli mít všichni dostatek
jídla. V prosincových chladných dnech nebylo
potřeba ani lednice. O večerech se dralo peří.
V dnešní době, kdy mnoho lidí trpí na alergii
z peří, se ani tato činnost neprovozuje.
Vánoční nadílka měla úplně jinou formu, jinou
náplň. Dárky byly mnohem skromnější, děti tajily, co si vyrobily za dárky pro své rodiče a sourozence. Vánoce měly většinou náboženský cha-

rakter, daleko více se zpívaly koledy, dodržovaly
se různé vánoční zvyky .
Informovanost, co se děje jinde, byla daleko
menší. V domech se topilo v jedné místnosti, většinou to byla kuchyně, nebyly koupelny, televize,
počítače, mobilní telefony. Lidé se častěji navštěvovali. Dnešní život je podle toho, jak se žilo
třeba jen před padesáti lety, daleko pestřejší,
rychlejší.
Kromě listopadových vzpomínek na zemřelé
a vánočních svátků na konci roku slavíme v tomto období důležitou událost- sametovou revoluci. Uvědomujeme si fakt, že od ní už uplynulo 16
let a za tu dobu nám vyrostla už jedna mladá
generace. Mladí budou lépe připraveni na život
v Evropské unii. Každá starší generace přeje té
mladší , aby se měla lépe než oni. A my věříme,
že tomu tak bude.
Do nového roku přejeme všem čtenářům hodně zdraví a dobré pohody.
Redakce

Redakce dûkuje v‰em sv˘m distributorÛm,
kteﬁí Troubeck˘ zpravodaj prodávají bez nároku na honoráﬁ.
Upozorňujeme čtenáře, že pokud nebude zpravodaj na pultech v obchodech, mají možnost
zakoupit si ho na obecním úřadě!

A léta bûÏí...
Ze setkání na‰í velké rodiny Ra‰kovy
Setkání začínalo v 10.00 hodin 24.9.2005 v přísálí kulturního domu. Jak se členové naší rodiny
scházeli, nesli s sebou krabice koláčků, trubiček
a ještě mnoho jiných dobrot. Každý také musel
podepsat prezenční listinu. Do 12.00 hodin byl
čas na vítání a seznamování, protože ti starší
neznali ty mladší a naopak. A ti co se znali, už se
zase dlouho neviděli a měli si co povídat. Bylo
to moc dojemné.
Na oběd jsme měli dobrou knedlíčkovou polévku jako od maminky, a řízek s bramborovým
salátem. Zahájili jsme přípitkem s tak mohutným
„živijó,“ že se kulturák otřásal v základech.
Musím pochválit zaměstnance restaurace za velmi dobré jídlo a rychlou obsluhu, čímž nám naše
setkání zpříjemnili. Děkujeme také obecnímu
úřadu, že nám toto setkání v kulturním domě
umožnil. Pilo se jen pivo a limonády, tak nebyl
nikdo opilý a všichni byli veselí.

Potom si Karlík Rašku, který přijel až od Kutné
Hory donesl z auta harmoniku, a to bylo teprve
veselo. Na večeři bylo vynikající uzené přímo
z udírny.
Okolo 18. hodiny jsme se začali pomalu rozcházet a loučit. Ale někteří, i s harmonikou, vydrželi až do jedné hodiny do rána.
Sešlo se nás 136 osob, ale to zdaleka nebyli
všichni. Někdo nemohl a někomu se nechtělo.
Nejstarším účastníkem byl pan učitel Jiří Fabián,
který má 81 roků a v Troubkách kdysi dávno učil.
Za nejmladší generaci se zúčastnila půlroční
Anička Gregovská.
Všem se setkání moc líbilo a rádi si to zase
někdy zopakujme.
Ra‰ková Josefa - jedna z úãastníkÛ této akce
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Rodina Metody Kelnarové, roz. Ra‰kové r. 1942. Chybí Aniãka a Lida. Je‰tû nebyly na svûtû. Nejmen‰í je Jenda.

Rodina Kelnarová po 63 letech, bez maminky, tatínka a Toníka.
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Setkání Ra‰kovy rodiny 24.9.2005.

Z historie vánoãních pohlednic
Již více než sto padesát let si lidé vzájemně přejí krásné
a šťastné svátky vánoční prostřednictvím papírových kartiček, kterým se říká vánoční pohlednice. Vznik tohoto oblíbeného vánočního zvyku zůstává dodnes zahalen tajemstvím. První blahopřejné lístky byly údajně vydány ve
Skotsku a vytiskla je v roce 1841 tiskárna Charlese Drummonda v Edinburgu. Posílaly se v zalepených obálkách
ofrankovaných známkou One Penny v místě a ve Skotsku,
a známkou Two Pence při odesílání do Anglie a zahraničí.
Za vynálezce anglických vánočních pohlednic je považován londýnský obchodník, znavený každoročním vypisováním blahopřejných vánočních dopisů desítkám známých, obchodním partnerům a zákazníkům. Henry Cole,
jak se dotyčný Angličan jmenoval, znal svět a etiketu
a věděl, že když všem nepopřeje, dopustí se společenského faux pas a poškodí svou reputaci gentlemana.
Nechuť k psaní mu vnukla geniální nápad. V roce 1843
navštívil populárního malíře J. C. Horsleye. Ten díky tomu
vešel do historie jako autor první vánoční pohlednice. Jeho
obrázek natištěný na papíře a ručně kolorovaný se stal
hitem anglických Vánoc roku 1843 a námětem rozhovorů
v salonech šlechty i buržoazie.
Podle jiného podání stojí za vynálezem vánoční pohlednice Angličan Raphael Tuck, původně krachující knihtiskař,
pyšnící se titulem barona. Vznik vánočních pohlednic by Vánoãní pohlednice (okolo r. 1910).
se tedy podle této verze značně opozdil až do roku 1866.
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R. Tuck prý nejen přišel na myšlenku tisknout vánoční
dopisnice opatřené líbivým obrázkem krajiny nebo města,
ale díky novátorskému počinu se stal již po několika letech
majitelem velkého podniku vyrábějícího pohlednice.
Ať už je otcem první vánoční pohlednice tiskař Ch. Drummond, ctihodný H. Cole nebo baron Raphael Tuck, obohatila viktoriánská Anglie lidstvo nejen o kriket a ragby, ale
i o novou tradici rozesílání vánočních pohlednic.
Na prvních anglických vánočních pohlednicích byl obrázek královské rodiny sedící u štědrovečerního stolu. Královna Viktorie se usmívala na manžela, který jí podával
toast.
Příkladu Anglie následovalo zanedlouho carské Rusko.
V Moskvě se objevilo v prodeji tištěné vánoční přání
s námětem ruského vánočního trhu. Obrázek se stal natolik populární, že ho přejali pařížští výtvarníci.
V českých zemích se ještě kolem roku 1900 prodávaly
převážně pohlednice s německy psanými nápisy. Čeština
byla stále více oblíbená a vytlačila německý jazyk z blahopřání až v roce 1918. Na českých vánočních pohlednicích se objevovaly motivy vánočního stromečku, jesliček,
zasněžených krajinek s malebnými chaloupkami a andělíčky vznášejícími se na noční obloze. A stejně jako lidé 19.
století, i my se stále častěji snažíme v předvánočním chvatu vyhnout psaní vánočních gratulací. Pohlednice však
dnes začíná nahrazovat telefon, fax, SMS a elektronické
·tûdroveãerní koleda na pohlednici (okolo roku
„mailování“.
1910).

(Pramen Malá encyklopedie vánoc - V. Vavﬁinová)

Vánoãní pranostiky
Svatá panna Viktorie, obrázky na okna ryje.
(23. prosinec)
Jasná noc o ·tûdrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
(24. prosinec)
KdyÏ Vánoce obílí stromy snûhem,
tak je posype jaro kvûtem
(25. prosinec)
Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc bude bûlit se
(25. prosinec)
Mráz na BoÏí narození - zima se udrÏí bez promûny
(25. prosinec)
Svítí-li na den sv. ·tûpána slunce, bude drahé ovoce.
(26. prosinec)
LK
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Pohlednice z první svûtové války
Následující tﬁi pohlednice zaslal pan O. Kupãík:
Můj otec Adolf Kupčík posílá
své sestře Emilii pozdrav polní
poštou s datem poštovního
razítka 18.11.1915. Pohlednice
znázorňuje rakouský odražený
útok Italů u Isonza.

Můj strýc Stanislav Kupčík
posílá své matce Anežce Kupčíkové pozdrav z tyrolského
města Riva. (Datum poštovního
razítka je nečitelné).

Bohumil Pazdera posílá své
tetě Anežce Kupčíkové (mé
babičce) pozdrav z Vídně
16. 12. 1914.

Oldﬁich Kupãík
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Vzpomínky z dovolené
Náv‰tûva u protinoÏcÛ
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Na‰i dopisovatelé
Malé vyprávûní o kinech a biografech
Letos je tomu právě deset let, co se ve Francii
slavily sté narozeniny biografu. Při té příležitosti
tam probíhalo množství různých akcí, projekcí
a výstav. 15. ledna 1995 dostal každý divák volnou vstupenku, platnou po celý tento rok. 28.
prosince 1995, v den 100. výročí existence kina,
obdržel ke každému lístku do kina „volňásek“ na
vstup do kteréhokoliv kinosálu, platný dalších sto
let. Kromě toho režisér Claude Lelouch natočil
k tomu výročí film Bídníci 20. století, jako volný
přepis románu V. Huga.
Ale vraťme se k naší domácí historii. Není mi
přesně známo, kdy v naší zemi vznikaly první
biografy, ač jistě o tom existují věrohodné prameny. Někdy v počátcích minulého století, kdy
v Praze běželo slavné PONREPO se svými světelnými obrázky, jezdily po vlastech českých
malé skupinky s pojízdným kinem. Jedna taková skupinka zavítala také do Troubek, kde v místním hostinci předváděla svůj program. Moje
máma si pamatovala při jednom představení, jak
vedoucí nařizoval svému pomocníkovi: „Francku, votoč, hutři sklo, ať obecenstvo lépe vidí!“
Po první světové válce vznikala stálá kina
v našich městech a později také na vesnicích
podle toho, jak probíhala k tomu potřebná elektrifikace jednotlivých obcí. Počet biografů se
rychle rozšiřoval a filmy s staly předmětem levné lidové zábavy. Také v Troubkách bylo ve dvacátých letech instalováno stálé kino v sokolské
tělocvičně. Filmy tehdy ještě byly němé a byly
doplňovány hrou na klavír, který byl umístěn
vpředu sálu pod promítacím plátnem.
První film jsem spatřil v roce 1929 jako žák třetí třídy obecné školy při hromadné návštěvě naší
třídy. Byl to film s biblickým námětem „Král králů“.
Po válce v roce 1947 jsem byl pověřen vedením sokolského kina po paní učitelce ZámorskéRakovčíkové, která byla zaneprázdněna vedením obecní knihovny, umístěné tehdy v budově
školy. V té době býval sál většinou naplněn,
neboť se promítaly hlavně české filmy, někdy
i cizí s válečnou tématikou
Vážné obtíže se objevily v roce 1948, brzy po
únorových událostech. V rámci všeobecného
znárodňování došlo také na tělovýchovné organizace, tedy i na sokolské kino troubecké. Ještě předesílám, že provoz kina zajišťovali mimo
vedoucího také pokladník, jímž byl tehdy Jan
Smolka (záhumenský), kinooperatér Alois Malík
a filmový kurýr Alois Borek.

Jednalo se vesměs o členy TJ. Uvaděčem byl
sokolník Josef Hanzlík, který tuto funkci konal
zdarma, neboť jeho manželce byl povolen prodej bonbonů při představeních. Kinooperatér
dostával odměnu podle počtu představení a filmový kurýr měl týdně 200 Kč na cestovní výlohy. K tomu dodávám, že naše odměny vedoucího a pokladníka jsme odevzdávali do pokladny
TJ.
Po předchozím písemném oznámení přijel do
Troubek - byla zrovna neděle - ředitel Krajské
správy kin Karel Ševčík se svou sekretářkou. Za
vedení kina jsem byl přítomen já, Jan Smolka
a Josef Hanzlík. Přes naše námitky byl sepsán
inventář kina a předán protokol o znárodnění,
který jsme odmítli podepsat. Proti znárodnění
kina jsem následně zaslal protestní dopis na krajský NV, který však zůstal bez odezvy.
Zajímavý je dovětek této, dle našeho mínění
násilné akce. Po listopadové revoluci 1989 vyšel
v časopise Přerovsko rozsáhlý článek o rodině
Ševčíkových, kteří vybudovali kino ORANIA
v Přerově, a také o osudu ředitele Krajské správy kin Karla Ševčíka, který rok po znárodnění kin
byl - cituji z článku:- „… v rámci očisty filmového podnikání,“ jež mělo být zbaveno všech rušivých, cizích, škodlivých, neodborných a nespolehlivých elementů, propuštěn a do konce roku
nesehnal zaměstnání. Proto začal pracovat
v protistátní činnosti, což se stalo středem zájmu
StB. Sám Karel Ševčík k tomu uvádí: „Bylo to
v březnu 1949, přišli za mnou nějací dva páni, že
se mě chtějí na něco zeptat. A takhle se mě ptali celých jedenáct let, která jsem prožil v kriminálech.“
Zbývá ještě dodat, jak jsem jako vedoucí kina
dopadl já. Po znárodnění kina se Jan Smolka na
protest vzdal funkce pokladníka, takže jsem obě
funkce zastával sám, ovšem už za nižší odměnu, která mi byla krajskou správou nově stanovena. Ale nastaly ještě další potíže, když krajská
správa odmítla uznávat odměny kurýra Aloise
Borka, který však prohlásil, že za méně peněz to
dělat nebude. Abych zajistil další provoz kina,
odměnu jsem mu v původní výši proplácel dál.
Nakonec jsem neuznaný rozdíl krajské správě
musel uhradit.
Zatímco před znárodněním existovala pro kina
možnost výběru filmů, po znárodnění byly filmy
programově přidělovány, a to většinou sovětské,
což mělo za následek značný úbytek diváků, jež
tvořila převážně nedospělá mládež, která sedá-
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vala za levnější vstupné vpředu na lavicích a při
promítání se bavila hlasitě k velké zlosti pana
Hanzlíka. Jednou se dokonce stalo, že jeden
mladík z Tovačova se na lavici za všeobecného
veselí vydělal.
Situace nakonec vyvrcholila jednu neděli, kdy
za mnou přijel z krajské správy nějaký soudruh
Malý a začal mě kádrovat. Řekl jsem mu, že toho
kádrování mám dost ve fabrice, načež mi začal
vyhrožovat. Skončilo to tím, že jsem otevřel dveře a vyhodil ho.
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Zanedlouho jsem obdržel přípis z krajské správy s tím, abych veškerou agendu kina předal ve
lhůtě troubeckým soudruhům Ludvíku Kratochvilovi a Janu Dřímalovi, což jsem ochotně
a rád učinil.
Na závěr zbývá dodat, že kino v sokolovně po
požáru v roce 1966 zaniklo. Později bylo v kulturním domě instalováno kino na tu dobu modernější, širokoúhlé, jež však bylo v dalších letech
z důvodů mně neznámých zrušeno.
Oldﬁich Kupãík

Pan Oldﬁich Kupãík oslavil 8. prosince v˘znamné Ïivotní jubileum 85 let.
Gratulujeme a do dal‰ích let pﬁejeme hlavnû pevné zdraví.

Informace obecního úﬁadu
V minulém čísle Zpravodaje jsem Vás informoval o zpracování „katalogu místních komunikací. Dnes mohu říci, že jeho první verze je hotová. Obsahuje zajímavá zjištění. Nejdůležitější
informací ovšem je, že v obci je ještě takřka 4 km
neopravených místních komunikací. Je však také
pravdou, že stupeň poškození je u všech těchto
místních komunikací rozdílný.
Tento materiál jsme spolu s místostarostou Ing.
Josefem Souškem předložili k projednání členům
rady obce a byl již také předán k prostudování
členům zastupitelstva. Na pořad jednání zastupitelstva obce se však dostane až v roce 2006,
protože jsme se rozhodli tento materiál dopracovat o přehled komunikací, které již byly opraveny a také jej chceme v některých částech obohatit o poznatky členů rady obce.
Po projednání v zastupitelstvu obce a stanovení určitých priorit zastupiteli, tj. stanovení jakéhosi pomyslného pořadí důležitosti, pak bude
tento „katalog“ zveřejněn na webových stránkách obce
a bude zveřejněn také v Troubeckém zpravodaji č. 1/2006.
Členové rady obce pak rozhodnou o pokračování rekonstrukce místních komunikací
v roce
2006. Určité návrhy již padly a byly s nimi také
na pracovní poradě seznámeni zastupitelé obce.
Rozhodnutí by mělo padnout do konce letošního roku, aby se během zimního období mohlo
pracovat na projektu rekonstrukce vybrané místní komunikace a abychom nejpozději v květnu
letošního roku měli k dispozici pravomocné stavební povolení, které je nezbytné pro realizaci
výběrového řízení na dodavatele akce. Realitou
je ovšem fakt, že v roce 2006 můžeme počítat
pouze se zahájením rekonstrukce vybrané místní komunikace, přičemž dokončení oprav bude
možné až v roce 2007. Příprava těchto finančně
nákladných akcí se rok od roku prodlužuje.
A proto příští zastupitelstvo bude muset zahájit
přípravu projektu na pokračování oprav místních

komunikací v průběhu roku 2007, aby již na jaře
2008 mohly být zahájeny stavební práce.
Na podzim jste měli možnost odkládat na
vyhrazených místech v obci velkobojemový
odpad. Tato akce se velmi osvědčila a plánujeme, že od příštího roku bude sběr velkoobjemového odpadu probíhat v pravidelných intervalech, tj. na jaře a na podzim (nejspíše v měsících
dubnu a říjnu). Musím však upozornit, že do kontejnerů na velkobojemový odpad rozhodně
nepatří stavební suť a ani nebezpečný odpad.
Chci věřit, že na jaře se s tímto odpadem u kontejnerů na velkoobjemový odpad již neshledáme.
Osvědčila se také sbírka šatstva organizovaná
Diakonií Broumov. Pokud bude sbírka organizována i v příštím roce, určitě umožníme občanům
se jí rovněž zúčastnit za stejných podmínek jako
v letošním roce.
V rámci projektu Olomouckého kraje a společnosti EKOKOM jsme získali 4 nové kontejnery na
bílé sklo, které byly umístěny na sběrná místa u obchodu paní Soukupové, u zastávky Connexu v Dědině, u obchodu pana Gregovského
a u staré prádelny. V příštím roce pak musíme
v rámci tohoto projektu zakoupit z vlastních prostředků 2 kontejnery na plasty.
V příštím roce také hodláme minimálně 2 sběrná místa upravit tak, aby prostranství v jejich
bezprostřední blízkosti byla upravenější. Počítáme také s posílením počtu odpadkových košů.
Je však smutné, že „někdo“ dává do těchto košů
odpad vzniklý v jeho domácnosti, přestože musí
stejně jako ostatní občané platit poplatek za
„odpad“. Ostatně frekvence úklidu košů se i díky
těmto „šetřílkům vlastních popelnic“ zvýšila.
V současné době jsme nuceni provádět sběr
košů v pátečním a pondělním termínu. Nový typ
košů, který hodláme umístit v centru obce, by
mohl alespoň částečně omezit plnění těchto
košů igelitovými sáčky a taškami s klasickým
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domovním odpadem. Ale tento odpad se neobjevuje jen v koších na veřejných prostranstvích.
Najdou se i „dobráci“, kteří takovýto odpad nosí
ke kontejnerům na tříděný odpad.
Omlouvám se všem občanům, kterých by se
tato moje slova dotkla. Drtivá většina občanů
totiž odkládá domovní odpad do popelnic, vytříděné složky odpadu pak ukládá do kontejnerů
na tříděný odpad a odpadkové koše používá jen
při aktuální potřebě.
V podzimních měsících letošního roku byla přebudována bývalá čerpací stanice na Svárově
na skladové prostory. Tato akce byla provedena

především díky členům místního sboru dobrovolných hasičů, kteří zde odpracovali celkem 457
brigádnických hodin. Finanční náklady na přebudování prostor nesla obec (celkem bylo na
tuto akci vynaloženo necelých 32 000 Kč).
Do těchto prostor bylo umístěno obecní stolové zařízení, stolové zařízení SDH a další materiál a vybavení SDH Troubky. Nevyužívané prostory tak získaly nové využití.
K blížícím se svátkům vánočním Vám přeji vše
nejlepší a do nového roku 2006 pak hodně štěstí, zdraví, lásky a životního optimismu.
Radek Brázda

Zveme obãany na novoroãní ohÀostroj,
kter˘ bude zahájen u obecního úﬁadu v 0.15 hodin.

V˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ ................................
(typ „KNÍŽKA“ a typ „KARTA RŮŽOVÉ BARVY“)
Na základě nařízení vlády č. 612/2004 Sb. ze dne 16. listopadu 2004, kterým se stanoví lhůty pro
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005),
státní občané ČR jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
(typ knížka a karta růžové barvy) za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, a to v následujících etapách:
Občanské průkazy
vydané do:

Vyměnit
nejpozději do:

Žádost o výměnu předloží
občan nejpozději do :

31. prosince 1994

31. prosince 2005

30. listopadu 2005

31. prosince 1996

31. prosince 2006

30. listopadu 2006

31. prosince 1998

31. prosince 2007

30. listopadu 2007

31. prosince 2003

31. prosince 2008

30. listopadu 2008

Občan k výměně předloží:
• vyplněnou žádost o vydání OP (obdrží v kanceláři OÚ Troubky)
• jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• dosavadní občanský průkaz
• popřípadě další doklady, potvrzující zapisované údaje, tzn. rodný list (ženatí, vdané), rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci
(rozvedení), úmrtní list manžela/manželky
(ovdovělí), rodné listy dětí (pro zápis dětí do
OP), diplom (pro zápis akademického titulu)
Výměna občanského průkazu je bez správního poplatku.
Od začátku příštího roku nastane další změna
v oblasti občanských průkazů, a to že bude
možné cestovat po zemích Evropské unie pouze na občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji, který je mezi občany distribuován od druhé poloviny roku 2000.
Dále bychom chtěli občany upozornit, že občan-

ský průkaz, který má odstřižený roh (např. z důvodu změny stavu či trvalého pobytu), není možné k cestování po Evropské unii použít.
Povinná výměna (novele zákona o OP
č.395/2005 Sb. ze dne 1.10.2005) se netýká
občanů narozených před 1. lednem 1936, pokud
není v jejich občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.
V praxi to znamená, že ti občané, kteří dosáhnou do konce roku 2005 věku 70 let a mají
v občanském průkazu uveden termín platnosti
„bez omezení“, nemají povinnost měnit svůj
občanský průkaz za nový. To ale platí pouze za
podmínky, že všechny údaje v občanském průkazu uvedené (např. trvalý pobyt, rodinný stav)
odpovídají skutečnému stavu. Tento občanský
průkaz však nelze použít jako cestovní doklad
do států Evropské unie.
V případě nejasností se můžete obrátit na
náš obecní úřad, rádi Vám poradíme.
Pﬁipravila BoÏena Suchánková
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Zastupitelstvo obce ..............................................................
Usnesení č. 19 ze zasedání Zastupitelstva
obce konaného dne 21. 9. 2005
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Finanční záležitosti:
• Výsledky hospodaření obce za období
1-8/2005.
• Rozpočtové opatření č. 4/2005.
• Stanovení odměny místostarostovi obce.
3. Školské záležitosti:
• Výsledky hospodaření příspěvkové organizace obce - Základní školy a Mateřské školy Troubky za období 1-8/2005.
• Výroční zpráva příspěvkové organizace
obce - Základní školy Troubky za školní rok
2004/2005.
4. Zprávy finančního a kontrolního výboru.
5. Záměry a převody nemovitostí.
6. Diskuze, různé.
7. Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 4/2005.
2. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
odměny místostarostovi obce dle návrhu starosty obce, a to s účinností od 22. 6. 2005.
3. Zastupitelstvo obce schválilo výroční zprávu
o činnosti příspěvkové organizace obce Základní školy Troubky, za školní rok 20042005.
4. Zastupitelstvo obce schválilo zprávu finančního výboru o činnosti za 1. pololetí roku
2005.
5. Zastupitelstvo obce schválilo zprávu kontrolního výboru o činnosti za 1. pololetí roku
2005.
6. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p.č. 2120/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou manželům Svobodovým, Troubky, za
cenu dle znaleckého posudku. Výměra bude
určena po zaměření.
7. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p. č. 7-1338/2 o výměře 2065 m2 v k.ú.
Troubky nad Bečvou, hon Podílek, Ing. Miroslavu Mlčochovi, Přerov-Kozlovice, za cenu
dle znaleckého posudku.
8. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p.č. 2409/1 o výměře 59 m2 v k. ú.
Troubky nad Bečvou, Pavlu Němčákovi,
Troubky (pozemek byl dle GP 1136-211/2004
nově označen jako pozemek p.č. st. 225/2).

Cena za prodej části pozemku byla stanovena na 20 Kč/m2, a to na základě platné smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne
2. 6. 1998.
9. Zastupitelstvo obce schválilo, aby vlastnické
právo k pozemkům p.č. 2430, 2438 a 2499
v k.ú. Troubky nad Bečvou bylo bezúplatně
převedeno formou souhlasného prohlášení na
LV 1688 - Česká republika, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p., Hradec
Králové.
III. Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky
hospodaření obce za období 1-8/2005.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č.
4/2005.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky
hospodaření příspěvkové organizace obce Základní školy a Mateřské školy Troubky za
období 1-8/2005.
IV. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Zastupitelstvo obce neschválilo prodej části
pozemku p.č. 137/1 v k.ú. Troubky nad Bečvou manželům Dohnalovým, Troubky.
Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva
obce konaného dne 19. 10. 2005
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru
Troubky:
• návrh změny č. 2 ÚPSÚ Troubky zpracovaný Alfaprojektem Olomouc, a.s.,
• návrh podkladů pro schválení změny č. 2
ÚPSÚ Troubky,
• návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005,
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 5 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky, včetně
přílohy č. 1.
3. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru
Troubky:
• návrh Zadání změny č. 3 ÚPSÚ Troubky,
• vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zadání změny č. 3 ÚPSÚ Troubky.
4. Žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení.
5. Stanovení úkolů pro finanční a kontrolní výbor
zastupitelstva.
6. Záměry a převody nemovitostí.
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7. Konto Povodeň.
8. Diskuze, různé.
9. Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo v souladu
s ust.§ 31 odst. 1, 2 podle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 35
odst. 2 a ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Troubky v celém
rozsahu předloženého návrhu.
2. Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s ust.
§ 20 odst. 7 stavebního zákona ve znění
pozdějších předpisů, Zadání změny č. 3
územního plánu sídelního útvaru Troubky
v celém rozsahu předloženého návrhu.
3. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru ve výši 100 000,- Kč paní Vladimíře Rozsypalové, v ulici Nová čtvrť II., na opravu
rodinného domu č.p. 597. Další podmínky
poskytnutí úvěru budou stanoveny úvěrovou
smlouvou.
4. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru ve výši 300 000,- Kč Naděždě a Jiřímu
Vojtkovým, v ulici Za Váhou, na opravu rodinného domu č.p. 135. Úvěr bude zajištěn
zástavou nemovitosti. Další podmínky
poskytnutí úvěru budou stanoveny úvěrovou
smlouvou.
5. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru ve výši 100 000,- Kč paní Marii Mlčochové, v ulici Vrbí, na opravu rodinného domu č.
p. 384. Další podmínky poskytnutí úvěru
budou stanoveny úvěrovou smlouvou.
6. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru ve výši 100 000,- Kč Aleně a Františku
Zatloukalovým, v ulici Nová čtvrť II., na opravu rodinného domu č.p. 595. Úvěr bude zajištěn zástavou nemovitosti. Další podmínky
úvěru budou stanoveny úvěrovou smlouvou.
7. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru ve výši 100 000,- Kč Jarmile a Pavlu Němčákovým, v ulici K Záložně, na opravu rodinného domu č.p. 699. Další podmínky úvěru
budou stanoveny úvěrovou smlouvou.
8. Zastupitelstvo obce schválilo stanovení úkolů pro finanční výbor na období 10/200503/2006.
9. Zastupitelstvo obce schválilo stanovení úkolů pro kontrolní výbor na období 10/200503/2006.
10.Zastupitelstvo obce schválilo záměr proná-

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2005
jmu části pozemku p.č. 2409/1 v k.ú. Troubky nad Bečvou manželům Vojtkovým, Troubky.
11.Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části pozemku p.č. 2399/1 v k.ú. Troubky nad
Bečvou Ing. Vlastimilu Raškovi, Troubky, za
cenu 2 Kč/m2.
12.Zastupitelstvo obce schválilo, že Obec Troubky nebude pokračovat v soudním sporu
o čerpání a využití příspěvku z konta Povodeň manželi Šimkovými, Troubky a dědici po
Bohumilu Frgalovi, Troubky.
III. Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu k usnesení o schválení Změny
č. 2 územního plánu sídelního útvaru Troubky, včetně přílohy č. 1.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu k pořízení Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Troubky.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu Zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Troubky.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí doklad
o projednání s nadřízeným orgánem územního plánování, Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem strategického rozvoje kraje, ve smyslu ust. § 20 odst. 6 zákona č.
50/l976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
IV. Zastupitelstvo obce vymezilo:
1. Zastupitelstvo obce vymezilo v souladu s ust.
§ 31 odst. 1,2 podle § 29 odst. 2 zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, závaznou část Změny č. 2
územního plánu sídelního útvaru Troubky, jak
je uvedena v příloze č. 1 důvodové zprávy.
V. Zastupitelstvo obce vyhlásilo:
1. Zastupitelstvo obce vyhlásilo v souladu s ust.
§ 31 odst. 1,2 podle ust. § 29 odst. 3 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10
písm. d), § 12 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku obce Troubky č. 1/2005, kterou se
mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č.
5 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky ve znění obecně závazné vyhlášky Obce Troubky č. 1/2001.
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VI. Zastupitelstvo obce uloÏilo starostovi:
1. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce
zajistit u zpracovatele, Alfaprojektu Olomouc,
a.s., vyhotovení čistopisu Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Troubky a zajistit
jeho opatření schvalovací doložkou ve smyslu ust. § 16 odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 Sb.,
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o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce
zajistit u zpracovatele, Alfaprojektu Olomouc,
a.s., vyhotovení schématu hlavního výkresu.

Rada obce - usnesení ..........................................................
Usnesení č. 59 zasedání rady obce konané
dne 14. 9. 2005
Usnesení rady 59/336/2005
• Rada doporučuje zastupitelstvu obce schválit
rozpočtové opatření č. 4 / 2005.
Usnesení rady 59/337/2005
• Rada schválila smlouvu o dílo č. 015 uzavřenou mezi obcí Troubky a společností V okno
s.r.o. Skaštice, regionální zastoupení Přerov, ve
věci dodávky plastových oken do objektu školní jídelny.
Usnesení rady 59/338/2005
• Rada schválila prodloužení smlouvy o nájmu
bytu na ulici Záhumení 22, č.p. 743, v Troubkách, s nájemcem Pěkníkem Květoslavem,
Troubky, do 31. 10. 2006.
Usnesení rady 59/339/2005
• Rada schválila žádost Dohnalové Miroslavy,
Troubky, o odklad splácení úvěru z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce.
Usnesení č. 60 zasedání rady obce konané
dne 26. 9. 2005
Usnesení rady 60/340/2005
• Rada projednala návrh zadání změny č. 3
územního plánu sídelního útvaru Troubky s tím,
že nebudou navrženy rozvojové plochy v lokalitě vymezené stávající a navrženou komunikací II/434 (u obce Henčlov).
Usnesení rady 60/341/2005
• Rada schválila přidělení bytu, a zároveň smlouvu o nájmu bytu na ulici Kozlovská 2, č.p. 764,
v Troubkách s nájemkyní Marií Meszárošovou
do 31. 8. 2008.
Usnesení rady 60/342/2005
• Rada schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 2399/1 Ing. Vlastimilu Raškovi, Troubky.
Usnesení rady 60/343/2005
• Rada ukládá starostovi a místostarostovi obce
zpracovat písemnou odpověď na připomínky
Františka Němčáka, Troubky, člena zastupitelstva obce.

Usnesení č. 61 zasedání rady obce konané
dne 5. 10. 2005
Usnesení rady 61/344/2005
• Rada schválila smlouvu o dílo č. 9/11/2005
uzavřenou mezi obcí Troubky a Jaroslavem
Hubičkou, Olomouc.
Usnesení rady 61/345/2005
• Rada schválila žádost příspěvkové organizace
obce - Základní školy a Mateřské školy Troubky, o povolení výjimky z počtu dětí.
Usnesení rady 61/346/2005
• Rada schválila prodloužení smlouvy o nájmu
bytu na ulici Nádražní, č.p. 358, v Tovačově,
s nájemkyní Hostašovou Jitkou, Tovačov, do
30. 11. 2008.
Usnesení rady 61/347/2005
• Rada schválila nabídku firmy Reklama Hurta,
Přerov, na pořízení pamětní plakety americkým
letcům.
Usnesení rady 61/348/2005
• Rada schválila příspěvek ve výši 1 000 Kč na
nákup věcných cen pro účastníky I. ročníku
Drakiády pořádané dne 15. 10. 2005 Klubem
leteckých modelářů Troubky.
Usnesení rady 61/349/2005
• Rada schválila návrh prodeje vozidla Destacar
p. Emilu Hájkovi, Přerov, za dohodnutou cenu
8 000 Kč.
Usnesení rady 61/350/2005
• Rada ukládá starostovi obce zaslat písemnou
výzvu společnosti DAMZA Přerov a.s. ve věci
užívání objektů bývalé staré prádelny.
Usnesení č. 62 zasedání rady obce konané
dne 19. 10. 2005
Usnesení rady 62/351/2005
• Rada zřídila v souladu s ustanovením § 167
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), Školskou radu příspěvkové organizace obce - Základní školy
a Mateřské školy Troubky, Dědina 36, č.p. 10.
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Usnesení rady 62/352/2005
• Rada stanovila počet členů Školské rady příspěvkové organizace obce - Základní školy
a Mateřské školy Troubky na 9.
Usnesení rady 62/353/2005
• Rada vydala volební řád pro volbu členů Školské rady příspěvkové organizace obce Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Usnesení rady 62/354/2005
• Rada schválila záměr prodeje pozemku p.č. st.
969 a p.č. 69/5 v k.ú. Troubky nad Bečvou, Ing.
Jaroslavu Tvrdému, Troubky.
Usnesení rady 62/355/2005
• Rada schválila žádost TJ Sokol Troubky na
změnu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce v roce 2005.
Usnesení č. 63 zasedání rady obce konané
dne 2. 11. 2005
Usnesení rady 63/356/2005
• Rada schválila dohodu o vyrovnání dlužných
částek úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce uzavřenou mezi Obcí Troubky a Stanislavem Slomkem, Troubky, dle návrhu předloženého žadatelem.
Usnesení rady 63/357/2005
• Rada schválila změnu splátkového kalendáře
úvěrové smlouvyč. 7108305677 uzavřené mezi
Obcí Troubky a Josefem Zhřívalem, Troubky,
a zároveň schválila Dodatek č. 1 k úvěrové
smlouvě č. 7108305677 týkající se změny
splátkového kalendáře.
Usnesení rady 63/358/2005
• Rada schválila žádost manželů Ruskových,
Troubky, o možnost výsadby 5 ks okrasných
úzkokorunních stromků na obecním pozemku
p.č. 2/16 (k.ú. Troubky nad Bečvou) v ulici
U Dvora.
Usnesení č. 64 zasedání rady obce konané
dne 23. 11. 2005
Usnesení rady 64/359/2005
• Rada schválila rozpočtové opatření č. 5/2005.
Usnesení rady 64/360/2005
• Rada bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 5/2005.
Usnesení rady 64/361/2005
• Rada schválila smlouvu o přistoupení k závazku a dohodu o splácení dluhu uzavřenou mezi
obcí Troubky a Kalmanem Josefem, Troubky.
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Usnesení rady 64/362/2005
• Rada stanovila v souladu s nařízením vlády č.
330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, plat Mgr. Jitce Pěchové, ředitelce
příspěvkové organizace obce - Základní školy
a Mateřské školy Troubky.
Usnesení rady 64/363/2005
• Rada schválila vyplacení mimořádné odměny
pro ředitelku příspěvkové organizace obce Základní školy a Mateřské školy Troubky, dle
předloženého návrhu, přičemž odměna bude
vyplacena v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených Základní škole
a Mateřské škole Troubky.
Usnesení rady 64/364/2005
• Rada schválila zřizovací listinu školské rady
Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Usnesení rady 64/365/2005
• Rada schválila žádost Základní školy a Mateřské školy Troubky o povolení výjimky z počtu
dětí se specifickými poruchami učení ve 3. třídě školy.
Usnesení rady 64/366/2005
• Rada schválila žádost Základní školy a Mateřské školy Troubky o povolení výjimky z počtu
žáků ve školní družině.
Usnesení rady 64/367/2005
• Rada schválila směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., v platném znění.
Usnesení rady 64/368/2005
• Rada schválila smlouvu o výpůjčce uzavřenou
mezi obcí Troubky a společností EKO-KOM,
a.s., ve věci výpůjčky 4 kontejnerů na tříděný
odpad (bílé sklo).
Usnesení rady 64/369/2005
• Rada schválila smlouvu o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou
mezi obcí Troubky a společností EKO-KOM,
a.s.
Usnesení rady 64/370/2005
• Rada schválila dohodu o připojení k síti veřejného osvětlení uzavřenou mezi obcí Troubky
a společností Troubecká hospodářská, a.s.
Usnesení rady 64/371/2005
• Rada schválila dodatek ke smlouvě o dílo
V047/48/01 uzavřené mezi obcí Troubky a společností Výtahy Olomouc, s.r.o., ve věci servisu výtahů na bytových domech v majetku
obce.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2005
Usnesení rady 64/372/2005
• Rada schválila pronájem nebytových prostor
v objektu bytového domu Dědina 1, č.p. 761
v Troubkách, MUDr. Létalové Pavlíně s účinností od 1. 12. 2005. Další podmínky nájmu
stanoví nájemní smlouva.
Usnesení rady 64/373/2005
• Rada doporučuje zastupitelstvu obce schválit
žádost Stržínka Libora, Troubky, o změnu
územního plánu obce Troubky.
Usnesení rady 64/374/2005
• Rada schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 2399/1 (dle nového mapování p.č. 483)
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, Jiřímu Červinkovi, Troubky.
Usnesení rady 64/375/2005
• Rada schválila žádost Sdružení přátel školy při
ZŠ Troubky o bezplatný pronájem sálu v Kulturním domě v Troubkách dne 3. 12. 2005 pro
mikulášské zábavné odpoledne pro děti.
Usnesení rady 64/376/2005
• Rada schválila žádost Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Troubky, o bezplatný pronájem přísálí Kulturního domu
v Troubkách dne 25. 11. 2005 pro „Kateřinský
klubový večer“ organizace.
Usnesení rady 64/377/2005
• Rada schválila žádost o finanční příspěvek na
vydání publikace HANÁCKÁ LEGENDA (autor
- Otakar Bystřina) formou zakoupení 10 ks knih
za cenu 3 000 Kč.
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Usnesení rady 64/378/2005
• Rada schválila žádost TJ ZORA Praha
o finanční příspěvek formou zakoupení 30 ks
plánovacích kalendářů na rok 2006.
Usnesení rady 64/379/2005
• Rada schválila finanční příspěvek ve výši 5 000
Kč TJ Sokol Troubky, oddílu kopané, na turnaj
žáků, dorostenců a mužů, které se budou
v průběhu měsíce prosince konat ve Sportovní hale v Troubkách.
Usnesení rady 64/380/2005
• Rada souhlasí s umístěním antény na příjem
internetu v obecním bytě, nájemkyně - Vajdíková Olga, Troubky,
Usnesení rady 64/381/2005
• Rada souhlasí s umístěním antény na příjem
internetu v obecním bytě, nájemkyně - Medková Renata, Troubky,
Usnesení rady 64/382/2005
• Rada souhlasí s umístěním antény na příjem
internetu v obecním bytě, nájemkyně - Nedomová Daniela, Troubky,
Usnesení rady 64/383/2005
• Rada schválila prodloužení smlouvy o pronájmu obecní ubytovny v Troubkách, Na Dolách
15, č.p. 784, „Nagáno“, uzavřené mezi obcí
Troubky a Karlem Štokmanem, Troubky, do 31.
3. 2006.
Usnesení rady 64/384/2005
• Rada rozhodla neakceptovat nabídku na koupi areálu bývalé staré prádelny, vlastník DAMZA a.s. Přerov.

Z na‰í farnosti
Milí spoluobčané,
Možná jste si všimli, že teď v adventu zvoní
zvony na našem kostele častěji než jindy. Proč?
To svolávají na roráty, které bývají dvakrát týdně
- v úterý a ve čtvrtek ráno v 6,30 hodin. Možná
jste také potkali děti s rozžatými lampičkami, jak
přicházejí do kostela na rorátní mši.
Roráty jsou bohoslužby v adventu, které se slaví jako duchovní příprava na Vánoce. Protože
první slova této mše v latině zní Roráte coeli
desuper - Rosu dejte, nebesa, shůry, dostala
tato mše název Roráty. Má se slavit ještě za tmy,
před východem slunce, aby tím více vynikl symbol světla, které děti přinášejí do kostela, a které zdobí adventní věnec. Přibývající světlo na
adventním věnci oznamuje příchod pravého

světla, které osvěcuje celý svět - Ježíše Krista,
jehož narození slavíme o Vánocích.
Přeji Vám, aby ve Vašich srdcích zářilo toto
světlo, abyste o Vánocích zakusili pravý pokoj
a pravou radost, a aby toto světlo Vám svítilo na
cestu v novém roce 2006.
Naše děti Vám připravily vánoční pásmo písní a básní na 1. vánoční svátek 25.12.
Přednesou je po krátké pobožnosti v kostele,
která začíná v 15.00 hodin. Na tuto vánoční
besídku jste všichni srdečně zváni. Budete si
moci při ní zazpívat známé koledy.
Vá‰ duchovní správce
P. Oldﬁich Ulman
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Vánoãní a novoroãní bohosluÏby
v na‰em kostele sv. Markéty
·tûdr˘ den 24. 12.

ve 22.00 hodin

1. vánoãní svátek 25. 12.

v 7.30 a v 10.45 hodin

2. vánoãní svátek 26. 12.

v 7.30 hodin

Závûr roku 31. 12.

v 17.00 hodin

Nov˘ rok 1. 1. 2006

v 7.30 a v 10.45 hodin

Kultura
Místní knihovna ........................................................................
V posledním čtvrtletí bývá obvyklé ohlédnout
se zpět a zhodnotit práci v uplynulém roce. Podívejme se tedy jen krátce do naší statistiky. K 30.
listopadu 2005 máme v místní knihovně celkem
232 registrovaných čtenářů, z toho je téměř
polovina dětí (98). V roce 2004 byl počet našich
čtenářů hodně podobný, takže i letos můžeme
s potěšením říci, že máme
v obci více než 200 rodin, které využívají služeb naší místní knihovny.

V‰em na‰im vûrn˘m ãtenáﬁÛm
dûkujeme za pﬁízeÀ a pﬁejeme
jim pﬁíjemné vánoãní svátky
a pevné zdraví v novém roce
2006.
V říjnu, v rámci akce Týden knihoven, jsme
pořádali pro žáky naší základní školy malé
„exkurze“. Zúčastnili se postupně žáci prvního
i druhého stupně a kromě toho, že se „ulili“
z vyučování, měli možnost se v knihovně zorientovat, mohli se ptát a vybrat si knihy podle
svých zájmů. Stejně jako loni, dostali zdarma
čtenářské průkazky, které platí do konce roku
2005. Dál už záleží jenom na nich, jestli budou
chtít pokračovat i v příštím roce.
V posledním čtvrtletí jsme doplnili knižní fond
z velké části právě o literaturu pro děti a mládež
- naučnou i zábavnou. Pro malé slečny máme
řadu nových dívčích románů, například novinky
od J. Wilsonové - První nástrahy nebo První starosti.
Také knihy L. Rennisonové jsou hodně oblíbené a čtenářky zaujmou už jejich výstižné
názvy, například - Je to na draka. Její dětská
hrdinka organizuje svérázné akce a do všeho se
hrne po hlavě, ale depresím nepropadá ani na

chvíli. Razí totiž heslo, že nejlepším lékem na
trable je legrace!
Nové knihy máme i pro kluky. Ti mají rádi především dobrodružství a příběhy o odvaze. Tyto
požadavky splňuje kniha Waltera Varlete - Černý hřebec nebo Pašeráci od I. Lawrence.
Při nákupu jsme neodolali a máme i krásné
obrázkové knihy pro nejmenší. Nejoblíbenější
jsou večerníkoví hrdinové - víla Amálka, maxipes
Fík, Maková panenka nebo stále oblíbený Krteček.
Maminkám, které rády vyrábí hezké dekorace
do bytu, můžeme nabídnout nové knihy o lidových obyčejích, tradicích, o dávných dětských
hrách i kuchařských receptech. Autorem je Martin Bestajovský a jeho knihy vás můžou provázet celý rok, protože jsou rozdělené do čtyř ročních období. Zaujme už jejich velmi pěkná obálka
a při prvním zběžném prolistování čtenáři ocení
především kvalitní fotografie a vkusnou grafiku.
Při podrobnější prohlídce už se můžete začíst do
přehledně seřazených textů a návodů.
Naši nabídku knih během celého roku pravidelně aktualizujeme a doplňujeme o všechny
druhy žánrů, aby si každý mohl vybrat podle svého vkusu.
A která kniha se hodí k dlouhým zimním večerům a vánočnímu rozjímání? Jistě taková, která
potěší a pohladí, u které si odpočineme od neustálého napětí a shonu. Takovou atmosféru
vytvořil Josef Fousek ve své poslední knize
z řady „andělů“ - Andělé s ručením omezeným.
Pozorný čtenář si vzpomene, že o J. Fouskovi
už v dřívějším zpravodaji četl (TZ 2/04), ale Fouskův laskavý pohled na svět se krásně hodí
k vánoční náladě.
Tuto knihu můžete otevřít na kterémkoliv místě a přenesete se tak do světa autorových vzpomínek, pocitů a úsměvů, se kterými kráčí živo-
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tem. O životě autor říká, že je rozporuplný, nejistý i nebezpečně krásný. Těžko se hledají slova,
kterými bychom mohli pana Fouska přesně
vystihnout. Ostatně, nejlépe to umí sám:
„Profesor Ivan Vaněk mně opravil srdce, abych
mohl dál pracovat, těšit lidi a dávat jim naději.
Jediná moje škola je Vysoká škola života. Chci ji
dokončit v pokoře.“
(J. Fousek).

17

Provozní doba:
v infocentru a v knihovnû
bude otevﬁeno i mezi svátky.
Pﬁipravila Hana Obrtelová

Spoleãenské dûní
Setkání seniorÛ ..........................................................................
Ke společenskému životu v obci patří již tradiční setkání seniorů naší obce, které se letos
konalo v sobotu 12. listopadu. Organizačně bylo
toto setkání zajištěno členy sociální komise ve
spolupráci s pracovníky obecního úřadu. V programu vystoupily děti z mateřské školy, zatančily dívky z kroužku aerobiku a muzikantské umění předvedly děti z hudební školy. Úvod celého
programu a čas před vystoupením operetních
umělců z Opavy vyplnila dechová hudba Fanynka. Celé odpoledne opět moderoval předseda
sociální komise Ing. František Lehký a přítomen
byl také starosta obce Mgr. Radek Brázda. Závěr

programu, jak už bylo řečeno výše, patřil známým operetním áriím v podání členů Slezského
divadla v Opavě. Dle ohlasů se zúčastněným
seniorům celý program velice líbil.
Tradičně bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé občerstvení a všichni také dostali
dárek v podobě stolního kalendáře mikroregionu střední Haná na rok 2006, tentokrát s motivy
přírody střední Hané, novou pohlednici mikroregionu s motivem naší obce a v neposlední řadě
i dáreček od dětí z keramického kroužku Základní školy a Mateřské školy v Troubkách.
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Základní ‰kola ............................................................................
Milí rodiče, přátelé školy a všichni Troubečtí,
kalendářní rok 2005 se chýlí ke konci, nastává
doba hodnocení, úvah a dalších plánů.
Školní rok je však v plném proudu. O dění ve
škole vás pravidelně informujeme na školních
webových stránkách www.skolatroubky.cz, do
kterých můžete vstoupit i přes webové stránky
obce www.troubky.cz. Dnes také využíváme příležitosti a prostřednictvím fotoreportáže vám
nabízíme pohled do práce zájmových útvarů, které na naší škole začaly fungovat od 1. října letošního roku a stihly již představit svou činnost i na
veřejnosti a zaznamenat první úspěchy své práce. Připomínáme slovem i obrazem zdařilé školní akce dnů minulých, přičemž už pracujeme na
přípravě dalších, které doplní a zpestří naši
výchovně-vzdělávací práci.
Mnozí rodiče již připravují své ratolesti na lyžařský výcvik, který jsme připravili pro žáky 7. a 8. tříd,
po něm následují namátkou např. škola v přírodě
pro žáky 1. stupně, poznávací vzdělávací zájezd
do Anglie, navštívíme také představení v Moravském divadle v Olomouci, žáci se zapojují pod
vedením vyučujících do celostátních soutěží aj.

V podzimních měsících škola žila přípravou
voleb do školské rady, orgánu, který umožní rodičům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli
a dalším podílet se na správě školy. Volby do
devítičlenné školské rady se uskutečnily 9.listopadu 2005 a jejími členy se na základě volebních
výsledků stali (v abecedním pořadí): Ambrožová
Renata, Berčíková Jitka, ing.Klimešová Martina,
Hanzlíková Vladimíra, Mgr.Němčáková Ludmila,
Nezvalová Hana, Mgr.Pavlíková Petra, Vajdíková
Olga, Valérová Olga. Touto cestou jim chci poděkovat za ochotu pracovat pro školu, obětovat volný čas ve prospěch soustavného zkvalitňování
a modernizace výchovy a vzdělávání našich dětí.
Věříme, že tuto novinku stanovenou zákonem
využijeme pro další zlepšení neformální spolupráce a celkové komunikace mezi školou a veřejností nejen z řad rodičů.
Na závěr vám chci popřát příjemné prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších a do
nového roku zdraví, pohodu, elán a optimismus.
Jitka Pěchová, ředitelka školy

Informace v˘chovné poradkynû
„Nestaãí vûdût, vûdûní se musí pouÏít.“
J.W.Goethe
Vážení rodiče, milí žáci,
devět let docházky na základní škole uplyne
jako voda a opět nastává čas rozhodování.
Po loňském úspěchu našich žáků u přijímacích
zkoušek mi proto dovolte, abych Vám připomněla nejdůležitější kroky vedoucí ke správnému výběru budoucího povolání:
• Na základní škole dosáhnout co nejlepších
výsledků .
• Zapojovat se do soutěží a olympiád, neboť jsou
dobrou přípravou na přijímací zkoušky.
• Při výběru školy kriticky přihlížet k dosaženému prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1.
pololetí závěrečného ročníku.
• Poradit se o budoucím povolání s rodiči, učiteli a výchovným poradcem, popřípadě s člověkem, vykonávajícím povolání, o které máte
zájem.
• Sledovat nástěnku ve třídě, kde jsou zveřejňovány aktuální nabídky škol a akcí - Dny otevřených dveří.

Naše základní škola připravuje mnoho aktivit
pro žáky 9. třídy tak, aby získali potřebné informace o středních školách. Dne 1. listopadu 2005
žáci navštívili „Prezentační výstavu středních
škol přerovského regionu, jejich studijních
a učebních oborů pro školní rok 2006/2007“.
Zástupci zúčastněných středních škol a učilišť
žákům poskytli kvalitní a obsáhlé informace, které jim pomohou správně se rozhodnout, jakým
směrem se bude ubírat jejich profesionální orientace. 21. prosince 2005 navštívili žáci 9. třídy
Informační a poradenské středisko pro volbu
povolání na Úřadu práce v Přerově, kde je pro
ně připravena beseda s pracovnicí střediska.
Žáci získají informace o:
• studijních a učebních oborech v regionu
a v celé ČR,
• podmínkách a průběhu přijímacího řízení,
• nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání,
• možnostech uplatnění absolventů jednotlivých
oborů v praxi.
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Kde ještě můžete hledat informace o školách
a přijímacích zkouškách?
• www.csicr.cz
• www.nuov.cz
• www.uiv.cz
• www.scio.cz
• www.kalibro.cz
Důležitá sdělení na závěr:
• podle nového zákona žáci vyplňují pro první
kolo přijímacího řízení přihlášku pouze na jednu školu,
• vyplněnou přihlášku odevzdají žáci řediteli
základní školy do konce února 2006, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou se přihláška odevzdávala do 15.
listopadu 2005,

Z práce na‰ich dûtí
Ekologický den
Dne 18.11.2005 proběhl na naší
škole ekologický den. Žáci 1. - 5. třídy vyráběli předměty z odpadu, který zatěžuje naše prostředí.
Navštívil nás starosta obce Mgr.
Radek Brázda, který seznámil děti se
systémem zpracování, třídění a recyklace odpadu v naší obci.

Kinderiáda
Dne 18. 10. 2005 se tým sestavený
z žáků 2., 3., 4. a 5. třídy zúčastnil
Kinderiády, soutěže v lehké atletice.
Děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy. Svými výkony malí sportovci dokázali, že se ani v silné konkurenci neztratí. Žákyně 2. třídy Eliška Kopřivová, získala bronzovou
medaili za skok z místa a žák 4. třídy
Martin Koller si za běh na 60 m přivezl stříbro! Jen tak dál.
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• talentové zkouška do oborů vzdělání s talentovou zkouškou jsou naplánovány na pondělí
9. ledna 2006,
• první kolo přijímacího řízení na střední školy se
bude konat v pondělí 24. dubna 2006, termín
se týká i nižšího stupně víceletých gymnázií,
• rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zasílá ředitel
školy do sedmi dnů po termínu konání přijímací zkoušky,
• stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy. Může
je vyhlásit ihned po ukončení prvního kola.
Informace o nich mají za povinnost zveřejnit
krajské úřady.
Při výběru školy přeji Vám i Vašim dětem hodně
štěstí.
Jana Hradilová,v˘chovná poradkynû
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âinnost ‰kolní druÏiny

21.října 2005 jsme se zúčastnili sportovního
zápolení s dětmi ze školní družiny z Tovačova
a společné akce - drakiády. Nad fotbalovým hřištěm se pyšně vznášeli ve velké výšce naši dráčci. Někteří se kamarádili s ostatními, jiní však
letěli střemhlav dolů k zemi.
Přesto jsme všichni dostali sladkou perníkovou
medaili. Slunečný den jsme zakončili opékáním
buřtíků a povídáním s novými kamarády.
Ve školní družině rádi zpíváme, hrajeme si, soutěžíme nebo vyrábíme různé ozdůbky.
Velmi se nám líbilo haloweenské posezení při
svíčkách a strašidelné povídání o duších.
Svou statečnost jsme stvrdili podpisy na tajemné listině.
S velkou vervou jsme se pustili do pečení perníčků - čertů, Mikulášů, stromečků, rybiček…
A co teprve zdobení! Sladký sníh končil v naší
puse. A na co se můžeme ještě těšit? Na mikulášskou nadílku, ale hlavně na vánoční posezeníčko u stromečku.
Vlaìka Mateﬁánková, vedoucí vychovatelka

Kroužek aerobiku
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Počítačový kroužek
Jaké dovednosti si musí žáci osvojit, aby se stali vzdělanými, úspěšnými a spokojenými lidmi?
Patří k nim - mezi mnoha jinými dovednost užívat výpočetní techniku. Na naší škole pracují dva kroužky, v nichž se žáci učí pracovat
s programy na úpravu textu, obrázků, s výukovými programy a v neposlední řadě i zábavnými hrami pro
radost a uvolnění.

Keramický kroužek
K oblíbeným zájmovým útvarům
patří keramický kroužek, kde děti
pod vedením paní učitelky Novákové vytvářejí krásné ozdůbky. Výrobky přinášejí radost nejen malým
umělcům, ale i obdarovaným.

Vánoce jsou svátky nejen ‰tûstí a pohody, ale patﬁí k nim i radost a úsmûv.
Usmûjte se spolu s námi nad nûkolika perliãkami vybran˘mi z nekoneãné
studnice nepﬁíli‰ poveden˘ch v˘rokÛ na‰ich poveden˘ch ÏáãkÛ.
K moderním umûleck˘m smûrÛm ﬁadíme kubismus, impresionismus a exhibicionismus.
Dûj se dovídáme v divadelní hﬁe prostﬁednictvím dialogu a bﬁichomluvy.
Atomová bomba byla pouÏita na japonská mûsta Hiro‰imu a Kawasaki.
Arabové dobyli Pyrenejsk˘ poloostrov roku 400 a koliksi.
W.Shakespeare se Ïivil praním divadelních her.
Zamrkala na mû obûma u‰ima.
V Indii vedl boj za nezávislost Mahátmá Dándí.
Kapr d˘chá Àádrama.
Nad Tatrou sa bliká!
Li‰ku Bystrou‰ku napsal Rudolf Tûstohlídek.
Husité zpívali jednohlasnû, aby je bylo sly‰et.
Zneãi‰tûnému ovzdu‰í ﬁíkáme humus.
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Vybráno z prací souãasn˘ch i b˘val˘ch ÏákÛ na‰í ‰koly

Pozvánka na „Zpívání u stromeãku“
Oznámení o zápisu do 1. tﬁídy

Mateﬁská ‰kola ..........................................................................
Od měsíce září jsme se zúčastňovali plaveckého kurzu pro předškolní děti. Tímto plaveckým
výcvikem prošlo v průběhu tří měsíců všech
devatenáct dětí. Z malých „nebojsů“ se stali
postupně „vodomilové“. Týden co týden si užívali v dětském plaveckém bazénu v Přerově, překážkou nebyla ani jízda ze skluzavky přímo pod
vodní hladinu. Na konci čekalo na každého
„mokré vysvědčení“.
Po sportu nastal čas na kulturní vyžití. To nám
zajistilo divadlo ze Šternberka - Sluníčko, které
přivezlo pro děti hned tři maňáskové pohádky.
Velký aplaus, který herci sklidili, byl zasloužený,
představení se líbilo i dětem z první třídy, které
jsme pozvali.
Koncem měsíce se konaly třídní schůzky
s rodiči, na kterých se projednalo vše po stránce organizační v rámci školního roku 2005–2006.
Děkujeme touto cestou všem našim rodičům za
příjemnou spolupráci v tomto školním roce, za
jejich podporu a pomoc při organizaci kulturních
akcí naší MŠ, při výrobě kostýmů apod.
Krásný podzim byl v plném proudu a my jsme
si s dětmi vyrobili krásné draky z papíru a vydali se je pouštět na fotbalové hřiště. Jen vítr byl
mírně proti nám, ač moc nefoukalo, děti si užily
soutěží a závodů. A tak mohli být na konci všichni odměněni za skvělé výkony sladkostí.
Není pohádka jako pohádka…Ta další byla
hudební. Pod vedením pana učitele Vařáka děti
získaly své první poznatky z hudební nauky.
V průběhu hodiny jsme zpívali a hráli na hudeb-

ní nástroje. Děti byly po celou dobu spokojené
a na otázky, které jim pan učitel pokládal, směle odpovídaly.
K podzimu neodmyslitelně patří i Svátky zesnulých. Ani my nejmenší jsme nezapomněli rozsvítit svíčku těm, kteří tu nejsou s námi. Školičku
jsme vyzdobili vydlabanými dýněmi, přírodními
materiály, (listy, šiškami, kaštany…). Takové hezké a milé prostředí nás motivovalo vyrobit si
něco příjemného i na sebe. A tak jsme se pustili do výroby triček savovou technikou. Děti stříkaly svá trička s velkým zaujetím, pozorovaly
změnu barev s úžasem v očích. Všem se práce
zdařila. Na památku jim zůstala trička s pěknými motivy.
Čekala nás i méně příjemná návštěva paní
zubařky. Věřte nebo ne, ale naše děti chodí
k milé paní zubařce Létalové moc rády. Po prohlédnutí všech bílých perliček se stala odměnou
pro všechny děti žvýkačka, po které dech voní
a zuby jsou čisté a zdravé.
S úsměvem na tvářích jsme zazpívali a zatančili 12. 11. 2005 našim drahým babičkám
a dědečkům při každoročním setkání se seniory.
2. 12. 2005 pro nás přijel k MŠ autobus a my
všichni malí i velcí jsme se vydali do Přerova do
kina Hvězda na kouzelné představení „Vánoce
u tetek“. Výlet se všem líbil.
Čas nejde zastavit, utíká neúprosně dál, máme
tady zimní čas. Příprava na ty nejkrásnější svátky v roce „dostala i nás“. Děti pod vedením paní
učitelky upekly a nazdobily perníčky. Zpěv miku-
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lášských a vánočních písní a básní se rozléhal
celou školkou. Děti pilně trénovaly na mikulášskou besídku, která se konala 3. 12. 2005 v KD
pořádanou SPŠ. Své dovednosti předvedly
i rodičům na besídce ve sportovní hale, kde se
nás sešlo opravdu mnoho. Celé pásmo se skládalo z písní, básní s vánoční tématikou. Nechyběla pohádka v podání našich nejmenších. Společně jsme si zahráli hru. To by nebyla mikulášská,
aby nás nenavštívil Mikuláš s družinou a neměl
pro naše andílky nadílku. Rozzářené dětské oči
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jsou tou nejkrásnější odměnou naší trpělivé práce. Závěrem jsme si společně s rodiči zazpívali
vánoční koledy a s hřejivým pocitem dobře vykonané práce jsme se rozešli.

Pﬁíjemné proÏití svátkÛ vánoãních
a hodnû zdraví a ‰tûstí v Novém roce
2006 pﬁeje v‰em kolektiv M· Troubky.
Renata AmbroÏová

První roãník Drakiády ....................................................
V sobotu 15. října uspořádali členové protivzdušné obrany (model klub Troubky a SDH
Henčlov) 1. ročník drakiády. Akce se konala
v prostoru komunikace „lumpostráda“ mezi
Troubkami a Henčlovem. Ve 13.00 hodin přivítalo první zájemce překrásné počasí a několik
stánků s bohatým občerstvením. Pořadatelé
vyhlásili sedm soutěžních kategorií: - největší,
nejmenší, nejpěknější, nejošklivější, nejútočnější, nejodolnější a drak, co vyletí nejvýš.
Počasí bylo překrásné, ale chybělo to nejdůležitější, větší vítr. Porota proto musela někdy
improvizovat. Po skončení ukázek draků byli
v každé kategorii odměněni první tři soutěžící.

Každý obdržel dárkový balíček, medaili a diplom,
ale díky přízni sponzorů se něco sladkého dostalo na všechny odvážné účastníky.
Zpestřením drakiády bylo vystoupení leteckých
modelářů z MK Přerov, kteří předvedli vrcholnou
pilotáž svých RC modelů. Největším trhákem
dne bylo vypouštění balónků s poselstvím drakiády. Každý zaregistrovaný účastník si k nafukovacímu balonku připevnil kartičku se svým
jménem a prosbou o odpověď.
1. ročníku se zúčastnilo 57 soutěžících a většina diváků i účastníků odcházela domů s pocitem hezky prožitého dne.
Jaroslav Skﬁenek

V˘zva pro dûti!
Îádáme dûti, které dostaly odpovûdi na jejich balónkové dopisy, aby se pﬁi‰ly pochlubit s takovou zprávou na obecní úﬁad. Dostanou sladkou odmûnu a v pﬁí‰tím zpravodaji se doãteme, kter˘ z balonkÛ doletûl se zprávou nejdál!
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Mikulá‰ská nadílka..............................................................

Sdružení přátel školy uspořádalo v sobotu
3.12.2005 zábavné odpoledne pro děti i dospělé spojené s mikulášskou nadílkou a soutěží
„O zlatou mříž“.
V první části programu vystoupily děti z Mateřské školy jako čertíci a čertice a pak už přišli na
scénu Renata „Kajdžas“ (Martina Jehlářová)
a Patrik Hezucký (Eva Navrátilová), kteří uváděli program starších dětí.
V jednotlivých vystoupeních se nám podobně
jako loni děti předvedly jako oblíbení zpěváci ,
tanečnice a rockové kapely. Zpestřením programu bylo určitě vystoupení MISS a VÍCEMISS
LÉTA roku 2005 z Přerova. Každé vystoupení
bylo oceněno bouřlivým potleskem skvělého
a neúnavného publika. Souběžně s jednotlivými
vystoupeními pokračovala soutěž o nejlepší anekdotu, které se účastnily i vystupující. Program
byl pravidelně přerušován nezbytnou reklamou.
Velkým překvapením pro všechny přítomné
v sále bylo určitě zakokrhání kohoutků a následné otevírání divadelní opony.
Jako tradičně si členky a členové SPŠ připravili pro děti velké překvapení.

Tentokrát sehráli zkrácenou verzi oblíbené ruské pohádky „MRAZÍK“, která navodila tu správnou vánoční atmosféru. Pohádka se setkala
s velikým ohlasem a bouřlivým potleskem.
Po skončení programu dostaly všechny děti od
Mikuláše a anděla sladkou odměnu a pak následovala volná zábava.
Během celého odpoledne zajišťovaly členky
SPŠ prodej bohatého občerstvení.
Všem členkám a členům SPŠ patří upřímné
poděkování za velmi zdařile připravený program
o čemž svědčí i hojná návštěva dětí i rodičů
a zcela zaplněný sál kulturního domu.
Nejlepší odměnou pro pořadatele byla jistě
veselá a příjemná atmosféra a rozzářené a spokojené oči všech dětí.
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ..........................................
Čtvrtý výtisk Troubeckého zpravodaje považují všechny organizace za hodnotící zprávu uplynulého roku, a také náš sbor bude na své výroční valné hromadě hodnotit svoji činnost, takže
některé zprávy budou totožné.
Jen několik slov k té vyšší formě svazové činnosti: III. Řádný sjezd SH ČMS schválil nové stanovy a materiál s názvem Hlavní směry činnosti
SH ČMS na období do r. 2010, s podrobnějším
rozpracováním na r. 2006. V rámci našeho okresního sdružení došlo také k určité obměně na
funkcionářských místech. Z funkce starosty
okresního sdružení chci věřit, že tyto změny prospějí a OSH bude pracovat lépe.
Náš sbor odvíjel svou činnost v duchu tradičních akcí, jejichž informace jsou každé čtvrtletí
obsahem Troubeckého zpravodaje. Podrobné
informace týkající se hospodaření sboru, jak
s prostředky svými, tak obecními, budou předmětem jednání výroční valné hromady, která se
uskuteční v polovině prosince. Takže jen v krátkosti. Soutěžní kolektiv mužů doznal dalších
změn v obsazení a v rámci hodnocení VC OSH
2005 získal 6 bodů a obsadil 17. příčku z 27
družstev zapojených v této celoroční soutěži.
Řeč čísel hovoří jasně. Družstvo se zúčastnilo
nadpolovičního množství soutěží, tzn. že v roce
2006 může pořádat svoji Pohárovou soutěž zařazenou do VC OSH 2006.
Získan˘ch 6 bodÛ pochází ze soutûÏí:
Horní Újezd- 1 bod, 10. místo (čas 22,87);
Bezuchov - 1 bod, 10. místo (čas 24,09);
Drahouše - 4 body, 7. místo (čas 23,06).
Tedy žádná sláva, ale ve srovnání s rokem 2004
přibyly 3 body a posunuli jsme se o 2 příčky
směrem nahoru. Pokud by nebylo zaváhání na
závodu požární všestrannosti v Přestavlkách,
dala by se sezóna MH + jednotlivců hodnotit jen
kladně. Ale opak je pravdou.
Závěrečné výsledky VC OSH MH hovoří v náš
prospěch. Nejde jen o to, že v kategorii mladší
hasiči skončil náš kolektiv na 2. místě se ziskem
63 bodů a starší na místě 3. se ziskem 64 bodů.
V rámci okresu za tyto úspěchy jsme obdrželi
určitou finanční dotaci, ale pro soutěžní sezónu
2006 jsme totálně zklamali. Neúčastí v prvním
kole se náš kolektiv mladších připravil o pohárové příčky ve VC OSH a tím samozřejmě
o finanční hodnocení v r. 2006.
S odstupem doby lze těžko hledat příčiny neúčasti v nemocnosti, nezájmu, či v jiných příčinách. Skutečnost se vrátit nedá. Výsledky, úspěchy, a ocenění místních hasičů budou na
nástěnce při VVH ve zbrojnici.

Jak se vyjádřit k další činnosti. Výjezd zásahového vozidla byl jedenkrát. Jednalo se o požár
zahradního skladiště v naší obci v ulici Zahradní. Příčinou požáru byla neopatrná hra dětí s hořlavinou.
Na podnět obce jsme začali se stavební úpravou bývalé čerpací stanice na Svárově. Brigádnickou činností jsme v těchto prostorách vytvořili sklad pro stolové zařízení jak obce, tak
i sboru. Stavebními úpravami došlo k možnosti
uložit do těchto míst historickou techniku spolu
s možností o tyto věci dále pečovat. Dík směřuje nejen k vedení obce, ale i těm dobrovolným
hasičům, kteří se na této brigádnické činnosti
podíleli.
Je samozřejmé, že když se na jedné straně
práce daří, tak na opačné zaostává. Tím zaostáváním mám na mysli budovu hasičské zbrojnice. Uplynulo již 30 let od generální opravy
a v brzké době bude nutno vynaložit určité
finanční prostředky k její obnově.
Tady si ale myslím, že z větší části bude stačit
brigádnická pomoc členů sboru.
Kde ale tato pomoc stačit nebude, je starost
o techniku a vybavení technickými prostředky.
Úsilím velitele sboru by měla být naše jednotka
zařazena v systému plošného pokrytí JPO III. Byť
to zatím není s oficiálním razítkem, jsme takto
považováni. Z tohoto zařazení však vyplývá
spousta dalších povinností. A tady nejde jen
o obsazení jednotky, ale hlavně o její vybavení
a akceschopnost, včetně početního obsazení
družstva.
Proto je tady jasný úkol pro příští rok. Plánovanou střední opravu vozidla Avia A31 provést
včetně jejího dovybavení i s materiálovou výbavu zásahového družstva.
Touto vysvětlující informací je vlastně řečeno
všechno. Podporovat mladé hasiče, lépe se starat o techniku, technické prostředky a budovu
hasičské zbrojnice nenechat stárnout
Dobrovolní hasiči obce děkují za projevenou
přízeň v celém roce a přejí všem spoluobčanům
klidné a spokojené vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti v roce 2006.
Franti‰ek Nûmãák
starosta sboru

Hasiãsk˘ ples se koná 18. 2. 2006,
k tanci a poslechu hraje skupina
KORNET MIDI a tradiãní hodové
oslavy se konají 14. 7. - 15. 7. 2006.
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Mysliveck˘ spolek Troubky ........................................
V minulém vydání jsem vás seznámil s neblahým vlivem povodní v roce 1997 na troubeckou
myslivost. Už na začátku roku 1998 bylo vypuštěno mezi Troubkami a Henčlovem přes 40
živých zajíců, které jsme jednak zakoupili od
„nepovodňových“ sdružení a jednak je z části
dodal „okres“.
V tomto období se nám podařilo získat stavební povolení k opravám v areálu bývalé konírny a jediným stěžejním úkolem bylo vybudování
„Myslivny“, která se do podvědomí troubeckých
občanů v budoucnu vžila pod názvem Konírna.
Kdo stavěl nebo opravoval domek či jinou nemovitost, a myslím, že naprosté většině Troubeckých po zkušenostech po vodě z roku 1997
nemusím nic vysvětlovat, si dovede velmi obrazně představit, co přináší rozbití a vybrání betonových podlah bývalých stájí, oklepání omítek,
provedení izolací, vodovodních a elektrických
rozvodů, zasazování oken, znovu položení podlah, omítnutí zdí, obkládání, malování. Všichni
členové spolku, včetně našich přátel a příznivců
jsme se pustili s vervou do práce.
Mezitím jsme položili v tomto roce základ tradici střeleckých závodů na střelnici na Vlažné,
která dostala oficiální povolení provozu. Nejprve
se závodilo pouze na loveckém kole, ale dnešní
podobu postupně dostal areál doplněním o americký trap, vysokou věž, zajíce na průseku a je
zde i možnost střelby z malorážky. Kdo si pamatuje opuštěný seník v těchto místech, jistě by se
hodně divil, k jakým došlo proměnám. O vysoké
úrovni závodů svědčí i každoroční účast střelců,
patřících mezi současnou i bývalou českou špičku. Každý rok jsou pořádány dva oficiální závody, jeden trojčlenných družstev a druhý jednotlivců. Své střelecké umění si však může
zkontrolovat každý, kdo se zúčastní „místních“
střeleb. Jde o zajímavé sportovní odvětví, doporučuji návštěvu, kterou můžete spojit s příjemnou procházkou.
Na začátku roku 1999 je pořádán s roční přestávkou v nově opraveném kulturním domě myslivecký ples. Ty mají bezesporu jednu z největších tradic a každoročně zahajují plesovou
sezonu v Troubkách. Mimochodem, letos můžete ples navštívit 14. ledna. Úkolem číslo jedna
však bylo dokončení oprav na Konírně. A v červnu - Měsíci myslivosti mohl, dnes již bývalý starosta František Němčák, zapálením krbu slavnostně uvést do provozu naši chloubu - Konírnu.
Ta je dnes využívána nejen námi myslivci, ale
i širokou veřejností pro společenské i soukromé
akce. Myslím, že žije málo troubeckých občanů,
kteří doposud naše zařízení nepoznali. Postup-

ným dovybavením dnes není problém zvládnout
v areálu jakoukoli akci, od posezení s přáteli až
po soutěže koní, pořádané troubeckými „koníčkáři“.
Z větších akcí, které se nám podařilo realizovat, bych neměl zapomenout na betonový taneční „parket“na Konírně, na postavení již zmiňované vysoké věže, která vyčnívá na obzoru na
střelnici na Vlažné po pravé straně při cestě
z Henčlova do Troubek. V roce 2002 nám bylo
svěřeno pořádání Zkoušek vloh ohařů a malých
plemen. Do stejného roku se datuje první burza
mysliveckých a rybářských potřeb na Konírně.
Ta získává každým rokem kvalitnější účast na
straně prodávajících i kupujících. Doprovodný
program při burze obstarávají sokolníci, připraveny jsou soutěže pro děti, samozřejmě s odměnou v podobě malého pamlsku. Provedli jsme
nové oplocení areálu Konírny smrkovou kulatinou. V minulém roce se nám podařilo v areálu
budovy našeho stánku připravit místnost s možností noclehu pro 8 osob.
Kromě zmiňovaných akcí by bylo nepěkné
zapomenout na odchyt živých zajíců. Od odchytu jsme ovšem vzhledem ke kmenovým stavům
této drobné zvěře v posledních dvou letech
upustili. Do podzimního kalendáře patří setkání
sokolníků, ti představují v našem revíru své dravé opeřence při lovu drobné zvěře. Mezinárodní
účast sokolníků z Německa a Rakouska podtrhuje vážnost akce. Poděkováním za celoroční
přízeň a pomoc našim sponzorům, přátelům je
setkání na Konírně v červnu. Živá hudba spolu
s opečeným prasátkem dotváří atmosféru tohoto setkání.
Mimo tento pestrý výčet je samozřejmostí
v každém ročním období péče o zvěř v podobě
dokrmování v době nedostatku potravy, údržby
krmných zařízení - zásypů, krmelců, jeslí, seníků
a údržba a opravy dalších mysliveckých zařízení včetně majetku v areálu Konírny i mimo něj.
Momentálně náš spolek využívá služeb sedmi
lovecky upotřebitelných psů, kteří rovněž vyžadují každodenní péči a starostlivost. Práce psa
je pro mysliveckou činnost nepostradatelná.
Spoustu času zabere odchov bažanta obecného. Se střídavými úspěchy se potýkáme při snaze zazvěřit naši honitbu těmi druhy zvěře, kterých hojné stavy v minulosti byly běžné a nebyl
problém se při procházce přírodou s nimi potkat.
Ti „starší“ už vědí, že se snažím psát o divokém
králíkovi a koroptvičce. Nemálo času zabere každoroční prosekávání a čištění remízků.
Do společenských události musíme započítat
i společné hony v listopadu a prosinci.Ty jsou
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také nazývány „mysliveckými žněmi“. Bohužel
v očích určité části veřejnosti je vnímáno toto
období jako „zabíjení zvěře“. Opak je pravdou,
je to výsledek celoroční péče o zvěř a její prostředí. Tradice myslivosti má hluboké kořeny jako
málokteré odvětví lidské činnosti. Všechna pravidla možných i zakázaných způsobů lovu jsou
přesně definována, jejich nedodržování či překračování je přísně trestáno. Správný nimrod
zachovává úctu ke svému úlovku. Vždyť i slova
starodávného Halali zní
„… jak myslivecká pocta se koná,
na pozdrav poslední, zhaslé zvěři.
Což zvyk je zděděný,
jenž zvěř i lovce ctí,
toť náš mrav starý.“
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Jak sami vidíte, na uvedeném seznamu je
vidět, že se v troubecké myslivosti nejen na půdě
myslivecké, ale i společenské opravdu něco
děje. Vše je však podloženo neskutečným množstvím hodin práce nejen členů spolku, ale i jejich
přátel a příznivců a v neposlední řadě i našich
drahých poloviček - manželek. Bez jejich pomoci by se nám ta „naše kára“ táhla o poznání hůře.
My jim všem bez rozdílu za jejich přátelství
a pomoc při našem „koníčku“ pěkně děkujeme,
nesmírně si vážíme jejich náklonnosti a doufáme, že tento stav potrvá co nejdéle. Jsme rádi,
že panují výborné vztahy s obecním úřadem,
zemědělským družstvem, ZELTREM a dalšími
subjekty, se kterými přicházíme při myslivecké
činnosti v Troubkách do styku.
Ludûk Judas
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Jezdeck˘ oddíl ............................................................................
Jezdecký oddíl TJ Sokol Troubky reprezentuje
6 sportovních jezdců (Jana Nečekalová, Jitka
Nečekalová, Kateřina Krejčířová, Simona Krejčířová, Zuzana Obrtelová a Lenka Navrátilová) na
závodech po celé Moravě.
Jezdecký oddíl pořádal v letošním roce již 12.
Jezdecký den. Závody se konají vždy druhou
neděli v červnu a třetí neděli v srpnu. Na závodech je velká účast jak publika, tak i startujících
koní, kdy za jeden den proběhne přes 150 startů ve 4 soutěžích od stupně „ZM“ pro děti, až po

náročnou skokovou soutěž „L**“, kdy výška překážek dosahuje 120 cm.
Na příští rok připravuje JO o stupeň náročnější soutěž „S**“, kdy se bude překonávat výška
130 cm v základním kole a v rozeskakování až
140 cm.
Tyto závody se započítávají do Středomoravské jezdecké ligy, které se účastní přes 30 oddílů z okolí Luhačovic, Zlína,Vyškova, Kroměříže,
Prostějova, Olomouce a Přerova.
Vyhodnocení ligy a vyhlášení nejlepších jezdců a koní proběhlo tento rok v Troubkách, dne
19. listopadu 2005 v prostorách Kulturního
domu. Na programu bylo vyhodnocení čtyřletých, pětiletých a šestiletých koní, byla udělena
cena fair play, dále byli vyhodnoceni drezurní
jezdci ve dvou kategoriích a parkuroví jezdci
v pěti kategoriích.
V kategorii „děti“ se umístila Simona Krejčířová na 4. místě s koněm AMÁLIE. Jana Nečekalová byla vyhodnocena na 4. místě s koněm
VADIRA a Lenka Navrátilová na 5. místě
s koněm ŠERON v kategorii „ženy“.
Pﬁipravila Lenka Navrátilová
Vyhlá‰ení nejlep‰ích jezdcÛ v parkurovém skákání. Zleva:
Simona Krejãíﬁová, Lenka Navrátilová, Jana Neãekalová.
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âesk˘ svaz chovatelÛ ........................................................
Chovatelský spolek v Troubkách byl založen
1. 1. 1965, i když tři chovatelé byli v tu dobu
organizováni v Kojetíně. Do Kojetína bylo špatné spojení a zájemců o členství v ČSCHDZ bylo
více, tak jsme se stali členy Henčlova a uspořá-

dali první společnou výstavu v bývalé betonárce
v Troubkách (dnešní smuteční obřadní síň).
Výstava se vydařila a my doslali chuť se osamostatnit. Ustavující schůze se konala v bývalém hostinci u Brázdů na Záhumení a prvním

První v˘stava drobného zvíﬁectva v Troubkách v roce 1966.

Dûláme fasádu.
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předsedou se stal Jiří Ticháček, zootechnik JZD.
Schůzování a scházení po hospodách přimělo
výbor k rozhodnutí požádat tehdejší MNV o přidělení nějakého pozemku k výstavbě kluboven
a garáže. Když nám byl konečně přidělen malý
zanedbaný pozemek, kde se sbíraly hadry, kosti a staré železo na Loučkách I., tak jsme v roce
1976 začali s úpravou terénu. Odvezeno bylo
několik nákladních aut rumiska a byla navezena
zemina, kterou jsme získali lacino, když se čistily břehy řeky Bečvy. Ještě v tom samém roce
byly vysazeny břízky, které nám zkrášlují náš
miniareál.
V příštím roce se započalo s přípravami na
stavbu. Na starých základech byla postavena
garáž na auto, která nyní slouží jako sklad na
výstavní klece a mrtvý inventář. Postupně byla
postavena klubovna a malá hala, která dříve
sloužila jako sklad a nyní se v ní vystavují holubi
pro nedostatek místa pod širým nebem (kde by
se lépe vyjímali).
Tento problém s místem nám někdy pomůže
vyřešit náš soused, pan Stanislav Zatloukal, tím

že nám na tři dny zapůjčí kousek zahrady. Další
velkou starost nám dělalo sociální zařízení.
Během letošního roku jsme postavili nové a již
na výstavě v září sloužilo v plné parádě.
To mě vlastně přimělo k tomu, abych napsal
článek do Zpravodaje, ve kterém mohou chovatelé poděkovat těm občanům - nečlenům, za
bezplatnou pomoc při této pro nás nákladné
akci.
Jsou to podnikatelé: Vojtěch Ticháček, Josef
Frgál, Zdeněk Schén, Michal Dostál, Bohumil
Kořínek, Petr Šele. Dále bratři Pavlíkovi - Oldřich,
Mirek a Karel; bratři Dočkalovi - Michal a Dominik; Jaroslav Vojtek, Jaroslav Zatloukal, Dušan
Brázda, Miloš Kratochvil, Ing. Stanislav Mišák,
Petr Mrtvý, Martin Skřenek st., Jiří Skopal ml.,
Alois Frgál, Tomáš Vojtášek, Ladislav Brázda ze
Záhumení.
O výstavě a činnosti spolku budu informovat
v příštím čísle Zpravodaje.
Stanislav Mi‰ák
pﬁedseda âSCH

Zajímavosti......................................................................................

daﬁil v listopadu
Kubovi Polá‰kovi se po
Bágru bolena
pûkn˘ úlovek. Chytil na
a 4,5 kg.
cm
80
l
mû
dravého, kter˘
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Ze sportu
Oddíl místní kopané ............................................................
Závûreãné podzimní tabulky na‰ich muÏstev:
PODZIM - MUŽI - I. A. TŘÍDA
1. HFK „B“
10
2
1 58:22 32
2. ŽELÁTOVICE
8
2
3 30:20 26
3. PŘEROV
7
4
2 35:20 25
4. TROUBKY
6
1
6 30:27 19
5. HNĚVOTÍN
5
4
4 18:18 19
6. ČECHOVICE
5
3
5 21:25 18
7. NÁMĚŠŤ
4
5
4 19:20 17
8. OPATOVICE
4
5
4 19:22 17
9. SLATINICE
4
3
6 19:33 15
10. HORKA „B“
3
5
5 12:20 14
11. NOVÉ SADY
4
2
7 17:26 14
12. PLUMLOV
3
4
6 18:23 13
13. HLUBOČKY
3
3
7 17:25 12
14. MOSTKOVICE
2
3
8 14:26 9
Domácí střelci:
Stískal 8, Bonk 6, Nemrava 5, Haviernik R. 4,
Haviernik J. 3, Mišák 2, Jílek 1, Petráš 1.
PODZIM - ŽÁCI - OKRESNÍ PŘEBOR
1. BRODEK
8
0
1 61:7
2. MAJETÍN
8
0
1 51:10
3. TOVAČOV
7
1
1 37:3
4. TROUBKY
6
0
3 32:15
5. ÚJEZDEC
5
0
4 44:25

24
24
22
18
15

PODZIM - MUŽI - OKRESNÍ SOUTĚŽ
1. BRODEK „B“
9
1
2 35:15
2. ÚJEZDEC
8
2
2 44:18
3. ŘÍKOVICE
8
2
2 30:20
4. UHŘIČICE
7
3
2 18:9
5. ZÁŘIČÍ
7
2
3 25:20
6. MAJETÍN
5
1
6 25:25
7. TROUBKY „B“ 4
4
4 21:26
8. MOŠTĚNICE
4
3
5 23:26
9. BEŇOV „B“
4
2
6 24:21
10. VLKOŠ
3
3
6 13:25
11. KŘENOVICE
2
2
8 13:35
12. BOCHOŘ
2
1
9 13:30
13. LOVĚŠICE
0
4
8 13:27

28
26
26
24
23
16
16
15
14
12
8
7
4

Domácí střelci:
Petráš 4, Haviernik P. 4, Skřenek 2, Kořínek 2, Špalek L. 1, Krejčíř J. 1, Večeřa M. 2, Němčák R. 1,
Krejčí 1, Zatloukal J. 1, Vašica 1,

6.
7.
8.
9.
10.

LOBODICE
MOŠTĚNICE
KŘENOVICE
UHŘIČICE
ČEKYNĚ

4
2
2
1
0

1
1
0
1
0

4
6
7
6
9

29:27 13
13:38 7
15:32 6
4:39
4
6:92
0
Pavel Nûmãák

Malá kopaná

................................................................................

„1. FC SLZA v 1. lize PLMK“
Po poměrně slušných výsledcích v letním turnajovém období přišel podzim a s ním soutěžní
ročník 2005/2006 1. ligy PLMK. Mysleli jsme si,
že bychom mohli skončit do 8. místa, ale bohužel realita byla výrazně odlišná. V průběhu podzimu se nám podařilo jen čtyřikrát zvítězit, z toho
však jedenkrát kontumačním výsledkem, jedenkrát jsme remízovali a celkem sedmkrát jsme
prohráli (poslední zápas podzimní části sezony
jsme museli pro nezpůsobilý terén odložit na jarní období). Výsledkově se tedy jedná o jeden
z nejhorších podzimů v posledních letech.
Naší velkou podzimní bolestí byla schopnost

dávat branky. Dokázali jsme jich vstřelit pouze
12 a náš nejlepší střelec David Ticháček (který
navíc 6 zápasů nehrál) dal pouhé 3 branky. Loni
na podzim jich dal 7.
Po dvou brankách pak střelili Pavel Kamelandr (loni po podzimu 8), Marián Večeřa a Michal
Frgal (loni 3). Takže střelba v letošní sezoně byla
velká bída.
Přesto všichni věříme, že se nám podaří v soutěži udržet. Snad se nám budou vyhýbat zranění, která nám na podzim částečně komplikovala
situaci, a že docházka některých klíčových hráčů bude lepší, než v podzimní části sezony.
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A snad se nám bude také více dařit zakončení.
Naději nám k tomu dávají především výsledky
posledních zápasů a také to, že jaro míváme
vždy lepší než podzim.
A nyní k v˘sledkÛm:
Majetín - 1. FC SLZA
1.FC SLZA - Rotující Kedluben
EURO Team - 1. FC SLZA
1. FC SLZA - SAFA Lempl team
FC Kafki - 1. FC SLZA
1. FC SLZA - ZIPPO Vinary
FC Travex - 1. FC SLZA
1. FC SLZA - Rokytnice
AC Hrot - 1. FC SLZA
1. FC SLZA - Hotel FIT
SME Lýsky - 1. FC SLZA
Izolstav - 1. FC SLZA
1. FC SLZA - Wellryba

2-1
1-4
0 - 3 kontum.
1-1
3-0
1-5
5-0
2-1
6-1
0-8
1-3
1-2
odloženo

Tabulka 1. ligy PLMK po 13. kole
1. Hotel Fit
31 bodů
2. AC Hrot
31 bodů
3. FC Kafki
27 bodů
4. FC Travex
24 bodů
5. Izolstav
21 bodů
6. ZIPPO Vinary
19 bodů
7. Rotující Kedluben 18 bodů
8. Rokytnice
13 bodů
9. Lempl Team
13 bodů
10. FC Wellryba
13 bodů
11. 1. FC SLZA
13 bodů
12. Majetín Lions
12 bodů
13. SME Lýsky
7 bodů
14. Euro Team
6 bodů

49:16
46:17
29:13
40:32
42:20
47:38
32:35
29:30
26:34
19:30
15:37
29:42
11:33
27:66
Karel

•Vybrali jsem pro Vás•
Co to znamená, kdyÏ se ﬁekne
„PENÍZE NESMRDÍ“ - pﬁi jejich opatﬁování nezáleÏí na tom,
z jakého zdroje pocházejí
Aã Vespasianus, pln˘m jménem Titus Flavius Vespasianus, nemûl urozené pﬁedky, provolaly jej
ﬁímské legie v Judei r. 69 n.l. ﬁímsk˘m císaﬁem a zÛstal jím celé jedno desetiletí. Je o nûm známo, Ïe velkou pozornost vûnoval státním financím a podaﬁilo se mu je uvést do poﬁádku. Snad
jedinou vlastností, kterou mu souãasníci vyt˘kali, byla hrabivost.
Napﬁ. jednou mu vyslanci jistého mûsta oznámili, Ïe mu hodlají postavit ve mûstû sochu. Vespasianus souhlasil, ale zároveÀ nastavil dlaÀ a sdûlil: „Zde je základní kámen!“
Na druhé stranû v‰ak odmítl díky napomádovaného mladíka za udûlen˘ úﬁad slovy:
„Byl bych radûji, kdybys páchl ãesnekem,“ a úﬁad mu odÀal.
Jindy v‰ak tento císaﬁ úﬁady prodával, za peníze osvobozoval obÏalované bez ohledu na jejich
vinu ãi nevinu, obnovoval danû, zru‰ené jeho pﬁedchÛdci a zavádûl danû nové. Jednou z nich
byla i daÀ z moãi, kterou pouÏívali pﬁi své práci jircháﬁi. Jircha (useÀ) byla kÛÏe z jehÀat nebo
kÛzlat, vyãinûná hlinit˘mi solemi, které obsahují i moã. KdyÏ Vespasianovi jeho syn a nástupce
Titus (79-81) vyãítal, Ïe zavedl i tuto daÀ, pﬁistrãil mu císaﬁ pod nos peníze z prvního vybírání
této danû s otázkou: „Cítí‰ snad nûjak˘ zápach?“ Titus to musel popﬁít, neboÈ peníze skuteãnû
nepáchly. Od té doby se traduje latinské Pecunia not olet = peníze nesmrdí. PÛvodce této danû
ostatnû dodnes pﬁipomíná francouzsk˘ název veﬁejn˘ch záchodkÛ - „la vespasienne.“
Jinak patﬁil Vespasianus k ﬁímsk˘m císaﬁÛm, kteﬁí si získali oblibu. Zavrhl sice nákladné Neronovy stavební projekty, ale z velké ãásti se postaral o obnovu ¤íma, zniãeného poÏárem a zavaleného rozvalinami. ZaslouÏil se o obnovu Kapitolu, pﬁiãemÏ pr˘ sám snesl na zádech nûkolik
ko‰Û sutin, postaral se o dostavûní Kolosea a v neposlední ﬁadû podporoval i umûlce, rétory a herce.
LK
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Spoleãenská kronika
V mûsíci záﬁí 2005 se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let Alois Koﬁínek
65 let Marie Lorenãíková

65 let Martin Gregovsk˘

70 let Milada Baránková
Vladimír Vanûk

75 let Ludmila Metelková
Vlasta Zatloukalová

75 let Ludmila Vránová
RÛÏena Stoklásková
85 let Marie Dr‰Èáková
V mûsíci ﬁíjnu 2005 se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
65 let Marie Zatloukalová
Marie Judasová
70 let Eva Válková
Josef Mlãoch
Franti‰ek Doãkal
Marie Ticháãková
75 let Franti‰ka Svozilová
Miroslav Rossmann
Jiﬁina Stískalová
Arno‰t Smolka
Jan Janou‰ek

V mûsíci listopadu 2005 se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let Martin Skﬁenek
Jaroslav Mrtv˘

V mûsíci prosinci 2005 se doÏívají v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Marta Smolková
Václav Zatloukal
Alois ·palek
Helena Klosová
70 let Antonín Mrtv˘
Oldﬁich Mi‰ák
75 let Antonín Smrkta
Marie Hudcová
80 let Marie Neãekalová
Jan Malík
Judita Slomková
Jarmila Îeravíková
85 let Vlasta Mrtvá

85 let Franti‰ka âelechovská
V‰em, jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti do dal‰ích let.
Dne 19. listopadu 2005 oslavili manÏelé Jarmila a Jan Gregov‰tí 50. v˘roãí sÀatku.
Padesát let spoleãného Ïivota, lásky i pﬁekáÏek, pÛl století trpûlivosti, úsmûvÛ i slz je dÛvodem, abychom Vám k Va‰í zlaté svatbû srdeãnû pﬁáli mnoho zdraví, radosti a je‰tû ﬁadu spoleãn˘ch let pln˘ch
pohody.

Vítání obãánkÛ
V nedûli 11. 12. 2005 byly na slavnostním obﬁadu zapsány do svazku obce tyto dûti:

Marie Malíková

Eva Rusnáková

Eli‰ka SloÏilová
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S upﬁímnou radostí jsme Eviãku, Maru‰ku, Eli‰ku, Danielku i
Jakoubka pﬁivítali mezi na‰e
spoluobãany.
Dûkujeme paní uãitelce Otáhalové z hudební ‰koly a paní
uãitelce Michalové ze základní
‰koly, které se sv˘mi Ïáky pﬁipravily krásn˘ program.

Daniela Vránová

Jakub Vrána

Kolik nás pﬁibylo

Opustili nás

Daniela Vránová
Jakub Vrána
Filip Konupãík
Do botníku pﬁibudou teì navíc botiãky, na stÛl
jedna lÏíce, do pokoje post˘lka a do v‰ech srdcí
mnoho radosti.
Blahopﬁejeme Vám k narození Va‰eho dûÈátka
a pﬁejeme Vám, aby pﬁineslo do Va‰í rodiny hodnû lásky, smíchu a nûhy. AÈ s ním proÏíváte mnoho radosti a ‰Èastn˘ch chvil.

Alois Plhal
Ludmila Jehláﬁová
Ondﬁej ·vára
Alois Lajãík
Kdo milován byl - nezemﬁel.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme tímto upﬁímnou
soustrasti nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.

Pro zajímavost
V mûsících záﬁí, ﬁíjnu a listopadu 2005 se do na‰í obce pﬁihlásilo k trvalému pobytu celkem 13
obãanÛ a odhlásil se 1 obãan.
K 30. 11. 2005 je v obci Troubky hlá‰eno k trvalému pobytu 2009 obãanÛ.
Pﬁipravila BoÏena Suchánková

Moudrost slavn˘ch
Zlato se zkou‰í ohnûm, Ïena zlatem a muÏ Ïenou.
Láska je kniha, jejíÏ první kapitola je psána ve ver‰ích a dal‰í v próze.
Vzácná je svornost krásy a cudnosti.
·patná spoleãnost kazí dobré mravy.

PYTHAGORAS ZE SAMU
N. BRETON
IUVENALIS
BIBLICKÉ P¤ÍSLOVÍ

V‰ichni rádi stárneme, kdyÏ je nám osmnáct let.

E. HUBARD

U vdovy je vÏdy lépe b˘t druh˘m neÏ prvním manÏelem.

KONFUCIUS

Kdo se pﬁe s opil˘m, vede spor s nepﬁítomn˘m.
Po h˘ﬁení se ãlovûk vÏdy cítívá osamûlej‰í a opu‰tûnûj‰í.
Kdyby Alláh vysly‰el modlitby psÛ, z nebe by pr‰ely kosti.
Klid je pﬁíjemn˘ chlapík, ale nuda je jeho sestra.

PUBLIUS
BAUDELAIRE
TURECKÉ P¤ÍSLOVÍ
VOLTAIRE
LK

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2005

35

Zadáno pro Ïeny
Silvestrovská ‰unková smûs

DIA koutek

20 dkg dušené šunky, 2 uvařená vejce natvrdo, 5 dkg loupaných jablek, 5 dkg kyselých okurek, 5 dkg sterilovaného hrášku, 5 dkg zavařených kapií, 10 dkg majonézy, lžíce kečupu, lžička
citronové šťávy, sůl.
Postup: šunku, vejce, jablko, okurku, kapii
nakrájíme nadrobno, přidáme ostatní složky,
smícháme a osolíme. Podáváme obložené zelenou zeleninou s rohlíkem.

Jableãn˘ koláã krémov˘ (bez cukru)

Jablková buchta
Vše měříme na 1/4 litrové hrnky asi na prst od
vrchu.2 hrnky oloupaných nastrouhaných jablek,
1 a1/2 hrnku mletého cukru, 3 hrnky polohrubé
mouky, 3 celá vejce, 1 hrnku oleje, 1 hrnku mléka, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 1 lžičky skořice, hrozinky máčené v rumu, nasekané
ořechy na povrch těsta.
Cukr, vejce, olej, mléko smícháme, přidáme
mouku, strouhaná jablka, hrozinky, těsto vylijeme na plech s vyšším okrajem, nahoru nasypeme posekané ořechy. Vychladlé řezy zdobíme
šlehačkou.

50 dkg polohrubé mouky, 25 dkg rostlinného
tuku (Hera) , 2 vejce, 2 lžíce mléka, 1 prášek do
pečiva.
Náplň: asi 6 strouhaných jablek (podle velikosti), 8 tabletek sacharinu nebo jiné umělé sladidlo pro diabetiky, 3 vanilkové pudinky, 1 lžička
skořice, trochu vody.
Postup: mouku, tuk, vejce rozšlehané v mléce
spojíme v těsto a necháme v chladnu asi půl
hodiny odpočinout. Pudinky rozmícháme v trošce vody, smícháme s jablky,osladíme umělým
sladidlem, přidáme 1 lžičky skořice. Odpočinuté těsto rozdělíme na dvě poloviny, rozválíme
z nich dva obdélníky velikosti plechu, na vymaštěný plech dáme jedno těsto, potřeme jablkovou
náplní, přikryjeme druhým těstem, nahoře potřeme mlékem.Upečeme dozlatova v předehřáté
troubě.

DIA tvarohov˘ dort
2 polotučné tvarohy (v zeleném obalu),1 zakyslá smetana, BB sušenky, pudink nebo škrob,
kakao, vanilkový cukr.
Tvaroh smícháme se smetanou, je-li řídký, přidáme uvařený pudink nebo škrob, vanilkový
cukr, malou dortovou formu vyložíme pečícím
papírem, naskládáme na něj BB sušenky, 1/3
tvarohu namažeme sušenky, poklademe kompotem- meruńkami, ananasem, hrozinkami, druhou část tvarohu smícháme s kakaem, nahoru
dáme třetí část bílou. Nahoře můžeme zdobit
kakaem, nejdříve si vystřihneme děravou formu
z papíru. Dort dáme do lednice ztuhnout. Ztuhlé čtvrtky dortu můžeme zdobit šlehačkou.
Pokud chcete dodržovat přísnou dietu, vynecháte vanilkový cukr.

Rady hospodyÀkám
• Odměřené kakao do pečiva bude lépe barvit,
když je polijeme trochou horkého mléka.
• Bábovku snadněji vyklopíme, když formu vytřenou tukem dáme na chvíli do lednice.
• Tuk se se strouhanou houskou nesmísí a forma se nelepí.
• Máslový krém se občas srazí. Je to tím, že
dáme dohromady složky s nestejnou teplotou.
• Krém dáme do horké lázně a mícháme tak
dlouho, až se opět hmota spojí.
• Misku z lázně vyndáme a mícháme do vychlazení.
JS
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Humor
Dojde Fanda do hospody, utﬁe si slzu v oku a kamarádÛm povídá: „Tak ta moje Zuzka uÏ to má za sebou.“
„A co, jaká byla její poslední slova?“
„Do hospody pÛjde‰ jen pﬁes moji mrtvolu!“
âí‰ník v restauraci stojí u hostova stolu a ﬁíká: „Mám drÛbeÏí játra, hovûzí srdce, vepﬁov˘
jazyk, uzené koleno, volské oko, rybí prsty, kuﬁecí prsa, telecí noÏiãky, kanãí plec a skopové
Ïebro …“
A host na to: „Va‰e problémy mû vÛbec nezajímají, pﬁineste mi gulá‰ a pivo!“
Vnuãka se ptá svého dûdeãka: „Dûdeãku, co je to vlastnû dÛchod?“
„Holãiãko, co je to dÛchod? To je jen vzpomínka na plat.“
Do hodináﬁství pﬁijde zákaznice: „KdyÏ jsem tady, pane vedoucí, pﬁed rokem kupovala tyto
hodinky, tak jste mi ﬁíkal, Ïe mi vydrÏí do konce Ïivota!“
„Ano, milostivá, ale tehdy jste vypadala stra‰nû…!“
Blond˘nka volá kamarádce, také blond˘nû: „Vaﬁila jsem kafe a zbyla mi voda. Co
s ní mám udûlat?“
„Dej ji do mrazáku, horká voda se vÏdycky mÛÏe hodit.“
Îák tﬁetí tﬁídy jde za uãitelkou a povídá jí: „Nechoìte do lesa, paní uãitelko, seÏerou vás
tam!“
Dotyãná jen k˘vne hlavou, ale dál si chlapce nev‰ímá. Ten za chvíli opût pﬁijde a znovu
ﬁíká: „Nechoìte prosím do lesa, seÏerou vás tam!“
„Kdo ti to prosím tû, ﬁíkal?“ zeptá se uãitelka. „Sly‰el jsem tûlocvikáﬁe s fyzikáﬁem, jak ﬁíkají: „Dostat tu novou kolegyni do lesa, to by bylo Ïrádlo!“
Pﬁijde mladá paní k zubaﬁi a povídá: „To já bych snad radûji rodila, neÏ si dala vrtat
zuby.“
A lékaﬁ na to: „Tak se honem rozmyslete, abych vûdûl, jak mám nastavit kﬁeslo!“
„Ten pán, co bydlí naproti, nikdy nezapomene ráno políbit na rozlouãenou svou manÏelku,“ vyãítá paní Nováková svému muÏi. „To tebe nikdy ani nenapadne!“
„Ale prosím tû!“ brání se manÏel. „VÏdyÈ já tu paní vÛbec neznám!“
Pﬁítel zemﬁelého kondoluje vdovû a ptá se: „NezÛstalo po Tomá‰ovi nûco, co bych
mohl dostat, aby mi ho to stále pﬁipomínalo?“
„Ale jistû, co byste ﬁekl mû … ?
Pacient na operaãním sále ﬁíká chirurgovi: „Tu masku si klidnû mÛÏete sundat, pane doktore. Já jsem vás totiÏ poznal.“
LK
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KﬁíÏovka

Tajenku zašlete do 6.3.2006 na Obecní úřad v Troubkách, ul. Dědina 286/29 a tři vylosovaní dostanou sladkou odměnu:
TAJENKA: ..........................................................................................................................................
JMÉNO, ADRESA: ................................................................................................Třída: ..................
Vylosovaní výherci z minulého čísla: Jakub Nezval, Lucie Pizúrová a Kamila Soukupová. Správně odpověděli: Kateřina Nezvalová, Terezka Dohnalová, Lenka Hejkerlíková, Tereza a Zuzana Kamelandrovy, Bára Skřenková a Kristýnka Orlová z Lobodic.
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Inzerce

MUDr. J. ·indeláﬁ upozorÀuje
na nové telefonní ãíslo do ordinace: 605 286 655

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2005

39

KAHDanEy¤VNávIroCvTéVÍ

dûkuje sv˘m zákazníkÛm
za pﬁízeÀ a v‰em pﬁeje krásné
vánoãní svátky a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2006

Kadeﬁnictví Marie Pavlíkové
pﬁeje v‰em sv˘m zákazníkÛm radostné Vánoce a hodnû úspûchÛ v novém roce.

AUTODÍLNA

Jaromír Pﬁehnal
dûkuje sv˘m zákazníkÛm za pﬁízeÀ
a pﬁeje v‰em radostné vánoãní svátky, v novém roce
2006 mnoho zdraví, ‰tûstí, osobní spokojenosti
a hodnû kilometrÛ bez nehod.
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OSG•GREGOVSK¯s.r.o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA NABÍZÍ VOLOU KAPACITU
PRO ROK 2006 V OBLASTI VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE
RODINNÝCH DOMŮ
MARTIN GREGOVSK¯ - OSG
VE SVÉ PROVOZOVNĚ V TROUBKÁCH - ZA VÁHOU 654
NABÍZÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉ, CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Otevírací doba: Pondělí - pátek: 8.00 - 11.00 hod. 13.30 - 17.00 hod.
Sobota:
8.00 - 11.00 hod.
Kontakt: Za Váhou 654, Troubky 751 02 • tel. 602625454, 602893189

novû otevﬁená
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Josef Pospíšilík
Riedlova 9, 750 02 Přerov
(u Michalova, za restaurací Labuť)
Tel.: 777 662 061, 581 735 910
Ordinační hodiny
Po - Pá 8.00 - 12.00 15.00 - 19.00
Ne
18.00 - 20.00
Mimo ordinační hodiny
pohotovost na tel. 777 662 061
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