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Slovo redakce
„V průsvitných závějích z rybích šupin skřípe sníh,
na skle jsou krajky a k večeři je splín a sníh,
ať noc králů přestoupí práh v zavátých vzpomínkách, v ozvěnách,
do varhan z rampouchů opřel se teď vítr sám,
na kůru v ozvěnách vlastních kroků zůstávám,
nocí králů zní zvonění, zavátou pamětí v té noci můžeš jít … “
Vážení občané!
Současné období má několik nej-, které
nemůžeme zařadit jako kladná nebo záporná.
Začínají nejkratší dny a nejdelší noci, zdá se, že
spadne nejvíce srážek za rok. Na vesnici se
v tomto období nejvíce odpočívá a hlavně v tomto čase slavíme nejkrásnější svátky – Vánoce.
Tyto svátky s dlouhověkou tradicí mají pořád své
nepřekonatelné kouzlo, které překryje všechny
nepříjemnosti s počasím a zimou. Vánoční
výzdoba, dnes poplatná reklamě na dárky, vezme za srdce staré, mladé.
Na nebývale dlouhé sucho letos doplatili
zemědělci špatnou úrodou brambor a obilí, ale
vinaři mají kvalitní hrozny a majitelé švestek se
těší na moravský nápoj – slivovici.
Poněkud nás zaskočila zpráva, že se u nás
v řepařské oblasti budou rušit cukrovary.

Všechny obavy z ptačí chřipky jsme pustili
z hlavy. Přežili jsme letos troje volby, na jaře do
Poslanecké sněmovny ČR a na podzim do
Senátu ČR a do obecních úřadů.
Až budete zasedat ke štědrovečerní večeři se
svými blízkými, přejeme vám, abyste si dobrou
náladu udrželi co nejdéle a v novém roce nezapomněli na Tříkrálovou sbírku pro ty nejpotřebnější.
Měřidlo lidského žití – roky – nám všem opět
odměří část z našeho života a s posledním prosincovým dnem si řekneme, že jsme zase o rok
starší.
Do nového roku vám přejeme dobrou náladu
a hodně zdraví!
redakce

Informace obecního úﬁadu
Jako dlouhá nit se celým uplynulým volebním
obdobím táhla povinnost naší obce splácet úvěry za výstavbu ČOV a kanalizačního sběrače,
ovšem také došlo ke značnému nárůstu provozních výdajů, především výdajů za energie. I přesto se podařilo ročně vyčlenit přibližně 2–3
miliony korun na větší investiční či neinvestiční
akce. Na následujících řádcích je uveden výčet
takovýchto akcí s uvedením finančních nákladů
na jejich realizaci, a zároveň k jednotlivým rokům
uvádíme také přehled významných událostí, které se v obci v tomto období udály.

2003
• V listopadu 2002 byla zahájena výstavba chodníku s cyklostezkou v Dědině. Tato akce byla

dokončena v červnu následujícího roku a celkové náklady činily 443 859,10 Kč.
• V období od dubna do července probíhala
oprava místní komunikace v ulici U Dvora, přičemž náklady na tuto akci činily celkem
2 661 700,30 Kč.
• Z menších neinvestičních akcí byla například
realizována I. etapa výměny oken v II. NP
mateřské školy s celkovými finančními náklady ve výši 97 355,10 Kč.
• Tento rok pak byl rovněž poznamenán vandalským činem. Z pomníku na hrobě padlých
amerických letců byl odcizen reliéf letce. Obec
proto vyhlásila veřejnou sbírku na obnovu
pomníku a dohodla se s mladým akademickým
sochařem Jiřím Kašparem z Prahy na zhotovení nové plastiky. Ve sbírce bylo vybráno cel-
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kem 29 044,— Kč a zbylé náklady na zhotovení plastiky uhradila obec ze svého rozpočtu.
Na zhotovení plastiky také finančně přispěl tehdejší senátor za náš obvod Ing. Robert Kolář.
Slavnostní odhalení nové plastiky proběhlo při
příležitosti výročí letecké bitvy nad Hanou
v prosinci, přesněji v neděli 21. 12. 2003. Je
však třeba také zmínit, že v říjnu naši obec opět
navštívil pan Thomas Qualman, poslední žijící
člen posádky amerického liberátoru, který se
zřítil nedaleko Troubek. I on spolu s dalšími
účastníky setkání vojenských veteránů přispěl
na obnovu památníku (tohoto setkání se rovněž zúčastnil například již zesnulý generál
František Peřina a za německou stranu pak
generál Günther Rall).
V dubnu 2003 byl ukončen roční zkušební provoz naší čistírny odpadních vod a v červnu byla
tato stavba definitivně zkolaudována. Zároveň
obec požádala Státní fond životního prostředí
o závěrečné vyhodnocení akce.
Z rozpočtu na tento rok bylo neziskovým organizacím v obci poskytnuto celkem 384 000 Kč.
Největším příjemcem finančních prostředků
z rozpočtu byl TJ Sokol Troubky, následovaný
farností, která z příspěvku opravila technické
vybavení 2 zvonů na kostele svaté Markéty.
V závěru roku rozhodlo zastupitelstvo o pořízení nového nakladače, a to formou leasingu,
když starý nakladač byl nabídnut protiúčtem.
Zastupitelé také rozhodli o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení vypalovací pece pro
nově vznikající keramický kroužek, fungující
v naší škole.
Počátkem jara odjeli naši fotbalisté spolu se
zástupci vedení obce do obce Zálezlice (symbolu povodní z roku 2002), okres Mělník, aby
zde naši hráči sehráli přátelské utkání. Začátkem října pak „Zálezličtí“ sehráli odvetu
v Troubkách. Po obou zápasech proběhlo společenské setkání hráčů, rodinných příslušníků
a zástupců vedení obou obcí, které jistě obě
strany obohatilo o nové poznání.
V závěru roku jsme se dověděli, že naší obci
bude poskytnuta finanční dotace z předvstupního fondu evropské unie SAPARD na realizaci našeho projektu „Obnova školy v Troubkách“.

• Ze společenských událostí ještě připomínáme
oslavy 110. výročí existence ochotnického
divadla v Troubkách, již tradiční setkání seniorů se stále se zvyšující účastí a silvestrovský
ohňostroj u kulturního domu.

2004
• Největší akcí tohoto roku zcela jistě byl již zmiňovaný projekt „Obnova školy v Troubkách“.
Náklady na realizaci této akce činily celkem
5 milionů korun. V rámci tohoto projektu byla
opravena střecha školy, dvorní přístavba byla
podřezána a zateplena, byly opraveny venkovní omítky včetně nátěrů fasády, byla zrekonstruována sociální zařízení v objektu školy
a v rámci projektu bylo zřízeno vzdělávací
a informační centrum, které je využíváno především školou.
• Na konci roku byla zahájena oprava místní
komunikace v ulici Vrbí III. a do konce roku bylo
prostavěno celkem 1 240 000 Kč.
• Z menších neinvestičních akcí byla dokončena
výměna oken v mateřské školce s celkovými
náklady 88 917,— Kč, byla dokončena zídka
u márnice a opraveny byly omítky na všech
hřbitovních zídkách s celkovými náklady
129 000 Kč. Mimo to byl rozšířen počet míst
bezdrátového obecního rozhlasu, a to v ulicích
Svárov, U Dvora a Nová čtvrť. Za rozšíření rozhlasu jsme celkem vynaložili 195 753,- Kč. Ke
konci roku pak obec zřídila SMS infokanál, tj.
systém zasílání zpráv na mobilní telefony občanům naší obce. Dva roky, které již od zřízení
systému uplynuly, jen potvrdily správnost zřízení tohoto informačního kanálu.
• Na konci léta bylo provedeno prodloužení
vodovodního řádu v ulici Nová čtvrť s celkovými náklady 100 000 Kč.
• Obec zakoupila v hodnotě 129 000 Kč nový
žací traktor, který je využíván nejen při sečení
veřejné zeleně, ale také při pravidelné údržbě
fotbalového hřiště.
• V tomto roce také začal dostávat přesnější
obrysy projekt multifunkční datové sítě. Obec
požádala ministerstvo pro místní rozvoj o podporu zpracování projektu této sítě, ale bohužel
jsme nebyli úspěšní. Stejně jsme dopadli
u žádosti na zpracování projektové dokumen-
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tace pro výstavbu „sportovního areálu Na
Dolách“. A tak jsme oba projekty začali připravovat z vlastních zdrojů.
Zastupitelé také rozhodli o pořízení změny č. 2
územního plánu obce, schválili změnu nájemce restaurace v kulturním domě a odsouhlasili bezúplatný převod obecního pozemku za
sportovní halou pro TJ Sokol Troubky na stavbu víceúčelového sportovního hřiště.
Se společností Vodovody a kanalizace Přerov
byla uzavřena nová smlouva o nájmu a provozování naší ČOV, přičemž po 10 letech se tato
společnost stane vlastníkem technologické
části čistírny.
Mikroregion střední Haná, jehož je naše obec
členem, představil v tomto roce studii využití
tovačovských jezer pro rekreační účely.
Ze společenských událostí je nutné připomenout oslavy 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Troubkách. V rámci oslav
vydal sbor za finanční podpory obce pamětní
publikaci, během hodů připravil velké námětové cvičení a na konci roku pak zorganizoval velkou výstavu zaměřenou na hasiče.
Ve spolupráci s obcemi Kokory a Rokytnice
byla u příležitosti 60. výročí letecké bitvy nad
Hanou vydána publikace o událostech té doby.
Zároveň se v prosinci uskutečnil v naší obci
pietní akt, jehož se zúčastnili zástupci přerovské odbočky svazu letců v čele s generálem
Škarvadou, při němž jsme si připomenuli tyto
události.
Závěr pak opět patřil silvestrovskému ohňostroji před kulturním domem.
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2005
• V tomto roce byla dokončena oprava místní
komunikace v ulici Vrbí III. s asi osmdesátimetrovým prodloužením do Nové ulice, když
náklady se vyšplhaly na 2 628 000 Kč.
• V jarních měsících začala výstavba I. etapy
obecní kabelové sítě, když bylo využito investiční aktivity tehdejšího Českého Telecomu
a tím si obě strany snížily náklady na zemní
práce. Na tuto I. etapu budování obecní multifunkční kabelové sítě si obec vzala úvěr v celkové výši 2 miliony korun, přičemž celkové
náklady tohoto roku činily 2 634 000 Kč. Mimo

•

•

tuto investiční činnost také obec zadala zpracování projektové dokumentace II. a III. etapy
budování této sítě (náklady činily 721 000 Kč).
Do konce roku pak společnost Kabelová televize Přerov prodloužila do naší svou páteřní
optickou síť a obec schválila nabídku této společnosti na budoucí provozování této sítě
v obci.
Z menších neinvestičních akcí byla provedena
I. etapa rekonstrukce sociálního zařízení v II.
NP mateřské školy s celkovými náklady
74 000 Kč. Dále proběhla výměna oken na
bytovém domě na ulici Sportovní v hodnotě
191 000 Kč, na bytovém domě DPS Šíma bylo
opraveno oplocení v ceně 66 000 Kč, byly
opraveny omítky na objektu školní jídelny a především činností členů SDH Troubky byla přebudována čerpací stanice na Svárově na skladové prostory využívané obcí a SDH Troubky.
Mikroregion střední Haná vydal publikaci k 60.
výročí ukončení II. světové války a nechal zpracovat nový strategický plán.
V naší škole proběhlo první stužkování žáků 9.
třídy, a to při tradičním školním plese pořádaném sdružením rodičů a přátel ZŠ Troubky.
Na jaře také proběhl konkurs na nového ředitele školy, jelikož pan ředitel Mgr. Jaroslav Klos
se rozhodl odejít na zasloužený odpočinek.
Novou ředitelkou školy byla k 1. 9. 2006 jmenována Mgr. Jitka Pěchová, která na naší škole již delší dobu působila.
Ke konci roku pak byla zřízena školská rada.
Zastupitelé také v tomto roce rozhodli o zadání změny č. 3 územního plánu, byla schválena
studie zástavby rodinnými domy v lokalitě na
konci Vlkošské ulice a byl schválen dlouhodobý pronájem pozemku u sportovní haly manželům Ministrovým za účelem vybudování
a provozování tenisových kurtů.
Na podzim v naší obci proběhl poprvé sběr
velkoobjemového odpadu, který se pak v dalším období stal tradicí a probíhá v jarních
a podzimních měsících. Mimo to byla ve spolupráci s Diakonií Broumov uspořádána humanitární sbírka šatstva a byla dále rozšířena síť
kontejnerů na tříděný odpad.
Z dalších společenských událostí tohoto roku
nelze nevzpomenout oslavy 75. výročí založe-
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ní oddílu kopané v naší obci, které bylo korunováno postupem našeho „A“ mužstva do
1.A třídy z prvního místa. (do 1. ligy PLMK rovněž postoupila 1.FC SLZA, místní klub malé
kopané).

2006
• Během zimních měsíců letošního roku byla „oživena“ I. etapa obecní kabelové sítě a bylo vydáno územní rozhodnutí na II. a III. etapu. V letošním roce dosáhnou celkové náklady na tento
projekt více než 2 500 000 Kč.
• Byly zpracovány projektové dokumentace na
opravu místních komunikací v ulici Na Dolách,
kde máme již vydáno stavební povolení,
a v Nové ulici, kde právě stavební řízení probíhá.
• V letních měsících bylo ve škole vybudováno
sociální zařízení pro školní družinu a III. oddělení mateřské školy. Ve školní jídelně byla v létě
opravena střecha, byl proveden brigádníky
nátěr plechové krytiny a na podzim byla vyměněna okna. Rovněž musely být pořízeny nové
chladničky. V mateřské škole byla dokončena
rekonstrukce sociálního zařízení v II. NP a provedeny další drobné opravy.
• Zastupitelé rozhodli o vrácení finančních prostředků z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
na účet Ministerstva pro místní rozvoj, které
nám finance v letech 1997–1998 poskytlo,
a část finančních prostředků rozhodlo účelově
vázat na realizaci konkrétních akcí. Některé
z nich byly již uvedeny výše, a tak jen je třeba
ji ještě doplnit o posílení položky „opravy a údržba“ v kapitole bytového hospodářství, o výměnu oken a opravu jeviště v kulturním domě.

• Zastupitelé také rozhodli o pořízení změny č. 4
územního plánu obce, o zapojení obce do iniciativy LEADER prostřednictvím Mikroregionu
Střední Haná a o přesunu části finančních prostředků z kapitoly rozpočtu „Hasiči“ na zpracování nového povodňového plán obce odbornou
firmou. Tato potřeba se významně projevila při
povodňové situaci na přelomu března a dubna.
• V souvislosti s krizovým řízením byl také ustaven krizový štáb obce, který nemá řešit pouze
povodňovou problematiku, ale i další krizové
stavy, jakým byla v letošním roce hrozba tzv.
„ptačí chřipka“.
• Letos byla naše jednotka sboru dobrovolných
hasičů přeřazena v rámci kraje z JPO V do vyšší JPO III. Od kraje jsme také pro naše hasiče
získali dotaci na pořízení nových vysílaček
a pak také dotaci na materiálové a technické
vybavení. Pro naše hasiče pak znamená přeřazení do vyšší kategorie především nutnost
zvyšovat si odbornou kvalifikaci, aby jednotka
byla plně akceschopná.
• Letošní rok byl rokem volebním. V červnu proběhly parlamentní volby, přičemž naše republika stále nemá stabilní vládu a na konci října
proběhly volby komunální, které na příští 4 roky
určily nové vedení obce (výsledky místních
voleb najdete níže).
Tolik tedy výčet akcí a událostí minulého volebního období. Ještě jednou chceme poděkovat
všem členům zastupitelstva v minulém volebním
období za jejich odpovědnou činnost.
Radek Brázda

Pozvánka
Srdeãnû zveme obãany na novoroãní ohÀostroj,
kter˘ bude zahájen u obecního úﬁadu v 0.15 hodin.
Děkujeme našim distributorům Troubeckého zpravodaje za výbornou spolupráci.
Jsou to: Potraviny Frgálovi, Zeltr Troubky, LAMA – Marie Špalková,
Nákupní středisko Jednota, Smíšené zboží Marie Soukupová a Pošta Troubky.
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Zastupitelstvo obce
Usnesení č. 27 ze zasedání Zastupitelstva
obce konaného dne 12. 10. 2006
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Finanční záležitosti:
2.1. Výsledky hospodaření obce za období
1–9/2006.
2.2. Návrh na úpravu rozhodnutí o použití
části zůstatku Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce.
3. Školské záležitosti:
3.1. Výsledky hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Troubky (příspěvkové
organizace obce) za období 1–8/2006.
3. 2. Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Troubky (příspěvkové organizace obce).
4. Zprávy:
4.1. Zprávu o činnosti rady obce za období
6–10 / 2006.
4.2. Zprávu finančního výboru.
4.3. Zprávu kontrolního výboru.
4.4. Zprávu o činnosti dobrovolného svazku
obcí Mikroregionu Střední Haná v letech
2002–2006.
4.5. Souhrnné statistické údaje o zastupitelstvu obce v letech 2002–2006.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 obce
Troubky, kterou se ruší OZV č. 6, o Fondu
rozvoje bydlení, a kterou se ruší OZV č. 1/98
o zřízení a použití účelového fondu pro
poskytování úvěrů vlastníkům obytných
budov a bytů postižených živelní pohromou
– povodní a úvěrů vlastníkům obytných budov
a bytů na jejich opravy a modernizaci.
6. Změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru
Troubky, návrh zadání.
7. Záměry a převody nemovitostí.
8. Informace, diskuze, různé.
9. Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva obce.

2. Zastupitelstvo obce schválilo navrženou zapisovatelku a navržené ověřovatele zápisu.
3. Zastupitelstvo obce schválilo výsledky hospodaření za období 1–9/2006.
4. Zastupitelstvo obce schválilo, aby finanční
prostředky nevyužité na vybudování sociálního zařízení v objektu dvorní přístavby školní budovy byly použity na zvýšené náklady
spojené s běžnou údržbou objektů v areálu
školy.
5. Zastupitelstvo obce schválilo, aby finanční
prostředky nevyužité na výměnu oken ve
školní jídelně byly použity na zvýšené náklady spojené s běžnou údržbou objektů v areálu školy a dále na pořízení vybavení do školní jídelny a mateřské školy.
6. Zastupitelstvo obce schválilo, aby finanční
prostředky nevyužité na opravu jeviště v kulturním domě byly použity na zvýšené náklady spojené s běžnou údržbou kulturního
domu, případně na zvýšené náklady spojené s akcí – výměna oken v kulturním domě
(1. etapa).
7. Zastupitelstvo obce schválilo, aby z Fondu
rozvoje a rezerv byla uvolněna částka
100 000 Kč na posílení akce – výměna oken
v kulturním domě (1. etapa).
8. Zastupitelstvo obce schválilo, aby zbylé finanční prostředky nevyčerpané na jednotlivé akce
do konce roku 2006 byly převedeny do Fondu rozvoje a rezerv obce.
9. Zastupitelstvo obce schválilo, aby termín krátkodobého použití 2 000 000 Kč z Fondu rozvoje a rezerv na úhradu krátkodobého úvěru
z roku 2005 poskytnutého Komerční bankou
Přerov, kterým obec financovala I. etapu
výstavby multifunkční datové a kabelové sítě
v obci se posunul na datum do 31. 12. 2006.
10. Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 obce Troubky, kterou
se ruší OZV č. 6 o Fondu rozvoje bydlení,
a kterou se ruší OZV č. 1/98 o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování úvěrů
vlastníkům obytných budov a bytů postižených živelní pohromou – povodní a úvěrů
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vlastníkům obytných budov a bytů na jejich
opravy a modernizaci.
11. Zastupitelstvo obce schválilo stanovisko
k lokalitě 4/1, varianta 3 (změna funkčního
typu na „BV“ ve všech plochách „BI“ kromě
malometrážních bytů a prověření regulačních
podmínek pro plochy „BI“ a „BV“ z hlediska
zařazení činností a zařízení do kategorie přípustných či podmíněně přípustných).
III. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Zastupitelstvo obce neschválilo stanovisko
přiklonit se k ponechání stávajících funkčních
typů a úpravy regulačních podmínek pro
funkční typ „BI“ týkající se možností umístění
některých malých zařízení občanského vybavení a podmínky integrace s bydlením.
2. Zastupitelstvo obce nechválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 4966 v k. ú. Troubky
nad Bečvou manželům Kargerovým, Přerov.
3. Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 1314 v k.ú. Troubky
nad Bečvou manželům Kunzovým, Troubky,
ani manželům Soukupovým, Troubky.
4. Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 1034 v k.ú. Troubky
nad Bečvou manželům Baďurovým, Troubky.
IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky
hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky (příspěvkové organizace obce) za
období 1–8/2006.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční
zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské
školy Troubky (příspěvkové organizace obce).
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o činnosti rady obce za období 6 – 9/2006.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o činnosti finančního výboru včetně závěrů,
které vyplývají z předložené zprávy.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o činnosti kontrolního výboru včetně závěrů,
které vyplývají z předložené zprávy.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Střední Haná v letech 2002–2006.
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7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhrnné statistické údaje o zastupitelstvu obce
v letech 2002–2006.
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
zastupitelstva obce Troubky, konaného dne
7. 11. 2006
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Program zasedání zastupitelstva obce.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze
zasedání.
3. Složení slibu členů zastupitelstva.
4. Volbu starosty obce.
5. Volbu místostarosty obce.
6. Volbu dalších členů rady obce.
7. Zřízení výborů zastupitelstva.
8. Jednací řád zastupitelstva.
9. Diskuzi.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce.
2. Hanu Obrtelovou zapisovatelkou zasedání.
3. Renatu Zatloukalovou a Jiřího Buriana ověřovateli zápisu ze zasedání.
4. Veřejný způsob hlasování pro volbu všech
členů rady obce.
5. Starosta obce bude pro výkon funkce uvolněn.
6. Místostarosta obce bude pro výkon funkce
uvolněn.
7. Členové rady obce nebudou pro výkon funkce uvolněni.
8. Jednací řád zastupitelstva obce v upraveném
znění.
III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Starostou obce Mgr. Radka Brázdu.
2. Místostarostkou obce Vladimíru Hanzlíkovou.
3. Další členy rady obce – Emila Smolku, Mgr.
Jitku Berčíkovou a Antonína Ticháčka.
4. Předsedkyní finančního výboru Ing. Jaroslavu Špalkovou.
5. Předsedou kontrolního výboru Antonína
Ticháčka.
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IV. Zastupitelstvo obce zřídilo:
1. Finanční výbor.
2. Kontrolní výbor.
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V. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Složení slibu všemi členy zastupitelstva obce
na základě znění § 69 odst. 2 a 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.

Rada obce
USNESENÍ č. 82 zasedání rady obce
konané dne 20. 9. 2006
Usnesení rady 82/513/2006
Rada schválila žádost paní Drahomíry Štěpaníkové, Troubky, o odklad zaplacení splátky úvěru
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce. Úhrada
bude provedena do 20. 11. 2006.
Usnesení rady 82/514/2006
Rada schválila žádost pana Jana Skopala,
Troubky, o prodloužení termínu konečného zaplacení splátek úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce o 3 měsíce. Poslední splátka úvěru bude uhrazena do 20. 8. 2007.
Usnesení rady 82/515/2006
Rada
schválila
smlouvu
číslo
Z_S42_12_4200523446 uzavřenou mezi obcí
Troubky a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín (lokalita Zárub – NN).
Usnesení rady 82/516/2006
Rada schválila smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi obcí Troubky a panem Liborem
Hanzlíkem, Dluhonice (terasa u restaurace v kulturním domě).
Usnesení rady 82/517/2006
Rada schválila smlouvu č. SML 2006-033.00-Du
o provozování vodního díla – prodloužení stávajícího vodovodního řadu v ulici Nová čtvrť, Troubky.
Usnesení rady 82/518/2006
Rada schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
obcí Troubky a společností ALFAPROJEKT Olomouc a.s., ve věci zpracování změny č. 4 ÚPNSÚ Troubky.
Usnesení rady 82/519/2006
Rada schválila žádost příspěvkové organizace
obce – Základní školy a Mateřské školy Troubky,
o povolení výjimky z počtu dětí se specifickými
poruchami učení.
Usnesení rady 82/520/2006
Rada schválila žádost příspěvkové organizace
obce – Základní školy a Mateřské školy Troubky,

o povolení výjimky z počtu žáků v základní škole (upřesnění počtu).
Usnesení rady 82/521/2006
Rada nově stanovila hospodářský výsledek pro
příspěvkovou organizaci obce – Základní školu
a Mateřskou školu Troubky. Hospodářský výsledek organizace za rok 2006 bude odpovídat
dosažené skutečnosti, nesmí však být záporný.
Usnesení rady 82/522/2006
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku
na pořízení atletické časomíry pro Sbor dobrovolných hasičů Troubky ve výši 10 % z pořizovací ceny, maximálně však 15 000 Kč. Na
poskytnutí příspěvku bude uzavřena řádná
„Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Troubky“.
USNESENÍ č. 83 zasedání rady obce
konané dne 29. 9. 2006
Usnesení rady 83/523/2006
Rada rozhodla vybrat jako dodavatele akce
„Výměna oken ve školní jídelně“ společnost OSG
– GREGOVSKÝ s r.o. Troubky.
Usnesení rady 83/524/2006
Rada rozhodla vybrat jako dodavatele akce
„Výměna oken v kulturním domě“ společnost
V-OKNO s.r.o. Kroměříž.
USNESENÍ č. 84 zasedání rady obce
konané dne 4. 10. 2006
Usnesení rady 84/525/2006
Rada schválila finanční příspěvek ve výši
1 000 Kč na provoz Hospice na Svatém Kopečku.
Usnesení č. 85 zasedání rady obce
konané dne 18. 10. 2006
Usnesení rady 85/526/2006
Rada schválila rozpočtové opatření č. 4/2006.
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Usnesení rady 85/527/2006
Rada schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi
Obcí Troubky a společností V-okno spol. s r.o.
Kroměříž na akci „Výměna oken v Kulturním
domě v Troubkách“.
Usnesení rady 85/528/2006
Rada schválila smlouvu o dílo č. 12/102006 uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností OSGGREGOVSKÝ s.r.o., Troubky, na akci „Výměna
oken ve Školní jídelně v Troubkách“.
Usnesení rady 85/529/2006
Rada schválila smlouvu č. 7/201/06 o pronájmu
nádob, odvozu a využití vytříděných složek
z komunálních odpadů uzavřená mezi Obcí
Troubky a společností Biopas spol. s r.o. Kroměříž.
Usnesení rady 85/530/2006
Rada schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Obcí Troubky a panem Milanem Ministrem, Troubky, na pronájem 3 ks mobilních buněk
Usnesení rady 85/531/2006
Rada schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností KOVOs Tovačov v.o.s. na pronájem 1 ks mobilní buňky.
Usnesení rady 85/532/2006
Rada schválila smlouvu o dílo č. 0806 uzavřenou
mezi Obcí Troubky a společností Ing. Jan Papež
– fa KOORDINACE, Otovice, ve věci zpracování
nového Povodňového plánu obce.
Usnesení rady 85/533/2006
Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě č.
4/2006 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce uzavřený mezi Obcí Troubky a TJ
Sokol Troubky.
Usnesení rady 85/534/2006
Rada schválila smlouvu č. 13/2006 o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce uzavřenou
mezi Obcí Troubky a Sborem dobrovolných hasičů Troubky.
Usnesení rady 85/535/2006
Rada schválila žádost o povolení instalace satelitní paraboly na objektu bytového domu v Tovačově, ulice Nádražní 358, nájemce – Markéta
Malošíková.
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Usnesení rady 85/536/2006
Rada schválila smlouvu o nájmu bytu na ulici
Záhumení 22, č.p. 743, v Troubkách s nájemcem
Pěkníkem Květoslavem, do 31. 10. 2007.
Usnesení rady 85/537/2006
Rada schválila smlouvu o nájmu bytu na ulici
Dědina 12, č.p. 759, v Troubkách s nájemkyní
Nedomovou Danielou, do 31. 10. 2009.
USNESENÍ č. 1 zasedání rady obce
konané dne 7. 11. 2006
Usnesení rady 1/1/2006
Rada vydala osvědčení o členství v zastupitelstvu obce Troubky Ing. Janě Zbožínkové, Troubky, která se dnem 2. 11. 2006 stala členkou
zastupitelstva obce Troubky (volební strana KDUČSL).
USNESENÍ č 2. zasedání rady obce
konané dne 27. 11. 2006
Usnesení rady 2/2/2006
Rada obce schválila upravený program zasedání rady obce.
Usnesení rady 2/3/2006
Rada obce vzala na vědomí kontrolu usnesení
ze zasedání rady obce konané dne 18. 10. 2006.
Usnesení rady 2/4/2006
Rada obce schválila návrh jednacího řadu rady
obce.
Usnesení rady 2/5/2006
Rada obce vzala na vědomí výsledky hospodaření obce za období 1 – 10 / 2006.
Usnesení rady 2/6/2006
Rada obce vzala na vědomí informace o financování stavebních a dalších akcí podpořených
z Fondu rozvoje a rezerv.
Usnesení rady 2/7/2006
Rada obce vzala na vědomí stav splácení úvěrů
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení k datu 31. 10.
2006 a informace o současném stavu v případech největších dlužníků.
Usnesení rady 2/8/2006
1. Rada obce schválila žádost manželů Vojtkových, Troubky, o prodloužení termínu čerpání
úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení.
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2. Rada obce stanovila nový termín ukončení
čerpání úvěru na 14. 11. 2007.
3. Rada obce uložila starostovi obce podepsat
s žadateli dodatek k úvěrové smlouvě.
O: starosta obce. T: 11. 12. 2006
Usnesení rady 2/9/2006
1. Rada obce schválila žádost manželů Němčákových, Troubky, o prodloužení termínu čerpání úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení.
2. Rada obce stanovila nový termín ukončení
čerpání úvěru na 30. 6. 2007.
3. Rada obce uložila starostovi obce podepsat
s žadateli dodatek k úvěrové smlouvě.
O: starosta obce. T: 11. 12. 2006
Usnesení rady 2/10/2006
1. Rada obce schválila žádost manželů Zatloukalových, Troubky, o prodloužení termínu čerpání úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení.
2. Rada obce stanovila nový termín ukončení
čerpání úvěru na 31. 12. 2006.
3. Rada obce uložila starostovi obce podepsat
s žadateli dodatek k úvěrové smlouvě.
O: starosta obce. T: 11. 12. 2006
Usnesení rady 2/11/2006
1. Rada obce schválila návrh na uplatnění
odměny z Benefit bodů od telekomunikačního operátora O2.
2. Rada obce ukládá starostovi obce uplatnit
odměny z Benefit bodů u telekomunikačního
operátora O2 dle schváleného návrhu.
O: starosta obce. T: 11. 12. 2006.
Usnesení rady 2/12/2006
Rada obce schválila žádost Sdružení přátel školy při ZŠ a MŠ Troubky o bezplatný pronájem kulturního domu při pořádání kulturní akce pro děti
s názvem „Bavíme se navzájem“ konané dne
3. 12. 2006.
Usnesení rady 2/13/2006
Rada obce vzala na vědomí informaci o cenové
nabídce společnosti SISKO Přerov na opravu
místní komunikace v ulici Roketská a rozhodla jí
z důvodu vysoké ceny nepřijmout.
Usnesení rady 2/14/2006
1. Rada obce vzala na vědomí informaci o zahájení stavebního řízení na opravu místní komunikace v Nové ulici.
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2. Rada obce vzala na vědomí informaci o rozpočtu za opravu místní komunikace v Nové ulici.
Usnesení rady 2/15/2006
Rada obce vzala na vědomí informaci o soudním
řízení s panem Markem Kopečkem, Rokytnice,
bývalým nájemcem restaurace v kulturním domě,
ve věci dluhu za nájem a služby s nájmem spojených.
Usnesení rady 2/16/2006
Rada obce vzala na vědomí informaci o ústavní
stížnosti na „rozpočtové určení daní“ obcím.
Usnesení rady 2/17/2006
1. Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru
prodeje části pozemku p.č. 215 v obci Troubky, v k.ú. Troubky nad Bečvou, panu Mateřánkovi, Troubky.
2. Rada obce ukládá starostovi projednat žádost
o prodej části pozemku p.č. 215 v obci Troubky, v k.ú. Troubky nad Bečvou, s panem Mateřánkou, Troubky, z důvodu rozdílného vlastnictví sousedního pozemku.
O: starosta obce. T: 11. 12. 2006.
Usnesení rady 2/18/2006
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě
uzavřené mezi Obcí Troubky a statutárním městem Přerov ve věci prodeje pozemků pod stavbou cyklistické stezky Přerov – Henčlov.
Usnesení rady 2/19/2006
Rada obce vzala na vědomí výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1–10/2006.
Usnesení rady 2/20/2006
Rada obce uložila starostovi obce projednat
s ředitelkou Základní školy a Mateřské školy
Troubky současnou situaci ve škole.
Usnesení rady 2/21/2006
Rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtu
Základní školy a Mateřské školy Troubky na rok
2007.
Usnesení rady 2/22/2006
Rada obce souhlasí a povoluje výjimku z počtu
žáků ve školní družině Základní školy a Mateřské školy Troubky dle předložené žádosti.
Usnesení rady 2/23/2006
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu bytu, nájemce Navrátilová Libuše,
Troubky, do 30. 11. 2009.
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2. Rada obce ukládá starostovi obce podepsat
s nájemkyní novou smlouvu o nájmu bytu.
O: starosta obce. T: 11. 12. 2006.
Usnesení rady 2/24/2006
1. Rada schválila přidělení bytu na bytovém
domě DPS Kozlovská paní Zdence Hudcové,
Troubky.
2. Rada schválila uzavření smlouvy o nájmu
bytu, nájemce Hudcová Zdenka, Troubky, od
1. 12. 2006 do 30. 11. 2009.
3. Rada obce ukládá starostovi obce podepsat
s nájemkyní smlouvu o nájmu bytu.
O: starosta obce. T: 11. 12. 2006.
Usnesení rady 2/25/2006
1. Rada obce vzala na vědomí žádost nájemců
bytového domu Nádražní 358 v Tovačově
o výměnu oken.
2. Rada obce ukládá starostovi obce zohlednit
požadavek nájemců bytového domu Nádražní 358 v Tovačově v návrhu rozpočtu obce na
rok 2007.
O: starosta obce, ekonomka obce.
T: 31. 12. 2006.
Usnesení rady 2/26/2006
1. Rada obce vzala na vědomí následující
žádosti o přidělení obecního bytu:
– Raška Jaroslav, Lipník nad Bečvou,
– Ambrožová Danuše, Troubky,
– Štokman Karel, Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemné odpovědi jednotlivým žadatelům o přidělení obecního bytu.
O: místostarostka obce. T: 11. 12. 2006.
Usnesení rady 2/27/2006
Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových míst dle předloženého návrhu.
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Usnesení rady 2/28/2006
Rada obce vzala na vědomí informaci o programu prevence kriminality na místní úrovni „Partnerství 2007“ a zapojení naší obce do tohoto programu.
Usnesení rady 2/29/2006
1. Rada obce souhlasí se záměrem vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu
Základní školy a Mateřské školy v Troubkách.
2. Rada obce ukládá starostovi a místostarostce obce zpracovat a podat žádost o finanční
příspěvek v rámci grantového řízení „Oranžové hřiště 2007“ nadace společnosti ČEZ a.s.
O: starosta, místostarostka obce. T: 31. 12. 2006.

Pﬁíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ, hodnû zdraví, ‰tûstí
a úspûchÛ v novém roce
Vám pﬁeje Obecní úﬁad Troubky.

Pﬁíprava regionu Stﬁední Haná na
LEADER 2007–2013
Region Střední Haná se již připravuje na
nové plánovací období Evropské unie pro
roky 2007 až 2013, což prakticky znamená na
využívání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů. Jedním
z významných a hlavních dotačních programů určených pro rozvoj venkova bude opět

Iniciativa LEADER. Střední Haná má sice zatím
s tímto programem minimální zkušenosti, přesto
je zřejmý a logický zájem o účast v LEADERu.
Region Střední Haná sdružuje v současnosti
celkem již 13 obcí s asi 16-ti tisíci obyvateli. Jedná se o tyto obce – Ivaň, Kojetín, Křenovice,
Lobodice, Měrovice na Hané, Obědkovice, Oplo-
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cany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky,
Uhřičice a Záříčí. O zapojení se do regionu ve
vztahu k programu Leader projevilo zájem i město Chropyně.
V rámci programu Leader budou podporovány nejpřipravenější regiony – Místní akční skupiny, kdy každému zúčastněnému – vybranému
regionu bude již od příštího roku dáno každoročně k dispozici cca 20 až 30 mil. Kč, a které
budou následně rozdělovány na investiční i neinvestiční projekty řešené subjekty z regionu (obce,
neziskové organizace, spolky a zájmová sdružení, školy a v neposlední řadě i podnikatelé).
Region Střední Haná, vzhledem k tomu, že zde
byla Místní akční skupina založena teprve koncem loňského roku, bude v letech 2007 a 2008
procházet zatím pouze přechodným, přípravným
obdobím, kdy dotace budou nižší, ale jasným
záměrem regionu je plnohodnotné zařazení do
programu od roku 2009.
Jedním z více bodů přípravy na Iniciativu LEADER je zpracování Strategického plánu LEA-
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DER 2007–2013 v Regionu Střední Haná. Rozpracovaná strategie je k nahlédnutí a připomínkování k dispozici na všech obcích regionu. Klíčovým rozhodnutím, které bude muset region
v nejbližší době vyřešit, je volba opatření – v podstatě typů projektů, které budou v regionu podporovány.
Zvažovány jsou zejména tyto oblasti:
• Modernizace zemědělských podniků
• Investice do lesů
• Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
• Diverzifikace činností nezemědělské povahy
• Podpora zakládání podniků jejich rozvoje
• Podpora cestovního ruchu
• Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova
• Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví venkova
Ing. Jiří Šírek

Bezpeãné uÏití zemního plynu
projeví tvorbou bublinek v místě úniku. A teď jedna zásada – k vyhledávání místa úniku nesmíme
nikdy použít otevřený oheň!

Co dělat, když ucítím zemní plyn?
Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch,
který nezapáchá, není jedovatý a neškodné jsou
i jeho zplodiny – především pára a oxid uhličitý.
Kvůli jeho bezpečné distribuci a použití se provádí tzv. odorizace, což je umělé obohacení
zemního plynu látkou či směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní
koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik.
Jak zjistíme sami, že dochází k unikání
zemního plynu?
Při větším úniku poměrně snadno, čichem, případně sluchem. Pokud je únik menší a nejsme
si jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme podezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost se pak

Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření
na jeho únik je třeba neprodleně zavolat na linku 1239 Pohotovostní služby Severomoravské plynárenské, a.s., a dále provést tato bezpečnostní opatření:
• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit
všechny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči,
nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, mobilní telefony)!
• Nepoužívat výtah!
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit budovu!

12

• U nepřístupných prostor uvědomit policii
a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní
a poruchovou službu!
Téma příště: Bezpečnost při distribuci ZP
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Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské
plynárenské, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Hasičský záchranný sbor . . . . . . . . . . . . . . 150
Záchranná služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Policie ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Z na‰í farnosti
Svátky narození Pánû
Když se na Štědrý den nad naší dědinou začne stmívat, rozsvítí se lampy i kostelní hodiny, tak
tehdy se začne dít mnoho podivuhodného. Toto
štědrovečerní stmívání v sobě ukryje, a ještě více
umocní atmosféru tohoto večera. Teprve nyní,
o štědrovečerní noci, přijdou Vánoce. V rodinách
se zažehnou svíce na vánočním slavnostně prostřeném stole, někteří zapějí koledy a děti se už
nebudou moci dočkat, kdy konečně zazvoní zvoneček od vánočního stromku. A v této noci nezůstane jediný člověk, který by nebyl obdarován.
Nevěříte? Že jste mnozí už sami a je vám smutno? Není třeba! Ať je kdo malý nebo velký, mladý
nebo starý, dobrý, nebo dokonce ať už se cítí sebevíce provinile. Nejenom oči malých dětí mohou ve
štědrovečerní noci zářit štěstím a radostí.
Pohleďme, prosím, do Betléma.Uvidíme tam
malé dítě jménem Ježíš. Nemá nic a přece se na
nás z našich betlémů usmívá. Proč? To Bůh se
rozhodl být s nám lidmi tak blízko a stal se jedním z nás. Je šťastný jako dítě a říká nám: „Už
jsem mezi vámi lidmi. Už nejste nikdo sám, není
mi neznámá vaše chudoba, nejsou mi neznámí
tuláci i samotáři, nejsou mi neznámí pachtící se
tátové a starostlivé maminky, také já jsem byl
dítětem, znám váš život. Chci vám všem být blízko, protože vím, co je to trápení, slzy a bolest.
Chci se jich jako Bůh dotýkat svýma lidskýma
rukama.“

Zdá se vám to příliš pohádkové? Snad. Ale
mnohým lidem tato vánoční zvěst přináší už třetí tisíciletí naději i přes všechny životní zklamání
a smutky.
Milí Troubečtí. Pohleďte spolu se svým pastýřem do Betléma a přijměte, prosím, radost, že
tento večer a tyto svátky nás vyzývají k radosti,
ne ke smutku a depresím. Objevte v sobě zapomenutou víru svých předků, to ona je nesla
namáhavým životem s radostnou nadějí a nepotřebovali k ní nějaké bolehlavé opiáty. Bůh je
s vámi. Nebojte se být i vy s ním.
P. Mgr. Radek Sedlák, troubecký farář

Ze Ïivota troubecké základní ‰koly
V˘mûna oken ve ‰kolní jídelnû a v keramické dílnû
Ve dnech 17. až 19. 11. 2006 byla provedena
výměna původních dřevěných oken za moderní
plastová. Tuto výměnu prováděla firma OSG

pana Gregovského. Ve dnech pracovního volna
byly provedeny veškeré stavební úpravy a pracovnice ŠJ provedly generální úklid. V pondělí
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byl ve ŠJ normální provoz. Děkuji tímto všem
zúčastněným za vynaložené pracovní úsilí a pří-
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stup, neboť nebyl provoz pro dětské strávníky
narušen.
D. Vránová, vedoucí ŠJ

Rekonstrukce ve fotografii

Zachyceno objektivem v nedûli v 11 hodin. Práce byly zahájeny v den státního svátku v pátek 17. listopadu 2006. Práce ‰la ﬁemeslníkÛm od ruky. Pﬁesto bylo tûÏké uvûﬁit, Ïe zde zítra budou obûdvat strávníci …

A zde obûdvali Ïáci uÏ v pondûlí 20. listopadu . Neuvûﬁitelné se stalo skutkem. Firma dodrÏela slíben˘ harmonogram prací. Podûkování patﬁí pﬁedev‰ím pracovnicím ‰kolní jídelny, které v nedûli provedly – bez ohledu na den pracovního klidu
– generální úklid a uvedly jídelnu do provozuschopného stavu. Mnozí strávníci ani nepostﬁehli, Ïe do‰lo k v˘mûnû oken.
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Obecní úﬁad roz‰íﬁil v˘mûnu oken i na
prostory keramické dílny, kde stará dﬁevûná okna uÏ byla po‰kozená, ‰patnû se
zavírala a docházelo k tepeln˘m ztrátám.
Pohled do keramické dílny v prÛbûhu
prací.

Troubecká ‰kola o krÛãek blíÏ Evropû
V rámci zapojování naší školy do aktivit podporovaných granty Evropské unie
a souvisejících s jazykovým vzděláváním žáků i učitelů pod záštitou agentury
Socrates – program Comenius – byla na pětidenní konferenci v portugalském
Lisabonu představena i troubecká škola. Konference probíhala ve dnech
11.–15. října pod názvem „Early Language Learning“ a zabývala se metodikou a formami výuky angličtiny se zaměřením na nižší věkové skupiny. Hlavním účelem bylo navázat spolupráci s vedením škol jiných zúčastněných států EU a během tří celodenních seminářů sestavit projekt vzájemné spolupráce těchto škol. Při úvodním setkání všech účastníků každý stručně představil školu a obec, které přijel reprezentovat. K představení své školy a obce
přispěli velkou měrou i žáci 8. třídy, kteří připravili prezentační plakáty obce a krátká vyprávění o životě v obci v angličtině. Ke spolupráci s naší školou se připojily školy z Velké Británie, Severního Irska,
Portugalska, Turecka, Finska a Francie.
Pokud by se dobrá věc podařila, byla by to skvělá šance pro troubecké děti seznámit se s kulturou a tradicemi svých vrstevníků v ostatních státech skupiny. A nejen to: prostřednictvím různých
forem telekomunikace a datové komunikace by mohly nahlížet do běžného cvrkotu školy například
ve francouzském Grenoblu, finském Lahti nebo anglickém Newcastlu a třeba je i osobně navštívit.
Proč to „by“? Protože projekt čeká v této chvíli spolu s dalšími deseti podobnými projekty na schválení nebo zamítnutí Evropskou komisí. Pokud by právě náš projekt byl mezi několika vyvolenými,
začala by dvouletá spolupráce se školami z těchto států. A to je jistě dobrá motivace dětem naší ško-
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ly nejen při výuce cizích jazyků, ale pomůže jim rozšířit obzory i při budoucí volbě povolání, ztratit
mnohdy zbytečný ostych z neznámých kultur a v neposlední řadě značnou měrou zformovat toleranci k jiným národům a lidem vůbec. A té není nikdy dost…
Takže, držme dětem palce, třeba budou mít štěstí! A kdyby to nevyšlo? Tak to prostě příště zkusíme zas...
Mgr. Petra Pavlíková

V reprezentaãním koutku âeské republiky vidíte mezi typick˘mi ãesk˘mi pochutinami i ãást plakátÛ Troubek zpracovan˘ch Ïáky 8. tﬁídy. Fotografie ze Ïivota ‰koly a obce, které Ïáci pro tuto pﬁíleÏitost poﬁídili, byly pﬁedstaveny formou videoprezentace.

V˘chovné poradenství
Vážení rodiče,
využili jsme nabídky Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje, pracoviště
Přerov a zavedli pravidelné konzultace psycholožky Mgr. M. Sedláčkové, která Vám poradí se
školními i výchovnými problémy Vašeho dítěte,
vyšetří dítě se specifickými poruchami učení aj.
Mgr. Sedláčková bude mít konzultační hodiny
vždy poslední středu v měsíci v době od 8 do
12 hodin v prostorách školní družiny. Doporučujeme Vaši návštěvu předem domluvit na telefonním čísle 581 217 760.
Mgr. Hradilová, Mgr. Pěchová

Konzultaãní hodiny psycholoÏky
Mgr. Sedláãkové:
Poslední středa v měsíci 8–12 hod.

Konzultaãní hodiny ‰kolního
metodika prevence:
Mgr. B. Bosák

čtvrtek 7.30–13 hod.

Konzultaãní hodiny v˘chovného
poradce:
Mgr. J. Hradilová

čtvrtek 7.30–15 hod.
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Novû zﬁízené konzultaãní hodiny logopedie
Proč logopedie?
Řeč, jakožto specificky lidská schopnost, není
člověku vrozena, nýbrž se ji musí učit. Velmi důležitá je správná výslovnost – tj. řeč bez poruch
a vad, správné vyslovování všech hlásek. Mělo
by to být samozřejmostí, ale není – až 60 procent
dětí nastupuje do první třídy s vadou řeči.
Přitom vada řeči silně ovlivňuje úroveň čtení,
diktátů, opisů. Jak kluci a holčičky špatně vyslovují, tak také čtou a píší, tím vznikají zbytečné
chyby, které si mohou zafixovat. Vzrůstá nechuť
ke školní práci. Jestli opravdu chceme pro své
dítě něco udělat, měli bychom mu pomoci odstranit vadu řeči před vstupem do školy, nenechat ho
nastoupit do školy s tímto velkým handicapem.
Přesto se stává, že do školy nastupují děti, které ještě nezvládly správnou výslovnost všech hlá-

O práci asistentÛ
na na‰í ‰kole
Spoluprací se speciálně pedagogickými centry je naše škola schopna zajistit
asistenci, speciální pomůcky a individuální přístup podle potřeb integrovaného
žáka. Integrovat lze děti s různými druhy
postižení.
V letošním roce u nás pracují již čtyři
odborní asistenti. Starají se o pedagogickou činnost u integrovaných žáků.
Spoluprací s učiteli, rodinou a speciálními pedagogy zajišťují podmínky pro
vzdělávání těchto žáků. Individuální přístup vede k rozvoji schopností žáků
a k jejich začlenění do kolektivu.
L. Zemanová, M. Tesařík
– odborní asistenti

sek. Abychom těmto klukům a holčičkám pomohli z nesnází, rozběhl svoji činnost ve škole logopedický kroužek. Každý měsíc navštěvuje děti
s vadou výslovnosti PhDr. Krpcová, která žákům
(za přítomnosti maminky, tatínka) zadává cvičení, básničky a poradí, jak dítě ke cvičení motivovat. Ve středu, kdy se s těmito dětmi schází
Mgr. Marie Goeblová, jsou správné mluvní návyky upevňovány zábavnou formou, prostřednictvím her a soutěží.
Také účast rodičů na procesu upevňování
dokonalé výslovnosti je nezbytná a nutná. Každý den by měli rodiče tomuto problému věnovat
několik minut. Těžiště nápravy řečové vady je
totiž v průběžném domácím cvičení, které dítě
bez pomoci a podpory rodičů dítě nezvládne.
Mgr. Marie Goeblová
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Sbûr
léãiv˘ch bylin
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jsou přímo vitamínové bomby. Kůru z ovoce
nevyhazujte, ale usušte!
Na jaře mohou žáci sbírat jim známé léčivé
byliny, jako např. květ bezu černého (kozičky), listy a nať kopřivy dvoudomé, okvětní listy hluchavky bílé, kořen pampelišky ap. Podrobný
seznam sbíraných bylin obdrží žáci na jaře spolu s informacemi o správném postupu sušení.
Přejeme všem žákům hodně vytrvalosti a pilné ruce. Rodičům a prarodičům předem děkujeme za případnou pomoc svým ratolestem.
Mgr. N. Konupčíková

ZŠ a MŠ Troubky se v letošním školním roce
2006/2007 zapojila do kdysi tak oblíbeného sběru bylin.
Již prarodiče sbírali a sušili na půdách léčivé
byliny a učili se tak poznávat mnohé rostliny na
zahradách, polích a lesích. Prodejem usušených
bylin si vylepšovali domácí rozpočet.
I žáci naší školy mají možnost si sběrem léčivých bylin přispět určitou částkou na výlety a školy v přírodě. Každá třída získá peníze, které si
společným úsilím vydělá. Nejlepší žáci budou
odměněni!
Již nyní mohou děti (a s nimi také i jejich příbuzní a známí) sušit pomerančovou a citrónovou
kůru, která se vykupuje po celý rok. Blížící se
Vánoce, zima a mráz budou vyžadovat velký přísun vitamínů, dodaného nejlépe v podobě čerstvého ovoce – pomerančů a citrónů, neboť to

Beseda o volbû povolání
Pracovní úřad
16. 11. jsme navštívili Úřad práce v Přerově.
Říkali nám informace o středních školách, na kterou školu bychom měli jít, jaké má uplatnění
a nahlédli jsme do složek s povoláními. Dělali
jsme profesní testy na počítačích, pan magistr
nám vytiskl všechny podrobné informace o škole, na kterou chceme jít. Dalo mi to hodně, už
aspoň vím, na kterou školu chci jít.
Johana Kolmanová, žákyně 9.tř.
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Vypracovali:
Vypracovali:Daniel
Daniel Brázda,
Brázda, Martin
Martin JehláĜ,
Jehlář, Patrik Obrtel

Je čtvrtek 16. listopadu, vyrážíme na pracovní úřad v Přerově. Po příchodu se nás ujímá
Je þtvrtek 16. listopadu, vyrážíme na pracovní úĜad v PĜerovČ. Po pĜíchodu se nás ujímá
Mgr.
školách aa podle
podle þeho
čehosisi
Mgr.Skalický
Skalickýa aseznamuje
seznamujenás
nás se
se základními
základními informacemi
informacemi oo středních
stĜedních školách
můžeme
školu
vybrat,
a
to:
mĤžeme školu vybrat, a to:
1. 1.
podle
prospěchu
podle
prospČchu
2. 2.
jakéjaké
máme
koníčky
máme
koníþky
3. 3.
jakéjaké
je uplatnění
po po
vystudování
je uplatnČní
vystudování
Celou
mohliprohlížet
prohlížetmateriály
materiály
o
Celoudobu
dobujsme
jsme si
si mohli
o volvolbČ
povolání.
MČli
jsme
možnost
udČlat
si
bě povolání. Měli jsme možnost udělat si představu
o naší
vysnČné
škole Udělali
a povolání.
opĜedstavu
naší vysněné
škole
a povolání.
jsme UdČlali
si obrájsmeo školách,
si obrázek
školách,
které
násse zajímaly.
zek
kteréo nás
zajímaly.
Velmi
nám tam
Velmi se nám tam líbilo i proto, že jsme nemuseli
líbilo i proto, že jsme nemuseli do školy!
do školy!

Martina
žákyně9.9.tĜ.
tř.
MartinaJehlářová
JehláĜová aa Vendula
Vendula Janoušková,
Janoušková, žákynČ
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Opsáno ze slohov˘ch prací …
Prasátko
Měli jsme prasátko, ale to prasátko nebylo obyčejné.
Mělo na zadečku černý flek a jmenovalo se
Čimčarabim. Maminka rozhodla: „To prasátko se
musí krmit a pak zabít!“ A tak se i stalo.
Krmili jsme ho, krmili, až vyrostlo a ztloustlo.
Jednoho dne jsme se rozhodli, že uděláme zabijačku. Ale říkali jsme si to všechno před prasátkem a ono snad rozumělo lidským řečem. Ještě
ten den uteklo z chlívku a rozběhlo se na zahrádku. Na zahrádce pracovala maminka.
Vylezla na plot a křičela: „Čimčarabim! Místo!
Fuj!“
Prasátko neposlechlo. Proběhlo se po dvoře,
po zahradě i po chodbě. Prohnalo kachny, králíky, krocany i slepice. Ale to není všechno. Ono
rozhazovalo i kola! Jen jedno nechalo na pokoji,
to páníčkovo.

Kamarád Rudy
Máme doma papouška Rudyho, který se naučil mluvit poněkud zvláštním způsobem. Dostala jsem ho ke svým desátým narozeninám
a ihned jsem mu říkala: „Ahoj! Ahoj!“ Ale on ne
a ne to zopakovat. Neztrácela jsem naději
a zkoušela jsem to dál: „Nazdar! Nazdar!“Ale
zase nic.
Nakonec mě přestalo bavit pořád dokola mu
něco říkat, a tak jsem ho nechala nějakou dobu
na pokoji. Za týden jsem dostala domácí úkol
z matematiky – logický slovní příklad. Vůbec mně
to nešlo. Začala jsem nadávat a mlít všelijaké
hlouposti, samozřejmě nahlas. Rudy seděl vedle mě a všechno pěkně poslouchal.
Na druhý den jsem jela navštívit babičku
a dědu. Vrátila jsem se domů až navečer a zamířila ihned do obývacího pokoje. Zarazila jsem se.
Mamka s taťkou sedí naštvaně na gauči
i s Rudym. Ptám se: „Co se stalo?“ Mamka spustila nějaké ty řeči o slušném chování a tak dále.
Teprve teď mi to došlo! Rudy našim vyslepičil
všechna ta neslušná slova, která mi ulítla při úkolu z matematiky!

Nakonec se nám podařilo prasátko chytit
a splnit maminčino přání – byla zabijačka.
Kamila Soukupová, 6. tř.

Tak přece se naučil mluvit. Ale já
jsem kvůli tomu dostala dva týdny
domácího vězení.
Barbora Skřenková , 6. tř.
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Zápis do 1. tﬁídy
Vedení Z· a M· Troubky oznamuje
v‰em rodiãÛm budoucích prvÀáãkÛ,
Ïe zápis do 1. tﬁídy se koná

v pátek dne 26. ledna 2007
od 13.00 do 17.00 hod. v budovû ‰koly.
Pﬁi zápisu je nutno pﬁedloÏit
obãansk˘ prÛkaz rodiãÛ
a rodn˘ list dítûte.
Tû‰íme se na nové ‰ikovné ‰koláky!!!
BliÏ‰í informace na www.skolatroubky.cz nebo na tel.541 221 131.

Mateﬁská ‰kola

Drakiáda

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2006

Zase se nám přiblížil čas vánoční … Večery
jsou delší, vzduchem se line vůně vanilky a cukroví, obydlí se třpytí čistotou. Mnozí z nás usilovně pátrají po dárcích. kterými by potěšili své
blízké a těší se na společně strávený čas u štědrovečerního stolu.
V naší MŠ nedávno vyvrcholily přípravy na příchod Mikuláše, ale děti se ještě více těší na sněhové vločky a Vánoce plné dárků a rodinné
pohody. Společně s dětmi pečeme medové perníčky, připravujeme vánoční výzdobu a povídáme si o dárcích, které by rády našly pod stromečkem.
Naučily se mnoho písniček, nových her a básniček. Některé přednášely při setkání babiček
a dědečků v kulturním domě. Jejich krátké účinkování bylo laděno do podzimní atmosféry. Děti
si v MŠ vyrobily barevné papírové draky a s nimi
pak cvičily a tancovaly před usměvavým publikem ve svižném rytmu písně Draci od Pavla
Nováka. Za svůj výkon sklidily velký potlesk
a domů si odnesly sladkou odměnu.
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Uznání dětem patří i za to, že se z některých
staly „velcí plavci,“ protože absolvovaly plavecký
výcvik v přerovském bazénu a vody už se opravdu nebojí. I vánoční kapři jim mohou závidět
jejich plavecké umění! I letos navštěvujeme s dětmi sportovní halu. V té se řádně vydovádí
i neplavci. Nejraději skáčí na trampolíně a trénují házení míčem. Vždy si tu pěkně protáhnou
tělíčka, pak spěchají do MŠ k dobrému obědu.
Všichni se už těšíme na divadlo z Olomouce.
Herci dětem předvedou pohádku Veverky
a vylepší tím vánoční atmosféru. V MŠ byla také
vyhlášena rodinná soutěž o ten nejnápaditější
vánoční stromeček. Vyráběli ho rodiče spolu
s dětmi a zapojili tak svou fantazii, jak nejlépe
dovedli. Výrobky byly vystaveny 12. prosince na
vánoční besídce MŠ ve sportovní hale a všichni
tvůrci byli odměněni – stejně jako při podzimní
drakiádě, která proběhla na zahradě MŠ. Rodičům patří velká pochvala za skutečně krásné,
vlastnoručně vyrobené draky, kteří poletovali
vysoko na nebi.
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Na školní zahradě je umístěna budka pro ptáčky a děti si na ně letos opět vzpomněly. I když
počasí ještě pravou zimu nepřipomínalo, nasypaly jim zrníčka a občas je pozorují, jak jim zobání chutná.
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Je hezké, že děti myslí také na ostatní a zvláště v době vánoční přejeme všem dětem i dospělým, aby si vzájemně pomáhali a nezapomínali
na druhé.

Perliãky z na‰í ‰koliãky:
Paní učitelka: „Blíží se pohádkový čas …“
Vojtík: „No, to jo, to jsou klobouci v králíku!“

Lukášek: „ … ten anděl, to byla paní učitelka
Vlaďka.“
Tomášek: „ Nebyla!!! Vlaďka přece neumí lítat!“

Paní učitelka: „ … draku, máš zuby dračí?“
Radeček: „ … máš zuby žrací?“

Za kolektiv MŠ – Gabriela Malátková

Zkou‰ka odvahy

SdruÏení pﬁátel ‰koly
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Sdružení přátel školy uspořádalo v neděli
3. 12. 2006 zábavné odpoledne pro děti spojené s mikulášskou nadílkou. Všechny přítomné děti a jejich rodiče přivítala předsedkyně SPŠ Daniela Kolečářová jako „Anděl Dobromil,“ který všem popřál příjemnou zábavu
a zahájil bohatý program, který si pro všechny v sále připravily děti ze základní a mateřské školy.
Jako první vystoupily děti z hanáckého souboru Hanáček. Poté následovalo vystoupení

našich nejmenších dětí z mateřské školy s tématem podzimu. Na jevišti se rozpoutala malá drakiáda se spoustou písniček o podzimu a blížící
se zimě. Následující program dětí základní školy
pak provázela osvědčená moderátorská dvojice
žákyň 9. třídy – Vendula Janoušková a Martina
Jehlářová.
Žáci 1.a 2. třídy vystoupili za doprovodu asistentky Pavelkové jako čertíci a čertice s písničkou „BUDLIKY, BUDLIKY“. V dalších jednotlivých
vystoupeních se nám podobně jako loni představily děti jako oblíbení zpěváci a hudební sku-
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piny. Samozřejmě, že nechyběly ani nezbytné
přestávky pro „reklamu“a různé anekdoty uvádějících.
Závěr programu patřil již tradičně členkám
a členům SPŠ, kteří opět nezklamali.
Tentokrát si připravili vystoupení na písničku
Ivana Mládka – Jožin z bažin, které se setkalo
s velkým ohlasem a bouřlivým potleskem.
Po skončení celého programu dostaly všechny děti od Mikuláše a andílka sladkou odměnu
ve formě adventního kalendáře a následovala
volná zábava.
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Během celého odpoledne zajišťovaly členky
SPŠ prodej bohatého občerstvení.
Všem členkám a členům SPŠ i učitelskému
sboru základní a mateřské školy patří upřímné
poděkování za velmi zdařile připravený program.
Nejlepší odměnou pro pořadatele byla jistě
hojná účast dětí i rodičů a spokojené a rozzářené oči těch nejmenších.
Členky a členové SPŠ přejí všem, ať jsou
letošní Vánoce těmi nejkrásnějšími a nadcházející rok 2007 tím nejúspěšnějším.

Sdružení přátel ZŠ v Troubkách Vás srdečně zve na

v sobotu 27. 1. 2007 v Kulturním domû v Troubkách,
zaãátek ve 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina Casablanca.
• vystoupení ÏákÛ 9. tﬁídy Z· Troubky
• bohatá tombola
• občerstvení zajištěno
Přijďte se pobavit,těšíme se na Vás.

Hana Kamelandrová
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Blahopﬁejeme Lucii Netopilové
Již podruhé se Lucie Netopilová stala
absolutní vítězkou ve své věkové kategorii
v soutěži Slavíci z Přerova a obhájila tak loňské první místo. Soutěž pořádal Dětský dům
Atlas Přerov. Letos si vybojovala zlato z 53
přihlášených dětí.
Již v předchozích letech Lucie vyhrála
v různých pěveckých soutěžích a do své
sbírky diplomů za 1. místo přidává druhého
zlatého slavíka.

Knihovna
V naší knihovně bylo v uplynulém roce přihlášeno více než 210 čtenářů. I když oficiální statistika ještě není uzavřena, je zřejmé, že nám čtenáři stále zachovávají svou přízeň.
Možná, že se to návštěvníkům ani nezdá, ale
během jednoho odpoledne přijde do knihovny
17–20 čtenářů, kteří si vypůjčí v průměru 100
knih. Soubor nových knih za poslední čtvrtletí byl
do knihovny dodán ještě před Vánocemi, ve čtvrtek 21. 12. Čtenáři tak mají možnost vybrat si
novinky svých oblíbených autorů.
Od prosince je v knihovně zprovozněn počítač
s přístupem k internetu. Veřejnost má možnost

využívat ho zdarma, během provozní doby knihovny. Za používání tohoto počítače nebude vybírán žádný poplatek. Jedná se o celostátní akci
nazvanou Projekt internetizace knihoven. Jejím
smyslem je rozšířit možnost přístupu obyvatel
k informacím. Jedinou podmínkou používání
tohoto počítače je registrace uživatele v knihovně. U nás je registrační poplatek 30,- Kč na rok.
Mládež bude zklamaná, protože počítačové hry
a ICQ nejsou na tomto počítači dovoleny.
Všem našim čtenářům děkuji za přízeň a do
nového roku přeji všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví.
Hana Obrtelová

V infocentru a v knihovnû bude ve ãtvrtek 28. 12. 2006 zavﬁeno.

Putování za vánoãní hvûzdou, aneb jak se slaví
Vánoce v Brazílii
Většina obyvatel Brazilské federativní republiky se hlásí k římskokatolickému vyznání a vánoční oslavy jsou pro ně, jako každoroční připomínka narození malého Ježíška, velmi důležitými
svátky. Brazílie nezná zimu ani sníh. O Vánocích
tam z modré oblohy pálí sluneční paprsky a místo sněhových vloček se k zemí snášejí dešťové
kapky. V této zemi žijí vedle sebe potomci Portugalců, Italů, Němců a Španělů, mulati, mestici,
černoši, indiáni a Japonci. Ve vánočních oslavách

se zrcadlí nebývalá národností různorodost. Ale
protože se všichni považují především za Brazilce, mají jejich Vánoce spoustu společných rysů.
Všichni si přejí vše nejlepší k Narození Páně
a zdobí stromečky barevnými ozdobami. Téměř
všechny vánoční stromky mají umělé, skutečné
jehličnany si mohou dovolit jen ti nejbohatší. Brazilští muži prý každým rokem prožívají obrovský
předvánoční stres. Nejdříve jejich křehké duše
deptá povinnost vybrat a nakoupit dárky pro
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všechny blízké, zabalit je a uschovat do Štědrého večera. Po Vánocích se zase musí statečně
vyrovnat s krutou realitou přečerpaných kreditních karet.
Brazilci jsou proslulí nejen početnými rodinami, ale i velkorysostí a chutí utrácet. Většina obyvatel Brazílie navštěvuje o vánočních svátcích
mše v kostelích nebo pod otevřeným nebem.
O štědrovečerní večeři si pochutnávají na peče-
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ném krocanu, ovoci, mořských rybách a sladkých
zákuscích.
Zpestření do tradičního pojetí Vánoc vnáší
vyznavači candomblé, náboženství, které kdysi
přivezli otroci z Nigérie a Beninu. A tak se v daleké jihoamerické zemi radují nejen z bílého Ježíška, ale i z boha plodnosti a sklizně Oxalá s černou tváří, kterého doprovází Lemanjá, bohyně
moře.
Pramen: Malá encyklopedie Vánoc

Vzpomínání na masopust
S příchodem Vánoc končí doba adventní a po
ní následuje období masopustu. I když nás slovo masopust svádí k vysvětlení, že bychom se v
tuto dobu měli postit od masa, opak je pravdou.
Je to období plesů, maškarních bálů, divadelních
představení a jiných různých veselic. Následující řádky jsou moje osobní vzpomínky, spojené s
trochou dávky nostalgie.
Perlička ze života: vzpomínám si, jak nám
moje maminka k našemu všeobecnému veselí
jednou vyprávěla, že na sebe při zpovědi prozradila, „že jedla v masopustu maso.“
Doba masopustní v církevním pojetí končí před
Popeleční středou a po ní nastává doba postní.
V tuto dobu se nekonaly žádné taneční zábavy,
nanejvýš se hrávala divadelní představení.
Poslední sobotu před Popeleční středou pořádal
hasičský spolek v sále na Zavadilce ples pro svo-

bodné a v neděli pro vdané a ženaté. V pondělí
následoval ples rybářský a v úterý ples muzikantů spojený „s pochováváním basy.“
Úderem půlnoci skončila veškerá zábava.
Návštěvníci plesu se „ponořili do hlubokého zármutku,“ muži vzali na ramena basu (symbol rakve) a za ní se řadil smuteční průvod. Vzpomínám
si na mého strýce, Teofila Skřenka (hrával na
zmíněnou basu), který coby nejbližší pozůstalý
kráčel „za rakví“ a lítostivě naříkal. Průvod obešel taneční sál, muzikanti hráli smuteční pochody, v duchu možná ale byli rádi, že ten masopustní maratón už skončil. Basa byla uložena k
odpočinku po celou dobu postní. Na druhý den
ráno se pak šlo „na popelec.“ K ukončení masopustu patřilo také vodění medvěda po vesnici.
Tento zvyk se ostatně dodržuje dodnes.
LK

Spoleãenská kronika
V mûsíci ﬁíjnu 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
65 let

Josef Sou‰ek
Vendelín Peluha

70 let

Jarmila Smolková
Václav Zelenka

75 let

Jindﬁich Mrtv˘

80 let

Jindﬁi‰ka Domesová

V mûsíci listopadu 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Emilie Zachariá‰ová
BoÏena Kalábová

65 let

Ladislav Mi‰ák
·tûpán Kozák

70 let

BoÏena Zatloukalová
Emilie Gregovská

75 let

Martin âervinka
Stanislav Pumprla

85 let

Martin Vrána

90 let

Zdenka Janu‰ová
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V mûsíci prosinci 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
65 let

Marie Kubitová
Ludmila Kamelandrová
Alois Mrtv˘

70 let

Josef Paﬁík
Marie Pumprlová

75 let

Arno‰t Ra‰ka
RÛÏena Pavli‰tíková
Vladimír Mike‰ka

80 let

Stanislav Obrtel
Anna Ticháãková

85 let

Vlasta Gregovská

V‰em, jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti do dal‰ích let.

Vítání obãánkÛ
V nedûli 10. 12. 2006 byly na slavnostním obﬁadu zapsány do svazku obce tyto dûti:

Jiﬁí Blaha

Barbora Karko‰ová

Jakub ·vábeník

Jasmin Popelka

Adam Ra‰ka

Vít Dolansk˘

S upﬁímnou radostí jsme je pﬁivítali mezi na‰e spoluobãany s pﬁáním, aby je po cel˘ Ïivot
provázela láska a úsmûv rodiãÛ a aby po cel˘ Ïivot myslely na domov s láskou a vdûãností.
Dûkujeme paní uãitelce Otáhalové a Ïákyním z hudební ‰koly za hudební program a Ïákyním základní ‰koly za recitaci.
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Sára Hromková

Aneta Gregovská

Nikola Mateﬁánková

Adéla Sklenáﬁová

Adam Denk

Eli‰ka Dohnalová

Martin Svoboda

Jan Bolerazk˘

Nina Pískovská

Denisa LuÏná

Jakub Hru‰ka
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Kolik nás pﬁibylo
Nina Pískovská
Denisa LuÏná
Jakub Hru‰ka
Ondﬁej Mrtv˘
Vladimír Majar
Do botníku přibudou teď navíc botičky, na stůl
jedna lžíce, do pokoje postýlka a do všech srdcí mnoho radosti.
Blahopřejeme Vám k narození Vašeho děťátka a přejeme Vám, aby přineslo do Vaší rodiny
hodně lásky, smíchu a něhy. Ať s ním prožíváte
mnoho radosti a šťastných chvil.

Opustili nás
Jaroslav Hlaváãek
Anna Ra‰ková
Jarmila Baranová
Anna Létalová
Bohumil Nûmãák
Libu‰e ·elhová
Antonín Ticháãek
Kdo milován byl – nezemřel.
Všem pozůstalým projevujeme tímto upřímnou soustrasti nad bolestnou ztrátou blízkého
člověka.

Z evidence obãanÛ v obci Troubky
V měsících říjnu a listopadu se do obce přihlásilo k trvalému pobytu devět občanů a osm občanů se z obce odstěhovalo.
K 30.11.2006 je v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu 2003 občanů, 997 mužů a 1006 žen.
Průměrný věk v naší obci je 41 let.
Ilona Sychravová

Na‰i dopisovatelé
V˘chovná lekce
Myslím, že nikdy nepochopím mentalitu lidí,
kteří nějakým způsobem poškozují veřejný majetek, znečišťují ho nebo dokonce nenávratně likvidují. Uniká mi důvod jedinců, kteří odhazují
odpadky na ulicích na zem, i když mají všude
odpadkové koše, jedinců, kteří čmárají na domy,
zastávky a vlaky, jedinců, kteří vytrhávají patníky
nebo rozbíjejí telefonní budky. Přemýšlela jsem
o tom, proč se toto všechno vlastně děje. A došla
jsem k závěru, že by se možná procento takovýchto „ničitelů“ snížilo, kdybychom my ostatní
nebyli tolik nevšímaví a dávali očitě najevo, že
jejich počínání je pro nás nepřijatelné. Ale jak na
to? Mám krásnou příhodu a ukázku přímo ze
života, jak lidé reagují, když jsou osobně svědky
ničení veřejného majetku. Nejedná se sice o žádný závažný zločin, ale spíše o klukovinu, nicméně byla tato epizoda hezkou sondou do mezilidských vztahů.
Přišla jsem na autobusovou zastávku MHD se
svým tříletým synem, a jelikož jsem byla obtěž-

kána nákupními taškami, usadili jsme se na dřevěné lavičce. Nebyli jsme na zastávce sami,
kolem dvou laviček postávalo přibližně šest lidí,
spíše staršího věku a na lavičce, sousedící s tou
naší, seděl mladík se slečnou. Odhaduji, že jim
bylo kolem 15 let. Pominu slovník, který oba teenageři používali, protože jaksi patří k věku dospívajících, že svou mluvu prokládají peprnými výrazy, které bychom rozhodně ve Slovníku spisovné češtiny nenašli. Mladík se evidentně chtěl
před slečnou předvést, a když vyčerpal svou
poněkud chudou slovní zásobu, několikrát si
odplivl, od plic zanadával a předvedl dívčině
všechny funkce svého mobilu, chtěl si vydobýt
uznání tím, že vzal nějaký silně píšící fix a jal se
vyráběti jakýsi nápis na již zmiňované dřevěné
lavičce.
Sledovala jsem, co ostatní kolemstojící na to.
Někteří předstírali, že tam nejsou, jiní se tvářili
pohoršeně, nicméně nikdo nic mladíkovi nevytkl.
Zvažovala jsem, jestli se mám ozvat já. Dospěla
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jsem k rozhodnutí, že musím. Jenom jsem musela zvolit vhodný postup. Řekla jsem si, že nemá
smysl začít na onoho mladíka hystericky ječet,
co si to dovoluje, jelikož bych mohla být odeslána do míst, o kterých můj syn (zatím ještě „nenakažený dospíváním“) mluví jako o zadečku.
Také jsem netoužila potom být veřejně označena za dojnici – to v lepším případě a na horší
jsem se bála jen pomyslet právě kvůli synovi.
Naštěstí mě napadla spásná myšlenka. Nechala jsem mladíka pracovat na jeho výtvoru, otočila jsem svého syna tak, aby na něj dobře viděl
a velmi hlasitě jsem k němu začala promlouvat:
„Tak Kubíčku, tady vidíš na vlastní oči, co nikdy
nesmíš dělat.“
A můj zvídavý syn se mnou začal vést diskusi: „A proč to nesmím dělat?“
„Protože je to špatné a kdyby to dělali všichni,
byla by ta lavička za chvilku špinavá a škaredá
a nikdo by si na nechtěl sednout.“
Všichni lidé kolem lavičky zpozorněli a čekali,
co se bude dít dál. Náš Kuba poučený o tom, že
jsou lidé hodní a zlí, dál rozvíjel velmi hlasitě své
úvahy: „ To můžou dělat jenom darebáci, že?“
A když jsme začali rozebírat, co se stane
s darebáky, když něco provádějí, „náš“ mladík to
psychicky neunesl a takticky zvolil tichý ústup i se
svojí slečnou. Nedělám si iluze, že mě někde za
rohem neotituloval vybranými jmény, vzhledem
k tomu, že se mu vlila do tváře narůžovělá barva studu, ale soudím, že dostal lekci. A co všichni kolem? Viděla jsem, jak souhlasně pokyvují
hlavou, anebo jenom pohledem oceňují, že jsme
mu to teda nandali.
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Snad si onen mladík dá příště pozor a snad
jednou dospěje do stadia, kdy bude chtít ženy
upoutat poněkud inteligentnějším způsobem.
Nicméně nejsou to pouze mladí lidé, kteří zcela beze studu něco ničí nebo odhazují.
Nedlouho po této příhodě, jsem se vracela
z obchodu a přede mnou šli manželé středního
věku. Žena jedla banán a v momentě, kdy dojedla, zahodila slupku přímo doprostřed chodníku,
po kterém právě šla. Milá paní totiž neviděla, že
jdu za nimi. Její muž mě viděl a možná i proto ji
začal upozorňovat, že metr od ní je odpadkový
koš. Ona ho jen odbyla a vůbec se neobtěžovala se pro slupku ohnout. V tom jsem je předešla
a alespoň jsem se otočila a na ženu se dlouze
zadívala, aby si uvědomila, že jsem ji viděla. Moc
jsem zalitovala, že se mnou nešel Kuba, protože
bychom měli další „veřejnou“ lekci slušného chování. Byla by přímo ukázková. Možná bych ani
nemusela začínat já, protože už ve třech letech
dítě ví, co se má a nemá dělat, a tak by možná
Kuba hlasitě pronesl: „Mamí, té paní něco spadlo…“
Možná by náš následující rozhovor tuto dámu
přiměl, aby slupku přemístila z chodníku do
koše… . Možná.
Na závěr jenom malé povzdechnutí. Škoda, že
nemáme všichni vždy po ruce nějakého mrňouska Kubíka, abychom účinně mohli napomínat ty,
kteří se neohlíží na druhé a svojí sobeckostí znepříjemňují život ostatním.
Marcela Haraštová

A léta bûÏí …
V minulém čísle Troubeckého zpravodaje byla
otištěna na str. 23 fotografie učitelského sboru ze
školního roku 1903/4. Podle zápisu v obecní kronice se učitel stojící uprostřed v horní řadě jmenoval Bedřich Macháček. Bezprostředně po
vydání TZ mně poskytla zajímavé informace paní
Marie Kubitová ze Svárova. Správné jméno učitele je Bedřich Macháč. Zřejmě došlo při zápisu
ze strany kronikáře k určitému nedopatření. Paní
Kubitová, rozená Macháčová, je vnučkou zmíněného učitele. B. Macháč pocházel z Drahotuš,

v Troubkách se oženil s Bohumilou Vysloužilovou. V roce 1909 se jim narodil syn Vladimír –
otec M. Kubitové. Jeho dalším působištěm byla
škola v Citově. Jako mnoho jiných, musel i on po
vypuknutí 1. světové války narukovat na frontu.
Z té se však již domů nevrátil.
Vážení čtenáři, byli bychom velmi rádi, kdybyste se i vy podělili s námi o zajímavosti ze svého života nebo života svých známých.

❇❇❇
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V našem vzpomínání na léta dávno minulá
jsme se tentokrát zaměřili na divadlo. Ochotnické divadlo má v Troubkách dlouholetou
a bohatou tradici. Zejména v zimním období
nejrůznější spolky v obci pořádaly divadelní
představení. V průběhu let byly některé hry
uvedeny i víckrát – např. Lucerna, Maryša,
Otec aj. Neopakovatelnou atmosféru divadla
i postavy lidí, kteří už nejsou mezi námi, zachycují následující snímky, pořízené v druhé polovině minulého století. Bohužel se jich mnoho
nezachovalo, neboť většině z nás jich vzala
voda v roce 1997.
LK

Vladimír Smolka
Obětavý divadelní nadšenec a dlouholetý režisér troubeckého ochotnického divadla. Pod jeho
režijním vedením vznikla celá řada divadelních
inscenací. (Zemřel 16. 9. 1994).

Pasekáři (1955)
Na snímku je Arnošt Raška a Anežka Mrtvá, hráno v sokolovně, režie: Vladimír Smolka
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Skapinova šibalství (1958) Závěrečná scéna. Roli Skapina (ležící) ztvárnil Stanislav Kamelandr,
hráno v sokolovně, režie: Vladimír Smolka.

Jedenácté přikázání (1959) Zleva: Jan Bártek, Stanislav Kamelandr, Arnošt Raška, Stanislav
Mišák, Marie Janoušková, hráno v sokolovně, režie: Vladimír Smolka
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Lucerna (1974) V rolích vodníků se představili Stanislav Mišák a Jaroslav Bártek, režie: Vladimír
Smolka

Naši furianti (1975) Společný snímek všech účinkujících. V popředí 7členné potomstvo krejčího
Fialy (Jan Bártek) a jeho ženy (Ludmila Kamelandrová), režie: Vladimír Smolka
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Naši furianti
Pingpongový míček v ústech
Jiřího Stískala vytvořil dokonalou iluzi zánětu okostice. Z cizího neštěstí se radují Josef Pazdera, Martin Skřenek a Arnošt
Raška.

Otec (1977)
Arnošt Raška, výstražně zdvižený prst patří Janu Bártkovi,
režie Vladimír Smolka
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Tvrdohlavá žena (1978)
Arnošt Raška v mírném alkoholovém opojení (přikazovala to role) domlouvá rozzlobené Ludmile Kamelandrové,
režie: Vladimír Smolka

Maryša (1983)
Milenecká dvojice v hereckém podání Martina Skřenka
a Marie Hýskové, režie: Vladimír Smolka
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Po vydařené generálce spokojený režisér v dívčím objetí.

Spoleãenské dûní
Po těchto vzpomínkách na troubecké ochotníky a na jejich divadelní představení v dobách
minulých, vám nabízíme postřehy z nedávného
vystoupení divadelního spolku Na Štaci, který
k nám zavítal z Němčic nad Hanou.
V sobotu dne 2. 12. 2006 uvedl zmíněný divadelní spolek v našem kulturním domě derniéru
svého představení hry Milana Kundery – Jakub
a jeho pán.
Představení němčických ochotníků v naší obci
zorganizovala kulturně školská komise ve spolupráci se členy troubeckého ochotnického souboru. A soudě podle ohlasů, jednalo se o zdařilou
kulturně společenskou akci. Jen kdyby těch diváků bylo více (představení sledovalo 48 platících
diváků !!!).

Tento Kunderův náročný text je hrou o lásce,
zradě a pomstě. Je sledem tří odlišných příběhů, které se však až směšně podobají. Výborné
výkony v představení předvedli všichni ochotníci z Němčic, ale skvěle své náročné role zvládli
sluha Jakub, jehož ztvárnil Jiří Chytil, a pán
v podání Martina Gregora. Představení ochotníků z Němčic režijně vedl pan Michal Sopuch
z Brna.
Radek Brázda

Z představení Vám přinášíme
několik fotografií.
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Jakub si upravuje své ponoÏky

Jakub a jeho pán s hostinskou
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Pán a rytíﬁ Saint-Ouen

Uchvácen˘ mark˘z
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů, které se konalo 25.11. v Radslavicích, prakticky uzavřelo hasičský rok. Každý sbor
obdržel „Zpravodaj OSH,“ který vlastně bilancoval veškeré dění dobrovolných hasičů v okrese
Přerov. Toto shromáždění schválilo také výsledky hospodaření OSH a plán rozpočtu na r. 2007.
Účastníci jednání pak byli seznámeni s novým
statutem vyznamenání a doplněným stejnokrojovým předpisem. Tento předpis zajímá i naši
členskou základnu, poněvadž výbor sboru navrhl zakoupení vycházkových uniforem pro další
členy a není nám samozřejmě jedno, kdo a za
jakou cenu stejnokroj ušije.
Soutěžní sezona dospělých skončila a její
bilancování proběhne na výroční valné hromadě
sboru v závěru kalendářního roku. Dorostenecký
kolektiv a mladí hasiči absolvovali branný závod
v Přestavlkách. Dorostenecká hlídka skončila na
2. místě. Jedna hlídka v kategorii mladších obsadila 10. místo. V soutěži jednotlivců dorostenek
obsadila naše zástupkyně 8. místo. Celkově lze
konstatovat, že soutěžní rok mladých hasičů,
dorostenců a dorostenek se vydařil a navázal tak
na úspěchy z předchozího období. Samozřejmě,
že k podrobnějšímu hodnocení dojde na výroční
valné hromadě.
Podzimní měsíce slouží také k prohlubování
znalostí účastí na školení. Tři naši zástupci, zařazení na funkci velitele, absolvovali týdenní školení v Hasičské škole v Jánských koupelích. Odborně velmi náročná výuka bude jistě přínosem
nejen pro proškolené velitele, ale bude přínosem
pro celý sbor.
Vedoucí kolektivů mladých hasičů a rozhodčí
pro disciplíny mladých absolvovali školení ve Velké u Hranic. V zimních měsících bude následovat proškolení v obsluze radiostanic výjezdových
vozidel, a také získání odbornostních odznaků
hasič III. stupně. Organizace tohoto školení proběhne společně s dalšími sbory okrsku.
V prostorách garáží byl proveden podzimní
úklid a strojníci připravili techniku na zimu. Také
kontrola pracovníků HZS, která proběhla v závěru měsíce, neshledala závažných závad.
Je potěšitelné, jak stoupá obliba využívání společenských prostor hasičské zbrojnice pro pořá-

dání rodinných oslav a výročí. Správcová zbrojnice již
registruje
zájemce na
příští rok.
I to svědčí
o tom, že prostory ve zbrojnici jsou dostatečně
vybaveny a ti, kteří oslavují, jsou
s pronajímanými prostorami
spokojeni. Pro obec to znamená i finanční prostředky za pronájem.
Výjezdní vozidlo vyjelo 21. 10. v 17.30 hod.
k požáru sklepních prostor do Tovačova. Zásahu
nebylo třeba, neboť ohnisko požáru bylo v zárodku lokalizováno.
Výroční valná hromada zhodnotí činnost sboru ve všech oblastech. Prioritou r. 2007 bude
střední oprava vozidla AVIA A 31.
Podle finančních možností pak dojde k úpravě
soutěžní motorové stříkačky. Dále hodláme
zakoupit elektrickou časomíru, nutnou pro pořádání soutěží VC OSH.
Podle schváleného kalendáře soutěží proběhne naše soutěž O pohár Hané 17. června 2007
se začátkem v 9.00 hod.
Dobrovolní hasiči našeho sboru děkují touto
cestou za projevenou přízeň od obce v průběhu
celého roku a za finanční podporu naší činnosti.
Těm občanům a sponzorům, kteří jakýmkoliv
dílem přispěli ke zdárnému zvládnutí všech
našich akcí, patří taktéž upřímný dík.
Přeji nám všem klidné a spokojené vánoční
svátky, hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti
v roce 2007.
František Němčák, starosta sboru

SDH Troubky poﬁádá dne 17. února

2007

HASIâSK¯ PLES

.

NET MIDI.
K tanci a poslechu hraje skupina KOR
lé.
date
poﬁa
zvou
ãnû
Srde
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Mysliveck˘ spolek
Poslední dva měsíce každého roku jsou pro
myslivce dobou hlavní lovecké sezony. Ne jinak
je tomu i v Troubkách. Nastal čas, kdy jsme
pozvali své přátele z řad myslivců i nemyslivců,
aby se zúčastnili troubeckých honů na drobnou
pernatou a srstnatou zvěř, aby se na vlastní oči
přesvědčili, jak jsme se snažili v péči o zvěř.
Konečné výřady jsou podle srovnatelných honiteb v okolí v Troubkách na velmi kvalitní úrovni.

Významný je rovněž kolorit, který průběh honu
provází. Vlastní zázemí Konírny, myslivečtí trubači, pojízdná občerstvovací udírna, náš prostorný „štábní vůz sovětské armády“ pro převoz
mezi lečemi, či samotná poslední leč spojená
s pasováním krále honu, který obdrží jmenovací
dekret a v neposlední řadě myslivecký soud, to
je neopakovatelná atmosféra a prostředí honů
v Troubkách.
Oficiální ãást honu
konãí v˘ﬁadem.

Mysliveck˘ soud ve sloÏení:
(odleva) Ïalobce – âestmír Stavinoha, soudce – Stanislav Svozil
a Ïalobce – Radek Mrtv˘ odhalí
kaÏd˘ „prohﬁe‰ek“.
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To v‰echno je bedlivû sledováno „veﬁejností“ z ﬁad úãastníkÛ.

za
VÏdycky se v‰ak najde nûkdo, kdo
soupodpory „veﬁejnosti“ potrestá i ãleny
ího
du, tentokrát to byla „Inspekce Vrchn
bohysódu z Holomóca“ – (odleva) slepá
s nejnû pravdy Chojana – Vít Kratochvíl,
m.
vy‰‰ím sódcem – Pepou Kratochvíle
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Myslivci se v tomto období však nezajímají jen
o lovení drobné zvěře. Po období, kdy z polí zmizela přirozená potrava, je nutno doplnit všechna
krmeliště (vybraná místa ke krmení – krmelce,
jesle, zásypy) krmením v podobě sena, či jadrného a dužnatého krmiva tak, aby zvěř nestrá-
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dala a přežila v co nejlepší kondici zimní podmínky.
První měsíce nového roku jsou mimo jiné i plesovou sezonou. Myslivci z Troubek jsou již drahnou dobu let kolektivem, který plesovou sezonu
ve své obci zahajuje.

Srdeãnû si vás dovolují i touto cestou pozvat na

tradiãní Mysliveck˘ ples,
kter˘ se koná v sobotu 13. 1. 2007 v kulturním domû.
Veãerem vás bude provázet hudba BIG MÎIK.
Myslivecký spolek děkuje všem, kteří nám
v právě odešlém roce pomáhali a těší se ze
zachování přízně i v roce právě přicházejícím.

Samozřejmostí je i přání čtenářům Troubeckého
zpravodaje v podobě pevného zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Luděk Judas

Hanáck˘ soubor Troubky
Soubor Hanák Troubky pracuje i v letošním
roce nepřetržitě.. Jako každý rok, i letos se Hanáci zúčastnili větší folklorní akce. V létě jsme byli
pozvaní na Kojetínské hody. Přes počáteční
nepřízeň počasí to byla velmi zdařilá akce. Jsme

rádi, že si na nás z Kojetína vzpomenou a rádi
nás vítají na hodech.
O prázdninách jsme dostali také pozvání na
mezinárodní folklórní slavnosti ve Frenštátě.. Byli
jsme tam poprvé a bylo to krásné. Po průvodech
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Hanáci na 11. mezinárodním
festivalu v Karlov˘ch Varech

městem jsme byli přijati
na radnici a poté začala
hlavní veselice na
náměstí za účasti spousty diváků. Náš soubor se
mezi účinkujícími určitě
neztratil, což bylo vyjádřeno i čestným uznáním
města Frenštát pod Radhoštěm. Škoda jen, že
večerní program, ve kterém jsme měli navzájem
předávat vlastní tance
a zvyky, přerušil pravý
vydatný horský déšť.
No a to již jsme se dvakrát týdně chystali na
11. mezinárodní festival
v Karlových Varech. Členové souboru si všichni
museli již v pátek vzít volno, protože program
začínal již v pátek.
Přivítaly nás prosluněné Karlovy Vary, plné
návštěvníků, kteří mile reagovali na všechna
naše vystoupení. A že jich nebylo málo. Nejprve

se nám zdálo, že to bude procházka růžovým
sadem, avšak skutečnost byla jiná. Ráno
v 10 hodin do krojů a celý den jsme je nesundali. Večer v Thermalu byl galaprogram až do
23 hodin. Velmi náročné, všem našim členům
i doprovodu patří velký dík za vzornou reprezen-
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taci a neutuchající zpěv a veselí celého souboru.
A v noci a pak v autokempu se potvrdilo, že současný soubor Hanák má velmi zdravé jádro, které má pravou lásku k hanáckému folkloru.
Všude, jak na kolonádách, tak i v sálech, naše
hanácké kroje sklízely nefalšovaný obdiv za jejich
krásu. Však naše děcka musela pořád pózovat
pro dychtivé Japonce, Němce a spoustu jiných
návštěvníků.
Tento náš zdařilý výjezd sklidil i ovoce v podobě pozvání od souboru TAHHU-VISA do Finska.
Takže nás čeká spousta práce a hlavně sehnání potřebných finančních prostředků.
V době před vydáním Zpravodaje vrcholily přípravy na tradiční vánoční posezení u cimbálu.
Tuto akci máme moc rádi, protože na tvářích vás, návštěvníků, je vidět, že se s námi již
těšíte na Vánoce. Škoda jen, že nám na
poslední chvíli odřekl účast soubor Gorola, je
to něco jiného než hanácký folklor, kulturák by
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se chvěl v základech, ale slíbili, že se u nás
určitě objeví.
Nyní máme trochu problémy, neboť máme na
třináct tanečníků jen šest děvčat. Snad se nám
tuto situaci podaří otočit, a proto zveme všechna děvčata, která mají zájem o tuto zábavu, ať se
přijdou podívat a zatancovat si s námi. A hlavně,
že nám v Hanáčku, který má nyní 30 dětiček, roste pod skvělou rukou Evičky Vojtkové nová
základna pro starší soubor. Tak nám držte palce,
aby soubor Hanák fungoval dál, protože členům,
kteří tuto činnost provozují, patří velký dík, že ve
svém volném čase si připravují kroje, dojíždějí
z okolních vesnic a tancují a zpívají.
Děkujeme i všem přátelům našeho souboru za
pomoc, bez které bychom se určitě neobešli.
Soubor Hanák Troubky přeje všem obyvatelům
Troubek hodně zdraví, štěstí a pohody nejen
o Vánocích, ale i po celý rok 2007.
Stanislav Vojtek, vedoucí souboru.

Ze sportu
Tûlov˘chovná jednota Sokol Troubky
Závěr právě končícího roku je pro každého
z nás okamžikem, kdy i přes vánoční shon si
najdeme chvíli pro zhodnocení uplynulého
roku, jak se komu vydařil a kde nedošlo na
vyplněná přání. Pojďme si v pár řádcích shrnout aktuální stav ve sportovní činnosti v naší
Tělovýchovné jednotě Sokol. Předem musím
konstatovat, že jsme se svými průměrnými
a špatnými sportovními výkony obsadili také
podobné umístění i ve sportovních tabulkách
jednotlivých soutěží. Ke spokojenosti máme
velmi daleko, ale protože jsme se již několikrát
přesvědčili, že i v naší TJ lze dělat sport na
dobré úrovni, tak se pojďme těšit na budoucí
sportovce, kteří se nám odmění svými výkony
za naši trpělivost.
Jedním z těch úspěšných je i Lukáš Ticháček,
odchovanec naší TJ, kterého jsme mohli sledovat na obrazovkách televizí při přenosech z mistrovství světa ve volejbale z japonského Nagana
a později z Hirošimy. Stačil malý krůček či více
štěstí a naše národní družstvo mohlo zakončit
své sportovní vystoupení na tomto šampionátu
až v Tokiu. Přejme si, aby začínající sportovci

měli odvahu pustit se do sportu s větším nasazením a vidinou sportovní kariéry, která není předurčena pouze mladým sportovcům ze středisek
mládeže, ale že na ni lze dosáhnout i ze skromnějších podmínek naší tělovýchovné jednoty
a Lukáš ať je naší mládeži příkladem.
V našem největším oddíle se sportovní výsledky dají shrnout do jednoho slova, průměr. Fotbalový oddíl má v soutěži od podzimu čtyři družstva, začala totiž mravenčí práce s přípravou těch
nejmenších fotbalistů, kteří mají za sebou již první mistrovská utkání na travnaté ploše. Přejme
těmto začínajícím sportovcům, aby měli štěstí na
stálého kvalitního trenéra a tuto náročnou činnost
nemuseli suplovat rodiče.
Družstvo žáků stále nemá tu kvalitu, na kterou
jsme byli před několika lety zvyklí, totiž, že naši
žáci obsadili první místo v tabulce a žádné družstvo v okolí nás z tohoto místa nesundalo. Nyní
se družstvo pohybuje s 10 body ve středu tabulky, a to je v současné době zřejmě vrchol, neboť
družstva Brodku a Tovačova jsou pro nás v současné době neporazitelná.
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Relativně nejlepší je umístění ,,B“ družstva
mužů, které je s 16 body na 6.místě v okresní
soutěži, která má 12 účastníků.
Prvnímu družstvu mužů se výsledky v 1.A třídě nedaří podle představ, a protože měli hráči
v několika utkáních i na vítězství, (ale jednou
vinou nepozornosti brankáře, podruhé zaváháním mladého střelce či špatně vyhodnocenou
situací před brankou), je jejich 9.místo a 13 bodů
docela zklamáním. Nepovedl se vstup do podzimní soutěže a pouhá tři vítězství jsou velmi
malou odměnou divákům za stálou přízeň. Přejme si, aby naše poměrně mladé družstvo přistoupilo mnohem zodpovědněji k zimní přípravě
než loni a my se mohli s příchodem jara těšit na
kvalitnější výkony nejen na domácím trávníku.
V oddíle volejbalu jsou sportovní výsledky velmi podobné, podzimní část oblastního přeboru
žen zvládla děvčata na 4. místo s pěti výhrami
a stejným počtem porážek.
To muži mají co dohánět – pouhá dvě vítězství
a osm porážek řadí naše muže na předposlední
místo v tabulce oblastního přeboru Olomouckého kraje. Pro zimní část se družstvo již tradičně
přihlašuje do soutěží řízených zlínským volejbalovým svazem, ale ani zde nejsme úspěšnější, 7.
místo z devíti účastníků je opět smutným konstatováním, že na úspěchy troubeckého volejbalu se již jen vzpomíná. Snad kapka naděje pro
volejbal v naší TJ je v podobě družstev žaček
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a žáků, kteří teprve začínají sbírat zkušenosti pod
vysokou sítí.
V letošním roce si mohli příznivci sportu
a pohybu užít mnoha sportovních akcí, jak pod
modrou oblohou, tak i ve sportovní hale.
Počínaje mistrovskými zápasy, různými turnaji, jezdeckými závody a jinými aktivitami přispívá
tělovýchovná jednota ke kvalitnímu kulturnímu
vyžití našich občanů, a mohu vás ubezpečit, že
i do budoucna se bude na co dívat a komu fandit.
Ve sportovní hale jsou od září obsazeny
všechny víkendové dny pro sportovní aktivity
a není tomu jinak ani pro následující dny vánočních svátků.
Zveme Vás do spor tovní haly
25. 12. na turnaj v sálové kopané,
h čtveřic
26. 12. na turnaj ve volejbale smíšenýc
a
y.
27. 12. na již 3. ročník troubecké pálk
I v novém roce bude dostatek sportovních
akcí, protože víkendové dny jsou ve sportovní
hale až do jarních měsíců již obsazené. Lze si
jen přát, aby nám všem bylo přáno a my přáli
ostatním všechno dobré, pevné zdraví, hodně
štěstí a mnoho pracovních i sportovních úspěchů.
Tělovýchovná jednota Sokol Troubky vám přeje krásné Vánoce.
Antonín Ticháček

Malá kopaná
1. FC SLZA v 1. lize PLMK – soutěžní
sezona 2006/2007
Přípravu na nový soutěžní ročník jsme již tradičně zahájili na turnaji v Henčlově. Po předchozích dvou vítězných účastech jsme se museli
spokojit se třetím místem. I toto umístění jsme
však zhodnotili jako dobré.
Samotný soutěžní ročník jsme zahájili zbytečnou domácí porážkou s FC Kafki v poměru 2:6.
Tuto porážku z větší části přičítám na vrub malé
účasti hráčů mužstva. V dalším zápase jsme
však zvítězili na hřišti soupeře 3:2, když naším
protivníkem byl Rotující Kedluben.Poté ovšem
následovala série dvou porážek, a to v domácím
zápase s Rokytnicí (0:4), a v zápase, který se
nekonal s AC Hrot z Dřevohostic (0:3 kontumač-

ně). Tento zápas jsme chtěli přeložit, jelikož nás
na sobotní zápas mohlo jet maximálně 5 a soupeř nám přeložení zápasu nejdříve odsouhlasil.
Ovšem v pátek odpoledne nám zástupce jejich
mužstva sdělil, že k žádnému přeložení nedojde
a zápas se musí odehrát. A tak jsme tedy prohráli kontumačním výsledkem.
Po tomto zápase jsme však v domácím zápase zvítězili nad FC Wellrybou 4:1 a spravili si tak
náladu. O týden později jsme však podlehli v dalším domácím zápase nováčkovi soutěže mužstvu Rapid Sibom Lýsky v poměru 2:0 a navíc byl
vyloučen náš hráč Petr Němčák. Jinak jsme
ovšem podali celkem solidní výkon, pouze se
opět projevil náš starý problém – proměňování
šancí.
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O týden později jsme sehráli další zápas
s nováčkem soutěže týmem MASH ve Vinarech.
Zápas byl však podstatně ovlivněn domácím rozhodčím, který snad již v desáté minutě vyloučil
našeho hráče Petra Chalánka, který si dovolil
hlasitě protestovat proti drsnému zákroku protihráče na něj, který však rozhodčí odpískal se
značným zpožděním. I přes toto oslabení podali všichni hráči v zápase bojovný a srdnatý výkon
a nechybělo mnoho a vezli jsme si odtud domů
remízu. Konečný výsledek však zněl 2:3.
Následující domácí zápas se Zippem Vinary
jsme sice začali špatně, ale nakonec jsme zápas
dotáhli do vítězného konce s výsledkem 4:1.
Opětovná slabá účast hráčů v dalším zápase
byla jednou z hlavních příčin porážky s mužstvem TRAVEXU (0:5). Nutno ovšem podotknout, že soupeř předvedl velice dobrý kolektivní výkon opřený o individuality bratrů Palinkových.

V předposledním domácím zápase jsme porazili poslední tým soutěže – Lempl Team, v poměru 5: 1. V zápase s loňským vítězem soutěže
Hotelem Fit na jeho hřišti jsme uhráli překvapivou remízu 1:1, když náš gól padl jen krátce před
koncem zápasu.
Náš letošní poslední domácí zápas se nám
však příliš nevyvedl. Po vyrovnaném průběhu
jsme totiž podlehli našemu soupeři týmu
ROOFS.CZ (0:1) a opět jednou z hlavních příčin
bylo neproměňování šancí. V posledním zápase
jsme si však s chutí zastříleli na hřišti Majetína,
kterému jsme uštědřili porážku v poměru 6:0
a nebýt vlažnějšího přístupu v druhém poločase
(poločas skončil v poměru 5:0), mohlo být celkové skóre zápasu pro domácí ještě krutější.
Podzimní část sezony jsme tak zakončili na
konečném 8. místě. Věřím, že jarní část sezony
bude pro nás stejně úspěšná a v klidu udržíme
tuto příčku, případně ji ještě vylepšíme. Karel

Tabulka 1. ligy PLMK po 13. kole
Pořadí

Zápasy

V

R

P

Body

Skóre

1. SIBOM Rapid Lýsky

12

9

1

21

28

28:13

2. AC Hrot

13

8

3

2

27

57:30

3. FC Wellryba

13

7

4

2

25

48:22

4. Rokytnice

13

7

4

2

25

34:19

5. FC Travex

13

7

3

3

24

38:17

6. Hotel Fit

12

7

3

2

24

34:17

7. FC Kafki

13

5

3

5

18

29:31

8. 1. FC SLZA

13

5

1

7

16

27:30

9. Rotující Kedluben

13

5

0

8

15

41:43

10. ROOFS.CZ

13

4

3

6

15

24:42

11. MASH

12

4

2

6

14

28:26

12. ZIPPO Vinary

12

3

1

8

10

32:54

13. Majetín Lions

13

2

3

8

9

28:67

14. Lempl Team

13

0

1

12

1

13:50

Naši střelci:
Pavel Kamelandr – 8 branek, Martin Frgal – 4 branky, Zbyněk Hýsek – 3 branky, Marián Večeřa, Staňa Svozil a Petr Chalánek – 2 branky, Michal Frgal, Radek Brázda, Staňa Pískovský, Petr Němčák
a Libor Dočkal – 1 branka.
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„Turnaj v Henãlovû – srpen 2006,
v zápase s domácím muÏstvem
jsme zvítûzili“

„Pﬁebírání ceny za koneãné
3. místo, turnaj v Henãlovû
2006“

„Turnaj v Henãlovû 2006 –
spoleãné foto“ (na snímku
chybí Petr Kamelandr)
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Vybrali jsme pro vás …
Co to znamená, kdyÏ se ﬁekne „T¤ETÍMU SMRT!“
= povûrãivé heslo kuﬁákÛ, podle nûhoÏ si mohou jednou
zápalkou pﬁipálit nejvíce dva.
Jižní cíp Afriky se od poloviny 17. století stal
doménou převážně holandských kolonistů, kteří
si říkali Búrové (sedláci). O dvě stě let později
založili republiku Transvaal (r.1852) a Oranžský
svobodný stát (r. 1854). Koncem 19. století, po
objevení pohádkově bohatých nalezišť zlata a diamantů, se celá oblast dostala do centra pozornosti Angličanů. Aby Búrové odvrátili hrozící anglický vpád, vyhlásili v říjnu 1899 Anglii válku. Tuto
tzv. búrsko-anglickou válku (1899–1902) vedli na
obou stranách jen bělošští kolonizátoři, domorodé obyvatelstvo zůstalo stranou. Anglické velení
postupovalo proti Búrům nelítostně a bezohledně, vojáci ničili jejich farmy a obyvatelstvo zaháněli násilím do táborů obehnaných ostnatým drátem, kde je po stovkách kosily nemoci a hlad.
Chvíle búrských střelců přicházela v noci, kdy
nedočkavě čekali, až angličtí vojáci poruší kázeň

a zapálí si cigaretu. Jakmile vzplanula zápalka,
zamířili, zatímco si od ní připaloval druhý, odhadli vzdálenost a třetího už zasáhla smrtící kulka.
Na tuto skutečnost reagoval i britský polní řád,
v němž se uvádělo, že „při nekázni a zapalování
cigaret či doutníků jedinou zápalkou v dohledu
nepřítele, lze očekávat, že třetí zahyne.“
Jako v každé válce, i v této zvítězili silnější. 31.
května 1902 byla uzavřena mírová smlouva
a Búrové se stali britskými poddanými. V roce
1910 byly obě búrské republiky včleněny jako
provincie do nově vytvořené Jihoafrické unie.
Po Búrech zůstal dodnes název pro arašídy
(burské oříšky) a snad i „búr,“ tj. v zlodějské hantýrce pětikoruna.
LK
Pramen: S. Kovářová: Proč se říká 222 x

Moudrost slavn˘ch
Pﬁed manÏelství mûjte oãi ‰iroce otevﬁené a potom napÛl pﬁivﬁené.
Îárlivému manÏelovi je Ïena vÏdy podezﬁelá.

Latinské pﬁísloví

âlovûk má b˘t stále zamilován. To je dÛvod, proã se nemá Ïenit.
Uzel, kter˘ mÛÏe‰ rozvázat rukama, nerozvazuj zuby.
Kdepak asi konãí láska, která prochází Ïaludkem.
Politika, to je sjezd, ale vût‰inou slalom.
Nevybírej Ïenu v tanci, ale na poli mezi Ïenci.

Franklin

Wilde

Kurdské pﬁísloví
A. Holitscher
E. Faure
Ukrajinské pﬁísloví

Mlãení v pravou chvíli je projevem moudrosti a je lep‰í neÏ kaÏdá ﬁeã.
Plutarchos
Bezpráví unesou lépe u‰i neÏ oãi.
Milosrdenství vÛãi katanÛm je krutostí vÛãi jejich obûtem.

P. Syrus
Robespierre
LK
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Vánoãní obyãeje a povûry
Jistû nûkteré z nich znáte:
* NeÏ usedl hospodáﬁ ke ‰tûdroveãernímu stolu, ovázal stromy slámou
a „pozval je na veãeﬁi. „ Pamatoval také na svou drÛbeÏ a skot.
* KdyÏ mûly hospodynû zadûláno na vánoãku („‰tûdrovku“), chodily
ven do zahrad objímat rukama mokr˘ma od tûsta stromy a tím pﬁivolávat dobrou budoucí úrodu.
* Do vzduchu se házela hrst mouky pro paní Meluzínu – aby se uti‰ila.
* V zahradû se tﬁáslo se stromy – aby se probudily ze zimního spánku.
* Vûﬁilo se, Ïe o pÛlnoci oÏivne pﬁíroda a zvûﬁ mluví lidsk˘m hlasem;
kdo by ji v‰ak zaslechl, neu‰el by krutému osudu.

Pranostiky
Pranostiky vycházely z konkrétních zku‰eností mnoha generací, pﬁedávan˘ch z rodiãÛ na dûti:
* Na Adama a Evu ãekejte oblevu.
* Mráz na BoÏí narození – zima se udrÏí bez promûny.
* KdyÏ na BoÏí hod pr‰í, sucho úrodu poru‰í.
* Jak Vánoce obalí stromy snûhem, tak posype je jaro kvûtem.
* Jasné Vánoce – hojnost vína i ovoce.

Zadáno pro Ïeny
Zapeãené pikantní ﬁízky
Vepřové maso nařežeme na plátky, naklepeme, posolíme a obalíme ve strouhance, takto obalené řízky omáčíme v těstíčku z vejce a mouky, rychle mírně osmažíme na pánvi a dáme dopéct do
trouby. Na pekáč poklademe na kolečka nakrájenou cibuli, pokryjeme plátky anglické slaniny, na ni
položíme osmažené řízky a opět překryjeme cibulí a anglickou slaninou. Pečeme opatrně, aby se
spodní vrstva nespálila. Tyto pikantní řízky podáváme s brambory.
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Rajská omáãka
50 g másla, 2 lžíce oleje, 1 cibule, 2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce cukru, 1 bobkový list,1/2 lžičky
tymiánu, 4 zrnka nového koření, 6 kuliček pepře, 1 hřebíček, 1 litr vývaru, 6 rajčat nebo konzerva rajského protlaku, sůl.
Postup: na rozehřáté máslo s olejem dáme
osmahnout nakrájenou cibuli, přidáme mouku,
koření, cukr a důkladně promícháme. Zalijeme
vývarem z masoxu, přidáme nakrájená rajčata
nebo protlak.Vaříme asi 15 minut, omáčku přecedíme do čistého hrnce a opět přivedeme do
varu, dochutíme solí, okyselíme. Podáváme
s vařeným hovězím masem a knedlíkem.

Vdolky peãené v troubû
500 g hladké mouky, špetka soli, 1 žloutek,
60 g tuku,1/4 litru mléka, 2 lžíce cukru, 42 droždí, tuk na plech a na potírání, na ozdobu marmeláda, zakysaná smetana, strouhaný tvaroh.
Postup: z teplého mléka, droždí a cukru připravíme kvásek. Mouku smícháme se špetkou
soli, žloutkem a rozehřátým tukem, vlijeme na
vykynutý kvásek a zamícháme v hustší těsto.
Necháme asi 3/4 hod. vykynout. Na pomoučeném válu vyválíme silnější plát, tvořítkem vykrájíme vdolky, položíme na vymaštěný plech
a necháme asi 15 min. vykynout. Poté je potřeme tukem a vložíme do předehřáté trouby
a pečeme při teplotě 180 °C do světle žluta. Zpola upečené vdolky obrátíme spodní částí nahoru, opět pomastíme a dopečeme dočervena. Vdolky
se pěkně zploští. Ještě za tepla je potřeme marmeládou, ozdobíme zakysanou smetanou a posypeme tvarohem.

DIA koutek
Vloãkové tyãinky
200 g ovesných vloček, 100 g rozinek, 40 g umělého sladidla Glokpur, 50 g vlašských ořechů,
2 vejce, 1/2 prášku do pečiva.
Postup: všechny suroviny smícháme v misce a necháme do druhého dne v ledničce. Pak ukrajujeme lžičkou malé množství hmoty, z níž mokrými dlaněmi tvarujeme 5 cm velké tyčinky, které pečeme do světle hnědé barvy v troubě, nejlépe dát na plech pečící papír, při teplotě 150 °C.
JS

50

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2006

Humor
Paní učitelka v první třídě říká žáčkům: „Děti, nyní utvořte větu, ve které by bylo slovo ananas.“
Janička se hlásí: „Maminka rozkrojila ananas.“
Toníček: „Náš táta měl k večeři dvě jitrnice a na nás se úplně vykašlal.
Před synovou operací se ptá venkovan doktora: „Co mu teď budete dělat?“
„Dostane anestezii a pak už nebude nic vědět.“
„Tak to se nemusíte namáhat,“ mávne rukou venkovan. „Můj kluk neví nic ani bez anestezie.“
Soudce se ptá obžalovaného: „Tak vy tvrdíte, že všechny krádeže jste provedl sám, že jste
neměl pomocníka?!“
„Ano, přesně tak. Víte, teď je velmi těžké najít poctivého člověka.“
„Prosím tě, proč si nenecháš přišít to ucho, které ti utrhli při rvačce?“
„To nejde. Dokud neskončí vyšetřování, musí být přiloženo ke spisům jako
předmět doličný …“
„Martine, kdybys našel v pravé kapse kalhot sto korun a v levé dvě stě korun. Co bys potom
měl?“
„Cizí kalhoty, paní učitelko.“
Blondýna potká kamarádku a povídá: „Hele, je mi to trapný, ale zeptám se – nevíš, co je
to Lemrouch?“
„To nevím, nikdy jsem to neslyšela.“
Blondýna: „Já taky ne, ale asi to bude něco sprostého. Byla jsem v divadle a vypravěč
říkal, že kněžna Libuše poklekla a políbila LEMROUCHA jeho.“
Jaký je rozdíl mezi ministerstvem financí a lesem Řáholcem?
Žádný. Z obou se ozývá „Manko, Manko“.
Potkají se dva Skoti. „Kam jdeš?“ ptá se první.
„Už mám všeho plné zuby. Jdu se utopit,“ říká druhý.
„Zbláznil ses? V novém obleku?“
„Váš syn má nadprůměrné znalosti ze zeměpisu.“
„Víte, paní učitelko, jeho otce honíme kvůli alimentům po celé republice.“
Muži se zdá, že slyší ve skříni nějaký šramot, a pojme podezření: „Koho tam máš?“
„Ale nikoho, koho bych tam měla mít.“
Manžel se uklidní, ale za chvíli opět uslyší kroky.
Přistoupí ke skříni a zavolá. „Kdo to tam chodí?“
Vzápětí se ozve tenký hlásek: „To jsme my, kabáty, vycházíme z módy.“
LK
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Reklama
Pavlíkové
Kadeﬁnictví Mariepﬁíz
eÀ a pﬁeje jim

dûkuje v‰em zákazníkÛm za
a Ïivotní
do nového roku 2007 hodnû zdraví
pohody. (telefon 581 22 10 63).

AUTODÍLNA Jaromír Pﬁehnal
dûkuje sv˘m zákazníkÛm za pﬁízeÀ a pﬁeje v‰em
radostné vánoãní svátky, v novém roce 2007
mnoho zdraví, ‰tûstí, osobní spokojenosti
a hodnû kilometrÛ bez nehod.

Kadeﬁnictví Hany Vávrové
pﬁeje v‰em krásné Vánoce

a ‰Èastn˘ nov˘ rok.
Kontakt: 731 185 402.
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Reklama
Oznámení:
Katastrální úřad , pracoviště Přerov, má sídlo
v ulici Husova 2846/2, naproti vlakovému nádraží v budově Pegas.

·tûpánská zábava
se koná 25. 12. 2006 v sále kulturního domu.
Začátek je ve 20 hodin,
k tanci a poslechu hraje skupina Esmeralda.
Srdečně zvou hokejisté

OSG•GREGOVSK¯s.r.o.
O b ch o d n í f i r m a
M a r t i n G r e g ov s k ý – O S G
n a b í z í k p ro d e j i
parapetní desky
– imitace mramoru
o ro z m ě r e c h
300 cm × 40 cm,
z a z v ý h o d n ě n o u c e nu

430,- Kč/kus
Informace v prodejně, tel. 602 625 454, 602 893 189
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Reklama

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

MVDR. Josef Pospí‰ilík pﬁeje v‰em ‰Èastn˘ nov˘ rok
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Reklama
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Najdi 5 rozdílÛ

Kristýna Obrtelová

Rozdíly vypište nebo přímo zaškrtněte v obrázku a do 19. 3. 2007 zašlete
na Obecní úřad v Troubkách, ul. Dědina 286/29 a výherci dostanou malou odměnu:
Dvanáct rozdílů: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
JMÉNO, ADRESA: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Třída: ... ... ...
Vylosovaní výherci z minulého čísla: Lucie Pizúrová, Veronika Zatloukalová, Lenka Hejkerlíková.
Správně odpověděli: Kamila Soukupová, Zuzana a Tereza Kamelandrovy, Pavla Učňová, Tereza
Dohnalová, Daniel Mrtvý, Jakub a Kateřina Nezvalovi.
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