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Slovo redakce
Podejte mi tu kytici snûhov˘ch rÛÏí.
To uÏ je jaro na severní toãnû?
Ach ne, to jen andûlé ze snûhu kﬁídla mají
a ãlovûk si myslí: Proã ne?
Jaroslav Seifert
Vážení občané !
Brzy se rozloučíme se starým kalendářem. Při pohledu na odcházející letopočet každému z nás vytane na mysli znovuzrození obce, dobu, kterou jsme prožili deset let v nových Troubkách . Devět obětí povodně je vysoká daň, a nikdy
na ně nezapomeneme.
Poslední léta se život v obci stabilizoval, méně se staví, pouze se dolaďuje vzhled obce. Stojí před námi ještě hodně úkolů, nestihli jsme je splnit, ale
nebyla to liknavost, pouze nedostatek finančních prostředků nám v tom
zabránil.
V jedné části obce – v Nové ulici – je nově potažený asfaltový koberec, připojují se další účastníci na vysílání kabelové televize, máme
možnost zřídit si přípojku na internet. Horní patro kulturního domu se
dočkalo plastových oken. Jako každý rok se sešli na besedě v hojném počtu důchodci, byli mile překvapeni hezkým programem.
Během roku pro ně uspořádal obecní úřad dva velmi zajímavé
zájezdy.
Přes všechny neradostné prognózy na příští rok naše přicházející Vánoce nebudou letos chudší než ty loňské.
Přejeme našim čtenářům dobrou pohodu u vánočního stolu a to nejpotřebnější – pevné zdraví v novém roce.
redakce

V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Troubeckého zpravodaje, budeme snad všichni za
sebou mít předvánoční shon spojený s úklidem
domácností, pečením vánočního cukroví a sháněním
dárků. Ale předvánoční čas by neměl být naplněn
pouze oním shonem, snahou mít vše nejlepší
a podarovat své blízké co největším množstvím
pěkných dárků. Předvánoční období by mělo být
také časem, kdy zvolníme celoroční rychlé tempo a v kruhu svých blízkých a přátel si připomeneme skutečný význam a smysl Vánoc.
Chci vám proto popřát, aby se vám toto
„pozastavení“ v čase vánočním podařilo
a přispělo tak ke krásnému prožitku svátků vánočních. A do Nového roku 2008
vám pak přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a životního optimismu.
Radek Brázda

2

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2007

Informace obecního úﬁadu
V rámci plnění koncepce obnovy a modernizace
sítě místních komunikací byla řádně zkolaudována
rekonstruovaná komunikace v Nové ulici, a v současné době pak již probíhá stavební řízení na
rekonstrukci místní komunikace v ulici Vrbí.
Zároveň začala projekční kancelář, se kterou dlouhodobě spolupracujeme na přípravě těchto akcí,
zpracovávat projekt rekonstrukce komunikace v ulici Roketská. Spolu s komunikací v této ulici by však
měl být zpracováván rovněž projekt rekonstrukce
komunikace v ulici Sadová I. (od křižovatky se silnicí II/434 u parkoviště u hřbitova po křižovatku
s komunikací v ulici Zárub) a dále pak místní komunikace v ulici Zahradní. Předpokládáme, že projekty těchto akcí by měly být dokončeny v průběhu zimních měsíců 2008 a ihned poté by bylo
zahájeno stavební řízení na realizaci těchto projektů. Dle schválené Koncepce a s ohledem na
rozpočty výše uvedených akcí, hodláme zpracovat
projekty rekonstrukcí našich dalších místních komunikací. V průběhu zimních měsíců, po vydání stavebního povolení na rekonstrukci komunikace v ulici Vrbí, provede rada obce výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací této akce. A již
v brzkých jarních měsících předpokládáme její
samotnou realizaci. Dle připravenosti a vydaných
stavebních povolení počítáme s realizací rekonstrukcí dalších komunikací v obci v letním období
roku 2008.
V návrhu rozpočtu na rok 2008 je počítáno
s výdaji na tyto práce v celkové výši 8 200 000 Kč,
přičemž větší část těchto prostředků pochází
z dlouhodobého úvěru Českomoravské záruční
a rozvojové banky na realizaci rekonstrukcí našich
místních komunikací. Pokud bychom ovšem uspěli i v regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava, a to s projektem sportovně společenského areálu Na Dolách a zajištění
kvalitnějšího přístupu k podnikatelskému areálu
v Koutě, bylo by možné s finanční spoluúčastí
evropských strukturálních fondů, realizovat rekonstrukci komunikací Na Dolách a v Koutě. Ovšem
těžko říct, zda budeme v případě těchto 2 prioritních obecních projektů roku 2008, na které chceme získat „evropské“ dotace, stoprocentně úspěšní.
Přes těžké „porodní“ bolesti dochází k postupné-

mu spouštění signálu kabelové televize – II. a III.
etapy. Snad se hlavnímu investorovi celé akce –
Kabelové televizi Přerov, podaří překonat tyto těžkosti a nově vybudované kabelové rozvody v obci
budou všem občanům sloužit k jejich dobré spokojenosti.
Do konce letošního roku bude ještě provedena
II. etapa výměny oken v kulturním domě (jedná se
o výměnu oken jak u místností užívaných spolky,
tak o výměnu oken na celém obecním úřadu).
Vzhledem k dalšímu zvyšování ceny zemního plynu dodavatelem, a zároveň „uvalením“ tzv. „ekologické daně“ na jednotlivé topné komodity, včetně
zemního plynu (domácnosti jsou od platby „ekologické daně“ za vytápění zemním plynem osvobozeny), se provedení této výměny oken jeví jako
důležité opatření pro snížení nákladů na vytápění
celého objektu. Po dokončení výměny oken bude
nutné zvážit další kroky, které by vedly k celkovému snížení energetické náročnosti celého kulturního domu. Proto bychom v příštím roce chtěli
nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti
kulturního domu a na základě doporučení ze zpracování tohoto průkazu, by měl být zpracován projekt dalších úprav s cílem snížit energetickou náročnost objektu (např. možnost celkového zateplení
objektu, rozdělení a nová regulace topného systému, možnost vytápění objektu z dalšího zdroje např. tepelným čerpadlem apod.). Na provedení
těchto prací by bylo možné získat finanční prostředky z operačního programu, který se týká životního prostředí.
V souvislosti s kulturním domem je potřeba ještě říci, že začal být zpracováván projekt úpravy
bývalého technického dvora obecního úřadu
s cílem vybudování kulturně společenského areálu. Do konce letošního roku by měla být dokončena studie těchto úprav. V příštím roce by pak měl
být vyhotoven projekt pro územní a následně také
pro stavební řízení. S tímto projektem se hodláme
ucházet o finanční podporu z regionálního operačního programu (zřejmě při vyhlášení výzvy
v roce 2009, protože teprve v tomto období je předpoklad, že budeme dostatečně připraveni na podání žádosti o spolufinancování tohoto projektu).
Nereálná ovšem také není postupná výstavba
tohoto areálu dobrovolnou prací členů místních
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spolků s tím, že obec by zajistila pořízení nutného
stavebního materiálu. Ale nejdříve je nutné mít projekt s vydaným stavebním povolením.
Ke kulturnímu domu ještě jedna krátká poznámka. Po definitivním vyklizení obecního bytu bývalou
uživatelkou, bylo zjištěno značné množství stavebních závad. Proto v průběhu zimy bude provedena celková rekonstrukce bytu. Výběr nového
nájemce bytu bude proveden radou obce po
dokončení všech stavebních úprav. Samozřejmě,
že podmínky užívání bytu budou oproti předcházející nájemní smlouvě jiné.
V závěru měsíce listopadu byl v naší obci umístěn a zprovozněn mobilní informační radar. Tento
radar obsahuje statistický modul a na základě údajů z této statistiky bude Policie ČR provádět preventivní kontrolní akce. Tento radar je v současné
době umístěn na sloupu veřejného osvětlení poblíž
obchodu společnosti ZELTR, ale počítáme s jeho
umístěním i na jiných místech, a to jak ve směru
od Tovačova, tak ve směru od Vlkoše. Ovšem
umístění v těchto směrech musíme ještě připravit.
Zároveň bude tento radar sloužit také dalším obcím
v působnosti obvodního oddělení Policie ČR Přerov III., tj. Bochoři, Vlkoši a Říkovicím. Ovšem větší část roku bude radar umístěn na různých místech naší obce. O řádný chod a plánovaná
přemístění do jiných lokalit se bude starat náš
správce veřejného osvětlení.
S ohledem na rostoucí náklady na celý systém
odpadového hospodářství naší obce byla připravena novela obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích a s největší pravděpodobností dojde od
1. 1. 2008 ke zvýšení poplatku „za odpad“
o něco více jak 10 %. Nová výše poplatku by tedy
činila 420 Kč/osoba. Pro systém úlev není navrhována změna.
Toto zvýšení samozřejmě podléhá ještě schválení zastupitelstvem obce, ale rada obce doporučila zastupitelstvu tuto úpravu schválit. Od roku
2009 by měl platit zcela nový zákon o odpadech
a ten bude obec, ale nejen ji, nutit k další intenzifikaci třídění odpadů. V opačném případě budou
náklady na systém odpadového hospodářství obce
dramaticky narůstat, což samozřejmě ve svém
důsledku pocítí občané obce ve zvýšení poplatku,
případně ve zrušení stávajícího systému úlev. Proto ve spolupráci se společnostmi, zabývajícími se
touto problematikou, připravujeme informační kampaň s cílem zvýšit ještě více účinnost místního

3

systému třídění odpadů. S touto kampaní počítáme také ve škole a věříme, že vstřebané informace budou děti přenášet i na své rodiny.
Od nového roku budou mít naši občané možnost
získat na obecním úřadě ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy. Náš úřad se přihlásil do projektu ministerstva vnitra ČR CZECH
POINT, a tak bude možné získat ověřený výpis
z katastru nemovitostí, živnostenského a obchodního rejstříku. V průběhu roku 2008 by do tohoto
projektu měl být snad zaveden i rejstřík trestů.
Nebude tedy nutné cestovat za těmito výpisy na
úřady a instituce, které tyto výpisy vydávají, ale
bude zde možnost získat je na obecním úřadě.
Pracoviště CZECH POINTu bude v první etapě
umístěno pouze v podatelně OÚ, ale uvažujeme
o možném rozšíření těchto služeb také v rámci provozní doby infocentra místní knihovny. Vydání výpisů však samozřejmě podléhá zákonu o správních
poplatcích, ale už jen ta možnost necestovat např.
na katastrální úřad v Přerově, je jistě přínosem.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva budou
také projednávány a schvalovány dva další koncepční materiály, které se zabývají dalším rozvojem naší obce. V prvé řadě se jedná o aktualizovaný místní „Program obnovy vesnice“ vycházející
jak z programového prohlášení zastupitelstva, tak
i z dalších koncepčních dokumentů (např. z koncepce obnovy a modernizace…). V tomto materiálu nejde ovšem pouze o akce, které by obec měla
řešit v rámci investiční, případně neinvestiční činnosti, ale také o další rozvíjení kulturně společenského života naší obce. Zavádění nových tradic –
jako bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu
s doprovodnou výstavou a ruční dílnou je jednou
z těchto záměrů aktualizovaného POV.
Druhým schvalovaným dokumentem bude Integrovaný dokument Obce Troubky (materiál připravující obec na programovací období EU
2007–2013). Tento dokument byl zastupitelstvem
projednán již na zářijovém zasedání a v jeho současné verzi je pouze upravena variantní matice připravovaných projektů, tj., jednotlivé záměry a projekty jsou seřazeny v pořadí, v jakém by se měly
v následujícím období připravovat a realizovat.
Oba výše zmíněné dokumenty ovšem jsou dokumenty „živými“, to znamená, že se s nimi bude
aktivně pracovat a budou podléhat případným
změnám priorit zastupitelstva či reálností získání
dotací z programů EU.
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Závěrem bych se chtěl alespoň krátce zmínit
o kulturně společenských akcích, které se od minulého vydání Zpravodaje v naší obci uskutečnily.
Jako první bych zmínil vydařené setkání seniorů
s bohatým kulturně společenským programem,
za jehož přípravu a celou organizaci patří díky členkám sociální komise rady obce a pracovnicím
obecního úřadu. Myslím si, že nejenom krásná
vystoupení našich potomků a dalších vystupujících,
ale i dobrá organizace celého setkání přispěla
k tomu, že ohlasy na tuto akci byly vesměs pozitivní.
Touto cestou bych pak chtěl ještě jednou poděkovat dlouholetému předsedovi sociální komise
Ing. Františku Lehkému za jeho dlouholeté úsilí
v sociální oblasti a dovolím si mu do dalších let
popřát především mnoho zdraví a životní spokojenosti.
Další vydařenou akcí byl hojně navštívený koncert Pavla Nováka pořádaný obecním úřadem.

Sbûr nebezpeãného odpadu
v ﬁíjnu 2007
(foto Ladislav Smékal)

Vitalita sálající z jeho vystoupení byla nesmírná.
Navíc si jistě mnozí zavzpomínali při poslechu jeho
písní na své mládí a my „mladší“ jsme kromě písní
měli možnost vyslechnout si jeho životem těžce
nabyté zkušenosti. Myslím si, že jeho koncertní
vystoupení nesoucí název „Čtyři roční období“ bylo
pro všechny přítomné příjemným „pohlazením“ na
duši.
Nu a poslední akce, která se konala těsně před
Mikulášem, bylo slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu s krátkým programem, ale především velmi dobře připravenou výstavou a dílnou zaměřenou na předvánoční a vánoční dobu. Za celou
organizaci patří díky všem, kteří se na přípravě
a zdárném průběhu této akce podíleli, především
pak pracovnicím obecního úřadu. Věřím, že v příštím roce tuto akci ještě o nějaký ten „stupínek“
vylepšíme a bude tak zavedena nová obecní tradice.
Radek Brázda
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Vzpomínka na Jozefa Macáka
Ve čtvrtek 27. 9. 2007 v brzkých ranních hodinách zemřel ve věku 72 let pan Jozef Macák,
dlouholetý člen rady a zastupitelstva obce Troubky, předseda MNV Troubky a také dlouholetý
předseda oddílu kopané TJ Sokol Troubky. Do míst, odkud již není návratu, odešel poctivý, pracovitý a obětavý člověk.
Proto na tomto místě chceme všem jeho troubeckým spoluobčanům alespoň v krátkosti připomenout jeho život. Vždyť pan Jozef Macák výrazným způsobem ovlivňoval veřejný
a společenský život naší obce, a to přestože nebyl rozeným „Troubečákem“.
Pan Jozef Macák se narodil 26. 11. 1934 ve vesničce Martinová v kraji kolem slovenské Nitry a Holíče. Své dětství a mládí prožíval v tomto kraji v obci Vajka. Po získání základního vzdělání vystudoval střední školu ovocnářsko-zahradnickou v Holíči a rodný kraj i dosažené vzdělání zcela jistě ovlivnily jeho pozitivní vztah k půdě a krajině.
V Přerově absolvoval v padesátých letech základní vojenskou službu a zde se seznámil se
svou budoucí manželkou, slečnou Anežkou Zatloukalovou. V červenci 1958 spolu uzavřeli sňatek a od roku 1961 se mladí manželé přestěhovali natrvalo do Troubek. V manželství se jim
narodily dvě děti – dcera Helena a syn Miroslav. Dnes si pak již užívali všech radostí i starostí
se čtyřmi vnoučaty – Vítkem, Michaelou, Ondrou a Ivankou.
Pan Jozef Macák byl dlouhá léta zaměstnán v Přerovských strojírnách a v období
před odchodem na zasloužený odpočinek pak pracoval v soukromé společnosti ČMOV Přerov.
Zajímalo ho ovšem i dění v jeho novém bydlišti, a tak se společensky angažoval. V roce 1976
byl zvolen poslancem do tehdejšího Místního národního výboru a již o pět let později v roce
1981 byl zvolen předsedou Místního národního výboru v Troubkách. Pod jeho vedením se
pokračovalo ve výstavbě obecní kanalizace a vodovodu, byla dokončena stavba smuteční
obřadní síně, byla vybudována nová mateřská škola, sportovní hala, rekonstruován povrch většinou jen štěrkopískem zpevněných místních komunikací. Stavebních a dalších akcí, které byly
pod vedením pana Jozefa Macáka provedeny bylo mnoho a určitě se ani všechny nedají vzpomenout. Ve funkci předsedy MNV pan Jozef Macák zůstal až do listopadu 1990.
Přestože v listopadových volbách roku 1990 získal od svých spoluobčanů nejvíce hlasů,
novým starostou obce se nestal. To vedlo k jeho částečnému stažení se z veřejného
a společenského života obce. Ale nebyl by to on, aby zůstal stát opodál a nepomohl jinde.
A tak se v devadesátých letech minulého století stal předsedou fotbalového oddílu naší
TJ Sokol. Kopaná totiž byla jeho velká celoživotní láska.
Po povodni v roce 1998 se pak rozhodl, že bude opět kandidovat do zastupitelstva naší obce,
byl zvolen a na dalších 8 let se stal platným členem zastupitelstva a rady obce
a předsedou finančního výboru.
V posledních komunálních volbách však již nekandidoval. Vleklé zdravotní potíže a také starost o milovanou manželku jej přivedly k tomuto rozhodnutí. V letošním roce se pak vzdal také
funkce předsedy fotbalového oddílu. Přesto se i nadále živě zajímal o dění v obci.
Jeho odchodem tak naše obec přišla o člověka, který se v mnoha směrech podílel
na celkovém rozvoji Troubek. Za vše krásné a dobré, co pan Jozef Macák ve svém životě vykonal, za vše čím se přičinil o to, aby život v naší obci byl šťastnější a krásnější, mu po právu patří naše upřímné poděkování.
Čest jeho památce!
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 7 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 26. 9. 2007
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1) Kontrolu usnesení.
2) Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
3) Zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí
schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě místních komunikací.“
4) Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva obce.
5) Finanční a rozpočtové záležitosti:
5.1. Rozpočet Obce Troubky 2007 – Hospodaření obce za první pololetí roku 2007.
5.2. Rozpočet Obce Troubky 2007 – Hospodaření obce za období 1–8/2007.
5.3. Rozpočet Obce Troubky 2007 – Rozpočtové opatření č. 3/2007.
5.4. Rozpočet Obce Troubky 2007 – Rozpočtové opatření č. 4/2007.
6) Školské záležitosti:
6.1. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–8/2007.
6.2. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní
školy a Mateřské školy Troubky.
7) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Místní knihovny Troubky.
8) Integrovaný dokument Obce Troubky.
9) Záměry a převody nemovitostí.
10) Informace, diskuze, různé.
11) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Obrtelovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Ing. Lenku Vojtkovou a Emila Smolku ověřovateli zápisu,
2) program zasedání zastupitelstva obce,
3) rozpočtové opatření č. 4/2007 dle předložené
důvodové zprávy a přílohy této zprávy,
4) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Troubky,
5) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Místní knihovny Troubky,
6) prodej části obecního pozemku p. č. 845 v obci

Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, panu Josefu Dočkalovi, Troubky. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.
Výměra bude určena geometrickým plánem.
7) Záměr převodu části obecního pozemku
p. č. 1771 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad
Bečvou, panu Jaroslavu Smolkovi, Troubky.
8) Záměr převodu obecního pozemku p. č. 5073
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, panu
Michalu Dostálovi, Troubky.
9) Prodej části obecního pozemku p. č. 2783
a části p. č. 3394 v obci Troubky, k.ú. Troubky
nad Bečvou, panu Františku Gregovskému,
Troubky. Kupní cena bude stanovena na
základě znaleckého posudku. Výměra bude
určena geometrickým plánem.
10) Změnu kupní ceny u prodeje části pozemků
p. č. 2783, části p. č. 3394 a části p. č. 3397
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou. Kupní cena částí těchto obecních pozemků bude
nově určena na základě znaleckého posudku.
11) Vstup obce do Sdružení místních samospráv
ČR, o.s..
IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce,
2) zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období,
3) zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí
schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě místních komunikací“,
4) zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva Obce Troubky za období 6–9/2007,
5) zápis ze zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva Obce Troubky,
6) zprávu o plnění rozpočtu Obce Troubky za
období do 30. 6. 2007,
7) zprávu o plnění rozpočtu Obce Troubky
k 31. 8. 2007,
8) rozpočtové opatření č. 3/2007,
9) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 4/2007,
10) zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–8/2007,
11) důvodovou zprávu k záměrům a převodům
nemovitostí,
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V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1) radě obce zabývat se doporučeními finančního výboru a přijmout příslušná opatření,
2) radě obce vyzvat pana Michala Dostála,

Troubky, k doplnění žádosti o převod obecního pozemku p. č. 5073 v obci Troubky, k.ú.
Troubky nad Bečvou (podrobnější popis podnikatelského záměru).

Rada obce
USNESENÍ z 21. zasedání
rady obce Troubky konané dne 17. 9. 2007
Usnesení rady 21/324/2007
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 21/325/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 21/326/2007
Rada obce schválila program VII. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení rady 21/327/2007
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé
období.
Usnesení rady 21/328/2007
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí
schválených v „Koncepci obnovy a modernizace
sítě místních komunikací“.
Usnesení rady 21/329/2007
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o hospodaření obce za první pololetí roku 2007.
Usnesení rady 21/330/2007
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o hospodaření obce za období
1–8/2007.
Usnesení rady 21/331/2007
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí rozpočtové opatření č. 3/2007.
Usnesení rady 21/332/2007
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 4/2007.
Usnesení rady 21/333/2007
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Troubky za období 1 – 8 / 2007.
Usnesení rady 21/334/2007
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy
a Mateřské školy Troubky

Usnesení rady 21/335/2007
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Místní knihovny
Troubky.
Usnesení rady 21/336/2007
Rada obce vzala na vědomí stav splácení úvěrů
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu
31. 8. 2007.
Usnesení rady 21/337/2007
Rada obce vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2007.
Usnesení rady 21/338/2007
1. Rada obce vzala na vědomí zápis o výsledku
kontroly nahrazující interní audit u kontrolovaného subjektu – Obce Troubky.
2. Rada obce ukládá starostovi obce uzavřít se
zaměstnanci nové dohody o hmotné odpovědnosti.
Usnesení rady 21/339/2007
Rada obce vzala na vědomí protokol o výsledku
veřejnoprávní kontroly na místě u kontrolovaného
subjektu – Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Usnesení rady 21/340/2007
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit v rozpočtovém opatření č. 4/2007 zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace obce –
Základní školy a Mateřské školy Troubky, dle přílohy.
Usnesení rady 21/341/2007
Rada obce souhlasí a schvaluje smlouvu darovací a smlouvu o poskytnutí příslibu.
Usnesení rady 21/342/2007
1. Rada obce schvaluje vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele akce „Výměna oken
v Kulturním domě v Troubkách – II. etapa“.
2. Rada obce ukládá starostovi obce oslovit alespoň 5 firem na dodávku akce „Výměna oken
v Kulturním domě v Troubkách – II. etapa“.
Usnesení rady 21/343/2007
1. Rada obce schvaluje vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele akce „Výměna varných
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kotlů ve školní jídelně Základní školy a Mateřské školy Troubky“.
2. Rada obce ukládá starostovi obce oslovit alespoň 3 firmy na dodávku akce „Výměna varných kotlů ve školní jídelně Základní školy
a Mateřské školy Troubky“.
Usnesení rady 21/344/2007
1. Rada obce schvaluje návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o uznání závazku a splacení dluhu mezi Obcí Troubky a Zemědělským
družstvem Krasonice.
2. Rada obce ukládá starostovi obce zaslat
Zemědělskému družstvu Krasonice návrh
Dodatku č. 1 k Dohodě o uznání závazku
a splacení dluhu.
Usnesení rady 21/345/2007
Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 k provoznímu
řádu infocentra Místní knihovny v Troubkách.
Usnesení rady 21/346/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 2 000 Kč z rozpočtu obce
Troubky na pořízení čestných cen při výstavě drobného zvířectva pořádanou Českým svazem chovatelů, místní organizací Troubky.
Usnesení rady 21/347/2007
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1771 v obci
Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, Jaroslavu
Smolkovi, Troubky.
Usnesení rady 21/348/2007
1. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce
schválit záměr prodeje pozemku p. č. 5073
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou,
Michalu Dostálovi, Troubky.
2. Rada obce rozhodla podat výpověď z nájmu
pozemku p. č. 5073 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, k datu 30. 9. 2007 (nájemce –
Troubecká hospodářská a.s.).
Usnesení rady 21/349/2007
Rada obce schválila žádost Základní školy
a Mateřské školy Troubky o povolení výjimky
z počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě dle přílohy.
Usnesení rady 21/350/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Libuše
Mádrové, Újezdec, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Libuše
Mádrové, Újezdec, o přidělení obecního bytu.
Usnesení rady 21/351/2007
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1. Rada obce schválila žádost Petry Slimáčkové,
Křtomil, o dočasné ubytování na obecní ubytovně „Nagáno“ v ulici Na Dolách, a to do
31. 3. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Petru Slimáčkovou, Křtomil, o schválení přechodného ubytování na obecní ubytovně
„Nagáno“.
3. Rada obce pověřila starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecní ubytovny
s nájemkyní Petrou Slimáčkovou, Křtomil.
USNESENÍ z 22. zasedání
rady obce konané dne 8. 10. 2007
Usnesení rady 22/352/2007
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 22/353/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 22/354/2007
Rada obce pověřuje starostu a místostarostku
obce plněním úkolů vyplývajícím z usnesení VII.
zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení rady 22/355/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 1–9/2007.
Usnesení rady 22/356/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 30. 9. 2007.
Usnesení rady 22/357/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v celkové výši 1 000 Kč
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, Klubu Radost z Prostějova.
Usnesení rady 22/358/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v celkové výši 2 000 Kč
Sdružení SOS dětských vesniček.
Usnesení rady 22/359/2007
Rada obce na základě předložených nabídek
schválila jako dodavatele akce „Výměna oken
v Kulturním domě v Troubkách, II. etapa“ společnost VPO PROMA s.r.o. Kroměříž.
Usnesení rady 22/360/2007
Rada obce schválila Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou mezi společností Elektrowin a.s. Praha a Obcí Troubky.
Usnesení rady 22/361/2007

10

Rada obce schválila záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 215 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, Petru Skřenkovi, Troubky.
Usnesení rady 22/362/2007
1. Rada obce schválila upravený ceník prodeje
nepotřebného materiálu dle důvodové zprávy.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
upravený ceník prodeje nepotřebného materiálu dle podmínek stanovených v důvodové
zprávě.
Usnesení rady 22/363/2007
1. Rada obce schválila záměr prodeje obecních
mobilních buněk za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr prodeje obecních mobilních buněk za
cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Usnesení rady 22/364/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Anežky
Muchové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Anežky
Muchové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
3. Rada obce vzala na vědomí žádost Marie Raškové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
4. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Marie
Raškové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
5. Rada obce vzala na vědomí žádost Blanky
Novákové, Tovačov, o přidělení obecního bytu.
6. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Blanky
Novákové, Tovačov, o přidělení obecního bytu.
Usnesení rady 22/365/2007
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu
na bytovém domě „DPS Šíma B“ Danuši Ambrožové, Troubky, od 1. 10. 2007
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
obecního bytu na bytovém domě „DPS Šíma
B“ do 30. 9. 2010, nájemce – Danuše Ambrožová.
3. Rada obce pověřila starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu
s Danuší Ambrožovou, Troubky.
Usnesení rady 22/366/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost společnosti Troubecká hospodářská a.s. o vyjádření k podnikatelskému záměru.
2. Rada obce ukládá starostovi obce dohodnout
se zástupci společnosti Troubecká hospodář-
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ská a.s. návštěvu lokality s již provozovaným
podnikatelským areálem.
USNESENÍ z 23. zasedání
rady obce konané dne 24. 10. 2007
Usnesení rady 23/367/2007
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 23/368/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 23/369/2007
1. Rada obce vzala na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 5/2007.
2. Rada obce schválila rozpočtové opatření
č. 5/2007 dle předložené důvodové zprávy
a přílohy této zprávy.
Usnesení rady 23/370/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o vydaném
rozhodnutí o poskytnutí dotace – akce č. 2140052
7071 – Zvýšení dopravní bezpečnosti v obcích.
Usnesení rady 23/371/2007
Rada obce schválila smlouvu o dílo č. R 068/2007
uzavřenou mezi Pavlem Kubějou – EMPEMONT
a Obcí Troubky.
Usnesení rady 23/372/2007
Rada obce vzala na vědomí rozpočet akce
„Rekonstrukce místní komunikace v Obci Troubky,
ulice Vrbí“.
Usnesení rady 23/373/2007
Rada obce vzala na vědomí žádost Hospice na
Svatém Kopečku o finanční příspěvek.
Usnesení rady 23/374/2007
1. Rada obce schválila pravidla a ceník hlášení
obecním rozhlasem s účinností od 1. 12. 2007.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
pravidla a ceník hlášení obecním rozhlasem.
Usnesení rady 23/375/2007
1. Rada obce schválila pravidla a ceník služeb
sociální péče s účinností od 1. 1. 2008.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
pravidla a ceník služeb sociální péče.
Usnesení rady 23/376/2007
Rada obce schválila nákup 20 ks plánovacích
kalendářů od TJ ZORA Praha.
Usnesení rady 23/377/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 3 000 Kč pro TJ Sokol Troubky, oddíl kopané, dle důvodové zprávy.
Usnesení rady 23/378/2007
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Rada obce vzala na vědomí informace společnosti
Connex Morava a.s. o úpravách smluv o zajištění
dopravní obslužnosti na rok 2008.
Usnesení rady 23/379/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o opravě
vozidla FORD Transit.
Usnesení rady 23/380/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o ukončení
zemních prací na výstavbě televizních kabelových
rozvodů v obci.
Usnesení rady 23/381/2007
Rada obce vzala na vědomí výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–9/2007.
Usnesení rady 23/382/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o úpravě
rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro školy
a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná
obcemi.
Usnesení rady 23/383/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o konání
doplňujících voleb členů školské rady z řad pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské
školy Troubky.
Usnesení rady 23/384/2007
3. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu obecního bytu v Troubkách, Záhumení 743/22, s nájemcem Pěkníkem Květoslavem, Troubky, do 31. 10. 2008.
4. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat nájemce Květoslava Pěkníka, Troubky,
o prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu.
5. Rada obce pověřila starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu
s nájemcem Květoslavem Pěkníkem, Troubky.
Usnesení rady 23/385/2007
Rada obce schválila návrh vyúčtování záloh plnění spojeného s nájmem bytu za zúčtovací období
9/2006 – 8/2007 pro obecní bytové domy DPS
Šíma A a DPS Šíma B dle přílohy.
USNESENÍ z 24. zasedání
rady obce konané dne 5. 11. 2007
Usnesení rady 24/387/2007
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 24/388/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
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Usnesení rady 24/389/2007
Rada obce schválila smlouvu o dílo uzavřenou
mezi společností VPO Protivanov a. s. a Obcí
Troubky na akci „Výměna oken v Kulturním domě
v Troubkách, II. etapa“.
Usnesení rady 24/390/2007
Rada obce schválila smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Troubky a TJ Sokol Troubky.
Usnesení rady 24/391/2007
1. Rada obce schválila vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele stavební akce „Technická
infrastruktura pro výstavbu rodinných domů
v obci Troubky – lokalita Vlkošská“.
2. Rada obce ukládá starostovi obce oslovit alespoň 5 firem na dodavatele stavební akce
„Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v obci Troubky – lokalita Vlkošská“.
Usnesení rady 24/392/2007
Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 068/2007
uzavřenou mezi společností Printes Atelier, s.r.o.,
Přerov a Obcí Troubky na zpracování projektové
dokumentace a zajištění inženýrských činností
stavby „Prodloužení chodníku v Troubkách – ulice
Dědina“.
USNESENÍ z 25. zasedání
rady obce konané dne 14. 11. 2007
Usnesení rady 25/393/2007
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 25/394/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 25/395/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 1–10/2007.
Usnesení rady 25/396/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 31. 10. 2007.
Usnesení rady 25/397/2007
3. Rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtu
Obce Troubky na rok 2008.
4. Rada obce zřídila pracovní skupinu pro dokončení přípravy návrhu rozpočtu Obce Troubky
na rok 2008 ve složení: starosta obce, místostarostka obce a ekonomka obce.
5. Rada obce ukládá starostovi a ekonomce
obce projednat návrh rozpočtu na rok 2008
s Finančním výborem zastupitelstva obce.
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6. Rada obce ukládá pracovní skupině zveřejnit
návrh rozpočtu obce na rok 2008 v zákonem
stanovené lhůtě.
7. Rada obce ukládá pracovní skupině předložit
zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce na
rok 2008 nejpozději dne 3. 12. 2007.
Usnesení rady 25/398/2007
Rada obce schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 12/2007/Přerov na zabezpečení provozu vodního díla č. 213–VT Lukavec–Troubky n./B.– stavidlo, uzavřená mezi ČR–Zemědělská vodohospodářská správa a Obcí Troubky.
Usnesení rady 25/399/2007
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřený mezi
Obcí Troubky a Statutárním městem Přerov ve věci
agendy přestupků.
Usnesení rady 25/400/2007
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit žádost Základní školy a Mateřské školy Troubky
o mimořádné navýšení rozpočtu na pořízení školních lavic a židlí formou uvolnění finančních prostředků z Fondu rozvoje a rezerv obce.
Usnesení rady 25/401/2007
Rada obce schválila společnost Gastro form Brno
s.r.o. jako dodavatele varné techniky do školní
kuchyně Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Usnesení rady 25/402/2007
Rada obce vzala na vědomí výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1–10/2007.
Usnesení rady 25/403/2007
1. Rada obce schválila žádost TJ Sokol Troubky
o změnu účelu využití části finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2007 dle přílohy.
2. Rada obce schválila dodatek č. 2 ke smlouvě
č. 13/2007 o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Troubky uzavřený mezi Obcí
Troubky a TJ Sokol Troubky.
Usnesení rady 25/404/2007
Rada obce schválila smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí
Troubky a společností RWE Gas Storage, s.r.o.
Praha.
Usnesení rady 25/405/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost o koupi
mobilních buněk.
2. Rada obce pověřila starostu obce k jednání
s žadateli o koupi mobilních buněk.
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3. Rada obce ukládá starostovi obce připravit
kupní smlouvu na prodej mobilních buněk, a to
žadateli, který navrhne nejvyšší cenu.
Usnesení rady 25/406/2007
1. Rada obce schválila předložené žádosti
o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství.
2. Rada obce ukládá starostovi obce připravit
dohodu o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství.
Usnesení rady 25/407/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o ukončení
zemních prací na výstavbě televizních kabelových
rozvodů v obci.
Usnesení rady 25/408/2007
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu obecního bytu v Troubkách, ulice Kozlovská 764/2, s nájemkyní Květoslavou Mrtvou,
Troubky, do 30. 11. 2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat nájemkyni Květoslavu Mrtvou, Troubky,
o prodloužení smlouvy o nájmu bytu.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu
s nájemkyní Květoslavou Mrtvou, Troubky.
Usnesení rady 25/409/2007
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu obecního bytu v Troubkách, ulice Kozlovská 764/2, s nájemcem Vladimírem Borkem, Troubky, do 30. 11. 2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat nájemce Vladimíra Borka, Troubky,
o prodloužení smlouvy o nájmu bytu.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu
s nájemcem Vladimírem Borkem, Troubky.
Usnesení rady 25/410/2007
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu obecního bytu v Tovačově, ulice nádražní 358, s nájemkyní Alenou Bahounkovou,
Tovačov, do 31. 8. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat nájemkyni Alenu Bahounkovou, Tovačov, o prodloužení smlouvy o nájmu bytu.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu
s nájemkyní Alenou Bahounkovou, Tovačov.
Usnesení rady 25/411/2007
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu obecního bytu v Troubkách, ulice
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Dědina 760/14, s nájemkyní Danou Jurníkovou, Troubky, do 31. 12. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat nájemkyni Danu Jurníkovou, Troubky,
o prodloužení smlouvy o nájmu bytu.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu
s nájemkyní Danou Jurníkovou, Troubky.
Usnesení rady 25/412/2007
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu prostor v ubytovně „Nagáno“ v Troubkách, ulice Na Dolách 784/15, s nájemkyní
Gabrielou Malátkovou, Tovačov, do 30. 6.
2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat nájemkyni Gabrielu Malátkovou, Tovačov, o prodloužení smlouvy o nájmu obecní
ubytovny v Troubkách.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecní ubytovny
s nájemkyní Gabrielou Malátkovou, Tovačov.
Usnesení rady 25/413/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Jaroslava
Zbořila, Přerov, o ubytování v obecní ubytovně.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Jaroslava
Zbořila, Přerov, o ubytování v obecní ubytovně.
Usnesení rady 25/414/2007
1. Rada obce schválila žádost Miriam Bojkové,
Kroměříž, o ubytování na obecní ubytovně
„Nagáno“ v Troubkách, ulice Na Dolách
784/15.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat paní Miriam Bojkovou, Kroměříž,
o schválení žádosti o ubytování na obecní ubytovně.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecní ubytovny
s nájemkyní Miriam Bojkovou, Kroměříž
a Radkem Lebruškou, Přerov.
Usnesení rady 25/415/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Michala
Videckého, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Michala
Videckého, Troubky, o přidělení obecního bytu.
Usnesení rady 25/416/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost nájemní-
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ků bytového domu na ulici Sportovní 777/1,
v obci Troubky, o výměnu vchodových dveří
u všech bytů.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce posoudit oprávněnost požadavku a zpracovat písemnou odpověď na žádost nájemníků bytového domu na ulici Sportovní 777/1 v obci Troubky.
Usnesení rady 25/417/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o předání
a vyklizení obecního bytu v kulturním domě
a o ukončených soudních řízeních v této záležitosti.
Usnesení rady 25/418/2007
Rada obce souhlasí a povoluje instalaci přípojky
internetu v obecním bytě bytového domu DPS
Šíma A, v obci Troubky, ulice Dědina 759/12,
nájemkyní Janou Dvořákovou, Troubky.
Usnesení rady 25/419/2007
Rada obce vzala na vědomí cenovou nabídku na
odstranění havarijního stavu střešních oken v obecním bytě Domu lékaře, v obci Troubky, ulice Kout
748/2.
Usnesení rady 25/420/2007
Rada obce vzala na vědomí oznámení Základní
školy a Mateřské školy Troubky o výsledcích voleb
do školské rady.
Usnesení rady 25/421/2007
1. Rada obce vzala na vědomí informaci Ministerstva vnitra ČR o možnosti zapojení se obce
do projektu Czech POINT.
2. Rada obce souhlasí se zapojením Obce Troubky do projektu Czech POINT.
Usnesení rady 25/422/2007
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce podpořit záměr vybudování bioplynové stanice v areálu společnosti Troubecká hospodářská a. s.

✴✴✴
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Základní ‰kola

vota
Stﬁípky ze ‰kolního Ïi

V Muzeu Komenského v Přerově
Dne 15. 11. 2007 navštívili žáci 9. třídy Muzeum J. A. Komenského. Pro
tentokrát v roli návštěvníků. Příští návštěvu již absolvují v roli průvodců
našich zahraničních hostů v rámci programu Comenius.

Knihovnické lekce
Cílem návštěvy žáků školy v místní knihovně bylo posílit
ustupující zájem mladé generace o literaturu a četbu.
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Rozum a štěstí
Děti ze 4. třídy si nacvičily pohádku
ROZUM A ŠTĚSTÍ. Věříme, že se
jejich vystoupení líbilo nejen všem
spolužákům, ale i rodičům, kteří se
přišli podívat na představení v hojném
počtu.
Děkujeme za návštěvu a těšíme se
na další divadelní setkání.

O pohár primátora města Přerova
V září se naši žáci zúčastnili atletických závodů O pohár primátora města Přerova, pořádaných na
stadionu TJ Spartaku Přerov. Ze čtrnácti nominovaných žáků naší školy se největšího úspěchu podařilo dosáhnout Žeňovi Diominovi ze 6. třídy ve sprintu na 60 m v čase 8, 33 sec., který v konkurenci
24 žáků přerovských škol vybojoval 1. místo a získal zlatý pohár primátora města Přerova.
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Návštěva v archivu
V rámci výuky dějepisu a českého
jazyka navštívili žáci 6. a 7. třídy Státní okresní archiv v Henčlově.
A jaké byly jejich postřehy?
„V archívu se mi nejvíce líbily kroniky a matriky. V kronikách a matrikách jsem dokonce našla své předky. V budoucnu bych se tam ráda
vydala a našla své předky od roku
1700.“
Pacáčková I., 7.třída.

Akce „Jezdíme s úsměvem“
Žáci 4. třídy se ve spolupráci s Policií ČR zúčastnili dopravně - bezpečnostní akce pod názvem
"JEZDÍME S ÚSMĚVEM". Žáci spolu s policisty oslovovali kontrolované řidiče projíždějící obcí Troubky, dohlíželi na dodržování správné rychlosti v obci a řidičům předávali drobné dárky, které si sami
pro ně vyrobili. Dětem se akce velmi líbila a s nadšením se zapojili do spolupráce s policisty.
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O draku Cmochovi
Výuku literární výchovy si žáci 7. třídy zpestřili přípravou školního divadélka na motivy místní pověsti O draku Cmochovi.
A pak se děti vrhly do práce. Dle záznamu v obecní kronice si zpracovaly divadelní scénář, vytvořily kulisy, kostýmy, sešly se na mnoha zkouškách, připravily pozvánky pro hosty a den D přišel.
Výsledky své mnohahodinové práce představily nejen svým mladším a starším spolužákům, ale i těm
nejmenším – dětem z mateřské školky. Naše mladá herecká generace sklidila potlesk a slova uznání od diváků dětských i dospělých.

Dýňová slavnost
Í To je dílo dětí základní školy...

A čí je toto dílo??? Několik hodin poté....Î
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ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ještě to není tak dlouho, kdy skončily letní prázdniny, začal nový školní rok a již bude první čtvrtletí za námi. Také ve školní družině čas rychle letí.
Teplé počasí v září nás lákalo na školní zahradu
a školní hřiště, kde jsme si měřili své síly ve sportovní olympiádě, v opičí dráze a v různých soutěžích a hrách.
Ve vlaštovkiádě létaly
papírové vlaštovičky
hodně daleko, někomu
jen kousínek. Nikomu to
však nevadilo, protože
za snahu jsme všichni
dostali sladkou odměnu.
Své znalosti jsme si
mohli ověřit v soutěži
Veverky. S chutí jsme
se pustili do hledání
veverčiných oříšků, ve
kterých byly ukryty tajné a zajímavé zprávy
a úkoly.

Na soutěž O zlaté jablko jsme se všichni těšili,
protože jsme si zde mohli vyzkoušet své kulinářské umění. Strouhat jablka a dělat těsto se musí
umět! Jste zvědavi, jak se nám koláč povedl?
Nezůstal ani drobeček.

K tradičním akcím ŠD patří drakiáda, na kterou jsme se rozjeli do Tovačova. S napětím všech sil
jsme běhali po fotbalovém hřišti a pouštěli dráčky. Někteří létali vysoko, navzájem se zdravili, někteří však letěli střemhlav dolů. Za odměnu jsme všichni dostali sladkého perníkového draka. Slunečný
den jsme zakončili opékáním buřtíků a povídáním s novými kamarády.
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❄

❄

❄

❄

❄
❄

❄

❄

Při haloweenském posezení jsme dostali za úkol
vyluštit rébus, nakreslit čarodějnici a složit básničku. Ve tmě, při světle pouze jedné svíčky jsme plnili zadané úkoly. Všichni jsme se nasmáli a každé
družstvo si svůj úkol pečlivě střežilo.
I vy si můžete přečíst vyhrávající básničku.
Čarodějka Elvíra
Čarodějka Elvíra nosí boty z upíra.
Chodí s nimi po ulici, zajde také na radnici.
Všichni se jí bojí, chodí také v hnoji.

S chutí jsme se pustili do pečení medových perníčků a do jejich zdobení.
Sladký bílý sníh však většinou skončil v naší
puse.
Blíží se čas vánoční a my se těšíme na dárečky,
které najdeme pod stromečkem, a na slavnostní
posezení u vánočního stromečku.

❄

Vladimíra Mateřánková
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Vedení ZŠ a MŠ Troubky
oznamuje všem rodičům budoucích prvňáčků,
že zápis do 1. třídy se koná

ve čtvrtek dne 31. ledna 2008
od 13.00 do 17.00 hod. v budově školy.
Při zápisu je nutno předložit občanský průkaz
a rodný list dítěte.

Vezmi Ïlutou tuÏku,
namaluj mi hru‰ku.
A pod hru‰ku talíﬁ.
Sláva! Ty jsi malíﬁ!!!
Bližší informace na www.skolatroubky.cz nebo na tel. 541221131.

❄❄
❄
❄

❄

❄

❄

❄❄
❄❄

Veselé Vánoce a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2008
pﬁejí
zamûstnanci a Ïáci Z· a M· Troubky.
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Mateﬁská ‰kola
Do té naší školičky, chodí kluci, holčičky.
Přijely k nám pohádky, není tu čas na hádky.
Dětem se moc líbily, však se dobře bavily.
Jedna byla o Honzovi, který značky neuměl,
náš šikovný kolektiv všechny mu je připomněl!
Už nechodí na červenou – to se přeci nemůže,
a když na to zapomene,
my mu zase pomůžeme.
(30. září)
Potom jsme se naučili pár kraťounkých básniček
a mile jsme přivítali pár narozených dětiček.
Taky jsme jim ukázali,
že umíme taneček – Cibulenku
zvládli všichni, holčička i chlapeček.
(7. října)
Maminky též nelenily, připravily bazárek,
oblečení, boty, všechno… koukal by i kašpárek.
Máme nové kamarády z tovačovské školky,
byli jsme tam na návštěvě, možná přijdou taky.
Pouštěli jsme tam i draky, foukal na ně větřík,
ocásky jim plápolaly, chyběl jim jen svetřík.
(9. října)
Taky jsme se dozvěděli, jak létají dravci,
nebojte se, víme přeci, že jsou to jen ptáci.
(12. října)
a
líčk
krá
Jak včelička zachránila
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Co se v‰echno událo?
Školáci nám ukázali, že mají dobré nápady,
v parku dýně rozsvítili – hezká chvilka zábavy.
(22. října)
Koncem října, v sobotu, oblékli jsme dresy,
zacvičili dědečkům, babičko má… kde jsi?
Už ji vidím, sedí vzadu!
Dělám kotoul, hlídám bradu!
(27. října)
Zoubky bílé jak perličky, ukážeme chviličku
a potom si u sestřičky vyzvedneme žvýkačku.
(1. listopadu)
Na divadle ve škole lekli jsme se draka.
Cmoch se prý on jmenoval, nikdo z nás však
neplakal!
Naopak jsme tleskali a bonbónek dostali.
(2. listopadu)
Tak jak nám to začalo, tak nám to i končí.
Pohádka už dozněla, pomalu se loučím.
Pilná včelka nelenila, zachránila králíčka,
… příště zase na shledanou,
(8. listopadu)
…vaše milá školička.
Šťastné a spokojené Vánoce
přeje všem za celý kolektiv
Olga Bršťáková
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ovi
Pohádka o draku Cmoch

Z vystoupení pro seniory

Ve čtvrtek 10. 1. 2008 se v počítačové učebně ZŠ Troubky
v 17. 00 hod. koná schůzka zájemců o kurz

ZÁKLADY PRÁCE NA PC PRO DOSPĚLÉ
Délka kurzu: čtyři měsíce (únor–květen 2008).
Kurz bude probíhat v dohodnutém termínu v rozsahu 16 vyučovacích hodin.
Cíl: základní seznámení s prací na počítači, práce s textem, vyhledávání informací na internetu.
Cena: 500 Kč při 12 lidech na kurz. Při menším počtu se cena může změnit.
Na shledanou se těší a podrobnější informace podá Tomáš Kocman, asistent pedagoga v MŠ.
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Rozsvícení vánoãního stromeãku
V úterý 4. prosince uspořádal obecní úřad slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. V bohatém programu vystoupily děti ze základní a mateřské školy. Připravili si pásmo vánočních písniček
a básniček, kterým navodily tu správnou předvánoční náladu. Poté přišli na řadu trubači, kteří svými fanfárami podtrhli slavnostní atmosféru.
A pak už mezi děti přišel dlouho očekávaný Mikuláš s andělem a čertíky. Děti nadšeně sledovaly,
jak Mikuláš kouzlem rozsvítil vánoční stromeček
a překvapením pro všechny byl ohňostroj. Děti předaly Mikulášovi s andílkem své vlastnoručně vyrobené ozdoby na vánoční stromeček a dostaly za
ně sladkou odměnu.
Součástí celého předvánočního programu byla
také výstava, která proběhla v přísálí kulturního
domu. Návštěvníci si mohli vyrobit v malé vánoční
dílně svíčku, svícen z přírodních materiálů, nazdobit perníčky, vystřihnout papírové andělíčky, odlít
svíčku z včelího vosku, nebo si již hotové výrobky
zakoupit ve stáncích s vánočními ozdobami.
Každý návštěvník výstavy si přidal svůj papírový
kroužek se svým podpisem a přáníčkem na řetěz
přátelství. Potěšilo nás, že na konci výstavy měl
řetěz 256 kroužků.
Děkujeme všem šikovným lidem, kteří ochotně
přinesli na výstavu své výrobky a předvedli i jejich
výrobu.
Přáli bychom si, aby se rozsvícení vánočního
stromečku v naší obci stalo tradicí a doufáme, že
se v tak hojném počtu setkáme i příští rok.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a zdraví v novém roce 2008.

PS: Této akce se zúčastnila i delegace zástupců
států Evropské unie v rámci programu SokratesComenius, do kterého se přihlásila základní škola.
O průběhu tohoto mezinárodního setkání se
dočtete v příštím čísle Zpravodaje.

Recept na vánoãku z v˘stavy
Suroviny: 0,5 litru mléka, 2 kostky kvasnic, 1 až
1,5 kg hladké mouky, 10 lžic cukru, 2 vanilkové
cukry, 6 žloutků, 3 dcl oleje, sůl, hrozinky, mandle.
Postup: uděláme kvásek z trochy zahřátého mléka, dvou lžic cukru a dvou kostek kvasnic. Ve zbylém mléce rozpustíme zbytek cukru a vanilkový
cukr. Do mísy dáme kvásek, žloutky, 1 kg mouky,
zbylé mléko, olej, hrozinky a osolíme. Zpracováváme těsto a přidáváme mouku, těsto má být tužší. Spleteme vánočku, potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme mandlemi. Vánočku propícháme
několika špejlemi, abychom ji zpevnili. Položíme na
plech s alobalem a pečeme v předehřáté troubě
asi na 1800 C hodinu i více. Jakmile začne vánočka na povrchu červenat, přikryjeme ji alobalem
a dopékáme.
Dobrou chuť přeje Jana Navrátilová

zaměstnanci obecního úřadu

ÏPříprava těsta na vánočku zaujala i redaktory kabelové televize.
ÍPodařilo se!
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Ï Výroba vánočních dekorací – Marie Rašková
Ð Paličkování – Eliška Roubalová

Řetěz přátelství Ð
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Odlévání svíček
z včelího vosku
– Vlasta Berčíková

Šikovné ručky

Zdobení perníčků

26
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Koncert Pavla Nováka
V pátek 30. 11. 2007 uspořádal
Obecní úřad Troubky v kulturním
domě koncert přerovského rodáka
Pavla Nováka s názvem "Čtyři roční
období". Po delší době tak měli občané naší obce možnost zhlédnout
opravdu pěkný kulturní program, který je chytil za srdce.
Svědčí o tom hojná účast v podobě
zcela zaplněného sálu kulturního
domu. Příznivci starší generace si jistě oživili jeho hity 70. a 80.let, jako byla
Nádherná, Maličká, Podivný spáč,
Jdou, jdou, jdou, jdou panenky trávou
a jiné. Při těchto písních obecenstvo skandovalo potleskem, a také si s Pavlem od srdce zazpívalo. Všechny diváky potěšily i hity Beatles, které Pavel zvládl na výbornou. Věříme, že se koncert líbil, a že všem
přítomným zpestřil nastávající adventní čas.
H. Kamelandrová

SdruÏení pﬁátel ‰koly
V sobotu 8. prosince 2007 uspořádalo Sdružení
přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky
mikulášskou nadílku pro děti.
Úderem 14. hodiny se stejně jako loni zcela zapl-

nil sál kulturního domu rozdováděnými dětmi
a jejich doprovodem. Děti toužebně, i když trošičku s malými obavami, očekávaly příchod Mikuláše s andílkem a čertíky.
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Program zahájili jejich kamarádi ze základní
a mateřské školy, o folklorní zpestření se postaral
soubor Hanáček pod vedením p. učitelky Evy Vojtkové a obrovský úspěch měla se svým pěveckým
vystoupením Lucie Netopilová. Jako každý rok
čekalo na děti velké překvapení, tentokrát v podobě vystoupení členek SPŠ, které se předvedly jako
mažoretky.
Všechna vystoupení byla zaslouženě odměněna
bouřlivým potleskem diváků.
Poté už konečně přišel dlouho očekávaný Mikuláš a s ním spojená nadílka pro všechny přítomné
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děti v podobě adventního kalendáře.
Do pozdních večerních hodin pak následovala,
jako již tradičně, diskotéka pro děti. Po celé odpoledne zajišťovaly členky SPŠ prodej bohatého
občerstvení. Našich akcí se účastní stále více dětí
i rodičů, což nás velice těší.
Závěrem mi dovolte, abych jménem všech členů
SPŠ popřála všem klidné a spokojené Vánoce
strávené se svými nejbližšími, a do nového roku
hlavně hodně zdraví
a pohody.
H. Kamelandrová

Z na‰í farnosti
Vánoãní donkichotské zamy‰lení
nejen pro intelektuální kﬁesÈany
„Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé ...“
Nedávno jsem slyšel jednu celkem vtipnou glosu v tomto znění: „Zatímco křesťanům Vánoce začínají teprve o Štědrém večeru, novodobé generaci
tímto večerem jejich Vánoce končí.“ Tak trošku
jsem si ještě glosu po svém přisolil. To by bylo, aby
farář neměl vždy poslední slovo:
Ještě nedávno jsem při studiích bydlel v domě,
kde žilo pod jednou střechou více národů: Češi,
Slováci, Poláci, Ukrajinci, jeden Rus a jeden Uzbekistánec. Kdybych tam žil ještě i dnes, byli by tam
dnes už i dva Vietnamci, přicházející do Moravské
misijní oblasti. Prostě východní blok, jako když vyšije. Většina z nás slavila Vánoce obvykle 24. prosince. Jen Rus a Ukrajinci se ošívali, mající jiný,
špetku posunutý, kalendář. A že pravé Vánoce
začínají až 6. ledna, tedy tehdy, kdy nám západním katolíkům Vánoce v podstatě končí. Tito lidé
východu nám českým „xenofobům“ byli za zvláštní patrony, ale při dnešní pluralitě názorů jsme je
moc nedráždili. No a dnes si, jako ten divný patron,
musím připadat sám, když začínám slavit Vánoce
až čtyřiadvacátého večer a končím 6. lednem na
sv. Tři krále, zatímco mnohým vše skončilo Štědrým dnem a rozbalením dárků.
Žijeme v postmoderní době, říkají filozofové, kde
vedle sebe stojí rovnocenně různé pohledy na
život. Je to fakt, ale jen způli. Nemůžu totiž kývnout
dvakrát souhlasně stejně na protichůdné, bez jisté

dávky silné schizofrenie. Zatímco já prožívám
advent a postupně za zpěvu adventních písní zažíhám neděli co neděli další svíce na zeleném
adventním věnci a těším se na příchod Vánoc, jinde se v témže čase, ač mi navíc sotva hoří první
adventní svíce, za zpěvu vánočních koled rozsvěcují stromky a prožívají „pravou vánoční náladu“.
Jsem však kovaný tradicionalista milující pořádky a nic nového mnou nehne, a také druhý tábor
je, zdá se, kovaný, jenže v novotách. Představme
si však, co se stane, když je někdo návštěvníkem
táborů obou? Dejme tomu děti. Ti si o trochu dříve vstanou a dojdou do jednoho tábora pěkně ještě potmě na roráty. Jenže týž den, za zpěvu koled,
v jiném táboře rozsvítí povinně jolku, naštěstí už
nemusí mít na krku červený šátek, a světe div se,
po zážitku „pravé vánoční atmosféry“ začnou tak
trochu anachronicky vyrábět adventní věnec.
Tato doba postmodernismu má své přirovnání.
Vyjádřil ho nic netuše pan Čapek v dětské knize
Pejsek a kočička. Tam oba tvorečkové vařili dort,
promiňte, pekli. Pejsek do něj dal kost, kočička
myš, pejsek kus sýra, kočička smetanu, pejsek …
už nevím co psího a kočička jakbysmet kočičího.
Leč upečený dort musel zchladnout a po náročné
práci oba tvorečkové odpočívali. Kde se vzal, tu se
vzal, objevil se jakýsi nenasyta a dort snědl. A jak
víme, dlouho se v něm neuchytil a po trpké zkušenosti žaludečních bolestí… co se dělo, to si asi

28

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2007

dovedete představit.
A nyní jedna spojitost. Staré dobré mezilidské
hodnoty padly. Třeba úcta dětí k rodičům, respekt
dětí i rodičů k učitelům atd. Předtím, než padly tyto
hodnoty, byly skáceny idoly k těmto hodnotám
vedoucí. Symbolem se tehdy stalo skácení věci,
který dnes chybí na Malostranském náměstí v Praze. A to ve jménu pokroku. Potom přišly obě totality, prvně hnědá a potom rudá. Byl porušen daný
řád zachovávající společnost. Bohužel však generacemi týchž profesí, k nimž bychom měli mít úctu.
Dnes vidíme nutnost se k hodnotám vrátit, ale
nemůžeme najít společného jmenovatele, na kterém řád znovu vybudovat. A jak by ne, když jsme

si ho sami skáceli. Pluralitní bezhodnotový systém
vede k silným neurózám, nejvíce se odrážejícím
právě na těch nejmenších, postrádajících jistotu
a řád. Přemýšlejme o tom.
Ale zpět. Vánoce, Vánoce přicházejí. Dejme
Vánocům, prosím, čas přijít. Třeba ten adventní,
čítající čtyři týdny bez koled a bez zářících stromků, abychom mohli o Štědrém večeru s dlouho připravovanou chutí očekávané radosti zazpívat ze
srdce: „Narodil se Kristus Pán.“
Ze srdce vám všem troubeckým občanům i farníkům žehná
otec Radek Sedlák, administrátor farnosti

Roãní ohlédnutí a podûkování
Varhany
Tento rok se ukončily sbírky na dofinancování
oprav troubeckých varhan. Pro zajímavost: naše
farnost ve spolupráci s obcí vybrala od roku 2002
úctyhodnou sumu 1 003 887 korun. Náročné práce svěřil můj předchůdce, P. Ulman, panu Ing.
Zdeňku Hromádkovi, varhanáři z Frýdku Místku
a opravu varhanní skříně svěřil panu Petru Bittnerovi, restaurátorovi ze Staříče. Jedna perlička –
stavbu troubeckých varhan v jejich historickém
počátku zajišťoval shodně dědeček výše zmíně-

ní hudby
Výchovný koncer t duchov
lu
ško
ní
pro celou základ

ného varhanáře Hromádky. Pan Ing. Hromádka
nám poskytl navíc i malé historické ohlédnutí ke
vzniku tohoto velice vzácného nástroje. Bohužel
však, plný text dějin jsem v době uzávěrky tohoto
článku neměl ještě v ruce.
Tímto děkuji jak farníkům, kteří hradili minimálně 2/3 nákladů, tak i obci, za příspěvky. Vždyť tyto
věci nám nikdo nesebere a zůstanou vzácným
dědictvím našich předků.
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Novostavba
V těchto dnech finišujeme se stavbou u fary.
Jde o garáž pro duchovní, co zde budou
v budoucnu vždy působit, ale nejen to. V objektu
budou i nutné skladovací prostory, malá dílna,
a také tolik žádaná a navíc bezbariérová toaleta
pro návštěvníky bohoslužeb. Děkuji všem brigádníkům pracujícím zvl. pod vedením pana Vojtěcha
Ticháčka. Díky vašim brigádnickým pracím jsme
zatím k dnešnímu dni zaplatili jen za materiál částku odhadem max. 150 000 Kč. Děkuji také všem
ženám chystajícím občerstvení pro brigádníky.

Úklid kostela a farního úﬁadu
Děkuji také všem třem skupinám žen, které celý
rok poctivě bezplatně uklízely chrámové prostory
i faru, a k tomu přidávám dík všem ženám, které
krásným způsobem zdobí květinami náš kostel.

Chrámov˘ sbor, varhaniãení
a poﬁádání duchovnû kulturnû
vzdûlávacích akcí v obci
Děkuji i panu Jiřímu Burianovi, který pracuje velice pro zvýšení kultury v naší obci. Díky němu vzniká v obci nový pěvecký sbor, který je sice v počátcích, ale věříme, že vyroste co do počtu příznivců
i co do kvality. Díky také všem členům za čas strávený při zkouškách i při vystoupeních.
Mnohé koncerty jsme mohli v uplynulém roce
vyslechnout také i díky kontaktům pana Buriana
s jinými hudebníky.
Čekáme domíchávač

Klub maminek
pravidelném setkání
m
své
na

Podûkování v‰em
zaslouÏil˘m farníkÛm
Děkuji také touto cestou všem vám, kteří jste už
jakkoli vložili svůj díl času, práce i financí pro život
naší troubecké farnosti. Věřím, že jste se zasloužili tímto nejen o věci církevní, ale také obecní.
Váš otec Radek
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Místní knihovna
Koncem roku bývá zvykem ohlédnou se zpět
a maličko bilancovat. Statistická čísla za naši knihovnu jsou příznivá, tak vás s některými z nich
ráda seznámím. Především mě velice těší, že jsme
i letos dosáhli v počtu registrovaných čtenářů
magického čísla 200. Ke konci listopadu už máme
dokonce 235 čtenářů, z toho 83 dětí do 15 let. Pro
mě, jako pro knihovnici, je to taková laťka, kterou
se snažím držet od té doby, kdy jsem knihovnu
v roce 2003 přebírala.
Je pravda, že statistiku nám v posledním čtvrtletí vylepšily především žáci ze základní školy. Zatím
u nich přetrvává nadšení po říjnových exkurzích,
kterých se v knihovně zúčastnili v rámci vyučování. Těchto besed pro školáky proběhlo v knihovně
celkem osm, a troufám si říct, že byly pro obě stra-

ny přínosem. Uvidíme, jak dlouho naší mládeži její
nadšení vydrží.
Dalším důležitým faktem, na kterém mi velmi
záleží, přestože se neuvádí v žádných oficiálních
statistikách, je skutečnost, že knihovně zůstávají
věrní naši skalní čtenáři a čtenářky. Mám na mysli ty, kteří chodí do knihovny už roky nebo i desítky
let, a přestože byli zvyklí využívat služeb knihovny
pod vedením paní Marie Obrtelové, přijali i mě, jako
její nástupkyni, velice hezky a byli mi velkou oporou nejen v době mých začátků.
Srdečně je tímto všechny zdravím a všem lidem
dobré vůle přeji krásné Vánoce a v novém roce
2008 hlavně pevné zdraví!
Hana Obrtelová

Provozní doba:
ve čtvrtek 27. 12.
bude v knihovně a v infocentru zavřeno

Spoleãenská kronika
V mûsíci ﬁíjnu 2007 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Marie Sou‰ková
65 let
Václav Janou‰ek
Jarmila Skopalová
Jarmila Vojtková
70 let
Josef Konupãík
75 let
Vlasta Zatloukalová
Marta Bártková
Jarmila Kalábová
RÛÏena Rozsypalová
Marie Ticháãková
Pavel Sigmund
80 let
Marie ·palková
85 let
V mûsíci listopadu 2007 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Zdenka Brázdová
65 let
5 let

Marie Janou‰ková

80 let

Marie Meszárosová
Danu‰e Franková

Bohumil Obrtel
Franti‰ek Ticháãek

Stanislav Neãekal
Stanislav Ra‰ka
Stanislav Vrána
Bohumil Pﬁehnal
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V mûsíci prosinci 2007 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Josef ·imek
65 let

75 let

Marie Malíková
RÛÏena Nûmãáková

80 let

Kvûtoslava Zabloudilová
Franti‰ek Jehláﬁ
Marie Ticháãková
Helena Bahounková

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

Vítání obãánkÛ
V nedûli 7. 10. 2007 byly na slavnostním obﬁadu zapsány do svazku obce tyto dûti:

Dominika Baìurová

Eli‰ka Bahounková

Gabriela Ki‰‰ová

Jakub Obrtel

Kry‰tof Mauks

Lucie Doãkalová

Martina Zdaﬁilová

Romana ·palková

Veronika Brázdová
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Marie Létalová

Terezie Létalová

Dûkujeme paní uãitelce Danû Otáhalové z hudební ‰koly
a v‰em úãinkujícím za jejich pûkn˘ program.

Kolik nás pﬁibylo:
Aneta Zdráhalová
Tereza Mlčochová
Matěj Sollár
Kristýna Borková
Natálie Konupčíková
Vojtěch Zatloukal
Karolína Jančová

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

Opustili nás:
Renata Tvrdá
Jozef Macák
Oldřich Podešva
Libuše Grecmanová
Eva Válková

Kdo milován byl – nezemﬁel.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme tímto upﬁímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.

Z evidence obyvatel
V měsících září a říjnu se do naší obce přistěhovalo 5 občanů a 3 občané se odstěhovali.
K 31. 10. 2007 je v obci hlášeno k trvalému pobytu 2011 občanů, 996 mužů a 1015 žen.
Ilona Sychravová
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Putování za vánoãní hvûzdou
aneb jak se slaví Vánoce v Dánsku
Počátkem adventu se na dveřích domů
a v domácnostech objevují první poslové blížících
se vánočních svátků – adventní věnce. Do Dánska
pronikly v 19. století z protestantských oblastí
Německa a zdomácněly tu. Čtyři hořící svíčky
adventního věnce vykládají Dánové jako symboly
čtyř období lidského života – dětství, mládí, dospělosti a stáří. Vánoce jsou v Dánsku ale spojeny především s dárky. V zemi Hanse Christiana Andersena se o Vánocích nikdy dárky nešetřilo.
Připravují se s několikaměsíčním předstihem
a Dánové dělají s jejich nákupy velké tajnosti. Podle starého obyčeje totiž musí být každý dárek pro
obdarovaného velkým překvapením. Lidé v Dánsku věří, že čím větší překvapení, tím šťastnější
budoucnost je čeká. Drobné dárky a cukroví se
věší na větve vánočního stromečku, který nesmí
chybět v žádné domácnosti. Nejoblíbenější tu je na
rozdíl od našich zemí smrček. Snad k jeho popularitě přispěla Andersenova vánoční pohádka. Díky
velkému vypravěči se v ní dochovalo jedno z nejkouzelnějších svědectví o zdobení vánočního
stromku v Dánsku 19. století:
„Smrček postavili do soudku s pískem, ale nikdo
nemohl poznat, že je to soudek, neboť byl kolem
dokola ověšen zelenou látkou a stál na velkém
pestrém koberci… Přicházeli služebníci i slečny
a zdobili jej. Na větve věšeli malé síťky, vystřihané

z barevného papíru, a každá síťka byla naplněna
cukrovím. Pozlacená jablka a vlašské ořechy visely na něm jako přirostlé a na větve upevnili na sta
červených, modrých a bílých svíček. Panenky, které vypadaly jako živí lidé – stromek dosud takové
neviděl – vznášely se ve větvích, a docela nahoře
ve vrcholku byla hvězda z pozlátka… Konečně rozsvěcovali svíčky. To bylo lesku, to bylo nádhery!“
V některých oblastech Dánska se dodržuje zvyk
vítání „vánočního posla“. Posel zaklepe na dveře
a každému dá speciální dárek: velikou kytici slaměnek, otep sena, obrovskou krabici nebo poštovní balíček zabalený alespoň ve dvaceti vrstvách
vánočního papíru. Překvapení je skryto uvnitř
a obdarovaní se často zapotí, než dárek najdou.
Výběr se řídí vlastnostmi a zvyky příjemce. Dárek
musí být vtipný a poukazovat na některou ctnost
nebo typickou vlastnost.
Ke štědrovečerní večeři se podává husa, kachna, vepřová pečeně s červeným zelím, teplá šunka, pepřená treska s ředkvičkou a horká rýže politá studeným mlékem, chléb, a jako dezert sladký
rýžový nákyp se zapečenou mandlí.
Pramen: Malá encyklopedie Vánoc,
V. Vavřinová
LK

Pranostiky
Hádanky pro děti – doplňte správně jednu ze tří možností:
Svatá Barborka vyhání …… ze dvorka.
O svatém Mikuláši často …... práší.
Lucie …… upije.
O svaté Albíně schovej se ……
Zelené Vánoce - ……… Velikonoce.
O Silvestru papeži …. si již poleží.
Na Nový rok o ……… krok.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho …. v srpnu.
Je-li …… v lednu, sahá bída ke dnu.
V lednu za ..... si sednu.

(děti - slípky - dříví)
(popel - snížek - cukr)
(noci - zimy - piva)
(do skříně, do síně, v komíně)
(bílé - zlaté - zelené)
(sedlák - snížek - koně)
(slepičí - kočičí - holčičí)
(vody - trávy - hřibů)
(teplo - chladno - sucho)
(stůl - pec- počítač)

(Řešení: dříví, snížek, noci, do síně, bílé, snížek, slepičí, hřibů, teplo, pec)
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A léta bûÏí...
Blíží se konec roku a s ním i nejkrásnější svátky
v roce – Vánoce.
V této zvláštní vánoční atmosféře se snad každému z nás v mysli promítne, co všechno mu uplynulý rok přinesl – zda úspěch, radost nebo nezdar,
zármutek.
Dovolte tedy i nám, abychom trochu zavzpomínali.
Nechce se ani věřit, že rubriku A LÉTA BĚŽÍ…
pro vás připravujeme už téměř čtyři roky. První
série byla otištěna v TZ 2/2004. Za tu dobu se nám
podařilo shromáždit mnoho zajímavých dobových
fotografií, které zachycují dobu dávno minulou
a osoby v ní žijící.
Věříme, že mnohé vás opravdu zaujaly a pobavily. Jak dalece se nám to podařilo, ponecháváme
na vašem posouzení.
Možná si mnohý z vás řekne, že na tom, otisknout pár fotografií a něco pod ně napsat, není zase
tak nic zvláštního. Věřte však, že mnohdy je to dost

složité, protože naší snahou je, aby všechny údaje, vztahující se k jednotlivým snímkům, byly opravdu věrohodné.
Znamená to tedy: pátrat v obecní kronice, probírat se její fotodokumentací nebo si ověřovat určité
skutečnosti v matrice a v neposlední řadě i osobní kontakt s mnohými z vás.
Také shromažďování fotografií není jednoduché,
protože většinu z nás o tyto rodinné památky připravila povodeň v roce 1997. Proto nás velmi těší,
že se nám (i díky vaší pomoci) zatím vždy podařilo příslušný materiál k určitému tématu nashromáždit.
V tomto čísle nemá naše rubrika jednotné téma
(on totiž i pramen inspirace pomalu vysychá), ale
otiskujeme snímky, na kterých je „od každého
něco.“
PS: Mezi námi, já osobně považuji za zdařilou
sérii snímků s názvem ZABIJAČKA (TZ 4/2004).

Dne 15. února 1948 se na troubeckém hřbitově poklonil památce
padlých amerických letců
tehdejší ministr zahraničních věcí dr.h.c. Jan Masaryk.
Na snímku je zachycen při zápisu do obecní kroniky.

Ludmila Kamelandrová
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Fotografie z roku 1913. Manželé Theodor a Antonie Jehlářovi a jejich sedm dětí.
Miminka v náručí rodičů jsou dvojčátka. Vpravo je holčička Aloisie (později provdaná Šišková), vlevo pak její dvojče, chlapeček Vojtěch. Pravnučce manželů Jehlářových se narodila dokonce dvoje dvojčata. Genetika je prostě nevyzpytatelná.

Troubečtí muzikanti. Tato dechová kapela byla známá po celém okolí. Účinkovala při nejrůznějších příležitostech:
na svatbách, pohřbech, tanečních zábavách, sportovních vystoupeních, církevních slavnostech aj.
Stojící zleva: Ticháček Jan, Kamelandr František, Vysloužil Oldřich st., Janoušek Josef, Kamelandr Jan, Němčák
Alois, Frgál František ml.,Raška Arnošt. Sedící zleva: Raška Josef, Kristinek Alois, Synek Zdeněk (z Tovačova),
kapelník Frgál František, Raška Alois; sedící na zemi a s cigaretou v ústech pózuje bubeník Špalek František.
Snímek k nám doputoval až z Brna.

36
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Povoz a v něm zapřažená kráva. Pro dnešní mladou generaci je to už jen rarita, v minulých dobách však běžný
jev na našich vesnicích.
Na fotografii je zachycen Jan Kamelandr se svým nepostradatelným čibukem.
Jeho potomci snímek nazvali Staříček a červená kráva.

Původní vzhled troubeckého kostela. Záběr byl pořízen při zádušní mši v roce 1941.
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Fotbalové družstvo SK Troubky z roku 1938.
Stojící zleva: Dunaja František, Surma Bohumil, Stískal Alois, Smolka Alois, Skřenek Stanislav, Vojtek Oldřich,
Raška Oldřich, Bouchal František.V podřepu zleva: Šádek František, Ježák František, Zatloukal František.
Beseda s důchodci v listopadu 1977. Zleva: Bártková Ludmila (dožila se 102 let), Brázdová Drahomíra, Nováková Josefa, Hradilová Johana, Bahounková Julie.
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Dívčí fotbalová jedenáctka. Snímek je z přátelského utkání s Čekyní z roku 1974.
Torzo sokolovny po požáru v roce 1966. Pro obec to znamenalo velkou ztrátu, protože budova sloužila k víceúčelovému využití. Hrála se zde divadelní představení, promítalo kino, pořádaly taneční zábavy a nejvíce se sálu
využívalo ke sportovní činnosti. Příčinou požáru byl zazděný trám v komíně.
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Stavba jezu na řece Bečvě v roce 1905. Žádné bagry, jeřáby, pouze lopaty, krumpáče, kolečka a lidské ruce.

A tak jsme ho znali. Starý splav a jeho romantické okolí.
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Na‰i dopisovatelé
Brýle včera a dnes
Problémy s viděním a oční vady provázejí člověka již od jeho prvních kroků po naší planetě. Stejně tak sahají do daleké historie i lidské snahy
o jejich korekci. Přesto se postoj k pomůckám pro
zlepšení zraku velice výrazně změnil, hlavně
během posledních několika let.
Kdy se vlastně objevily první optické pomůcky?
Nejstarší doklady o jejich používání pocházejí
z doby kolem roku 2000 př. n. l. Z tohoto období
pochází krystal, nalezený při archeologickém průzkumu ve staroasyrském Nimrudu, o kterém je
možné předpokládat, že mohl být používán jako
zvětšující sklo. Nicméně první pár čoček zasazených do obrouček, tedy regulérní předchůdce
dnešních brýlí, byl poprvé použit pravděpodobně
v Číně někdy v 10. století. O tři století později se
brýle objevují také v Evropě a v následujících letech
již procházejí nejrůznějšími „kosmetickými“ úpravami a provázejí nás až do současnosti.
Naše 21. století přineslo do oblasti optiky nové
materiály a technologie výroby. Brýle jsou dnes
považovány za skvělý módní doplněk. Existují tisíce tvarů a velikostí skel, obrovská škála obrouček.
Ale zpět k postoji k těmto optickým pomůckám.
Dnes už tomu není tak, jak by si mohli ještě příslušníci střední a starší generace pamatovat z dob
svého dětství. Před pár desítkami let se mohlo stát
a stávalo, že „brýlaté“ dítě bylo terčem posměchu
školního či jiného dětského kolektivu. Mnohokrát
neforemné „kostěné“ těžké skleněné brýle dohnaly jejich dětského nositele k slzám. Obrovskou
nevýhodou tehdejších brýlí byla také jejich „neživotnost“. Dnešní materiály jsou mnohem odolnější. Nemohu tady nevzpomenout svého manžela,
který byl v počátcích své školní docházky velmi živé
dítě a který musel mít u soudružky učitelky uschované dvoje náhradní brýle. Manželovy demoliční
schopnosti utvrzovaly jeho rodiče ve správnosti
tohoto rozhodnutí a já děkuji technologickému
vývoji ve výrobě brýlí a hrdě konstatuji, že náš syn
má za dva roky teprve druhé brýle a to jenom proto, že z těch prvních už vyrostl.
Dnes je nošení brýlí jevem absolutně normálním
již přibližně od jednoho a půl roku věku dítěte. Většina lidí se vůbec nepozastaví nad tím, když vidí

malého caparta s brejličkami na nose. Píšu většina lidí, protože jsem měla možnost se přesvědčit,
že ještě dnes existují jedinci, kteří chápou nošení
brýlí jako handicap a neurotizující zážitek. A hodně často jsou to lidé, kteří brýle sami nenosí. Ukázkovým příkladem bylo mé setkání s jistou paní prodavačkou v nejmenovaném supermarketu. Když
zpoza pultíku s uzeninou spatřila mého čtyřletého
syna, který měl pod brýlemi jedno oko zalepené
okluzorem s krásně barevným obrázkem (syn navštěvuje oční mateřskou školku, kde mu oční specialisté napomáhají s korekcí oční vady), začala
velmi hlasitě a téměř plačtivě svoji litanii: „Chudáčku, ty musíš nosit brýle a ještě musíš nosit zalepené očičko, to je hrůza. Chudáčku!“ A v tom okamžiku vypadala, že dá mému synovi korunu.
Nevím, kdo z nás dvou (jestli já nebo syn) měl
užaslejší výraz. Tento citový výlev paní prodavačky mě šokoval a syna překvapil. Nechápal, proč
jako má být chudáček. Vždyť brýle nosí od dvou let
a „piráta“ (jak doma lepícím okluzorům na oči říkáme) mají ve školce všichni. Když jsem „ustála“ první několikavteřinový šok, následovala fáze číslo
dvě. Musím přiznat, že ani paní Jindra Vostrá z televizní relace Nad dopisy diváků by v tuto chvíli nedokázala být „vostrá“ jako já. Ledovým až mrazivým
pohledem jsem paní prodavačku „probodla“
a nekompromisním hlasem jí sdělila: „On není žádný chudáček!“ Popadla jsem zabalených deset
deka šunky a svého syna a odkráčela s přesvědčením, že ta žena za pultem asi zaspala svoji dobu.
Kdyby se rozhlédla kolem sebe, viděla by, kolik lidí
přikládá brýlím velký estetický význam. Vylepšují
si brýlemi svoji image, mají brýle několikery – do
práce, na sport, do společnosti… Některé celebrity si bez brýlí nedokážeme snad ani představit,
vzpomeňme například Naďu Urbánkovou nebo
Felixe Holzmanna.
Ona zmiňovaná paní prodavačka ale nebyla první, kdo takto na synovy brýle reagoval. Před ní to
byla jiná paní prodavačka v jiné prodejně, ale i ona
měla snahu politovat toho chudáčka, co musí nosit
brýle. Odhaduji, že tato osoba měla nějakých pětadvacet let, a tak zcela nechápu její postoj. Dnes už
lidé nemají potřebu „zbavovat se“ brýlí, koneckonců, když na věc přijde, je mohou vyměnit za kontaktní čočky. Existují i laserové operace na odstra-
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nění dioptrií, ale mnozí lidé už berou brýle jako součást své osobnosti a tuto možnost nevyužijí.
Mně osobně se brýle jako doplněk velice líbí.
Dokáží „dokreslit“ celkový výraz osobnosti člověka. Za sebe mohu rozhodně a zodpovědně pro-
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hlásit, že bych si připadala jako hlupák, kdybych
se měla někomu posmívat za to, že nosí brýle.
Mgr. Marcela Haraštová

Spoleãenské dûní
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných
hasičů, které se konalo 24. 11. 2007 v Radslavicích, prakticky uzavřelo hasičský rok. Každý sbor
obdržel Zpravodaj OSH, který vlastně bilancoval
veškeré dění dobrovolných hasičů v okrese. Toto
shromáždění také schválilo výsledky hospodaření
OSH za daný rok a schválilo plán rozpočtu na rok
2008.
Čtvrtý výtisk Troubeckého zpravodaje je poslední v daném roce a je hodnotící za uplynulý rok. Náš
sbor bude také hodnotit uplynulé období naší činnosti i výjezdové jednotky obce. Sbor odvíjel svou
činnost v duchu tradičních akcí pořádaných naším
sborem, ale také ve spolupráci s obcí. Také skončil soutěžní rok pro naše soutěžní družstva jak

v kategorii mladých
hasičů, tak dorostu
a v neposlední řadě
soutěžního družstva
mužů. Vlastní bilancování soutěžního roku
proběhne na valné hromadě sboru, která se bude
konat začátkem prosince.
Jen okrajově se zmíním o výsledcích soutěžních
družstev. Družstvo mladších žáků nebylo hodnoceno ve hře Plamen. Starší žáci se umístili na místě osmém, družstvo dorostu na místě třetím. Družstvo mužů se umístilo v závěrečném hodnocení VC
OSH Přerov na místě devatenáctém.
12. 10. 2007 proběhlo v naší obci v rámci prově-
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řovacího cvičení IZS HZS územního odboru Přerov, cvičení okrsku č.1 Troubky. Cvičení proběhlo
v pátek v podvečerních hodinách na ubytovně
obce. Stimulace byla na požár ubytovny a záchranu osob z hořícího objektu. Byl povolán celý okrsek č. 1 Troubky. Přijely všechny sbory, pouze hasiči z Oplocan se nedostavili. Velitel zásahu nařídil
dálkovou dopravu vody, která byla provedena
z Malé Bečvy. Stroj byl nasazen u přečerpávací
stanice Trávník. Cílem cvičení bylo prověření součinnosti jednotek při společném zásahu, také spojení a svolání hasičů k zásahu a v neposlední řadě
nácvik souhry jednotlivých zúčastněných sborů
našeho okrsku. Hodnocení celé akce vyššími orgány bylo příznivé, i když nějaké chybičky určitě byly.
Další takovou prověřovací akcí naší výjezdové
jednotky obce Troubky bylo cvičení IZS, kterou na
půdě naší obce uskutečnily jednotky IZS Přerov,
územní odbor Přerov. Jednalo se o nácvik cvičení
„povodeň“. Součinností cvičení byl nácvik složek
IZS, (povodňové komise obce Troubky, hasičů, policie a krizového štábu). Činnost cvičení byla zaměřena na záchranu osob a evakuaci osob. Záchra-

na osob byla z obecní ubytovny a proběhla také
evakuace místní školy.
Na místním hřišti byl vybudován stan nouzového
přežití, pod jezem na řece Bečvě prováděli hasiči
výcvik práce na vodě. Naše škola byla evakuována autobusy do evakuačního místa v Přerově. Také
toto cvičení bylo hodnoceno velmi kladně a všem
zúčastněným patří poděkování.
V současné době probíhá v hasičské zbrojnici
rekonstrukce záchodů, odpadů, obkladů a dlažeb.
Tyto práce už bylo potřeba udělat, jelikož byly
původní od rekonstrukce hasičské zbrojnice
(1974). Technika je zazimována. Výcvikový rok se
zakončí školením výjezdové jednotky obce Troubky v hasičské zbrojnici.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval obci Troubky a celému zastupitelstvu za spolupráci s naším
sborem. Všem občanům přeji do nového roku hodně zdraví, spokojenosti v osobním životě a přáním
jen těch nejpříjemnějších chvil v jejich životě.
Bohu ku cti a bližnímu ku pomoci.

ár
sku ã. 1, Troubky – PoÏ
Provûﬁovací cviãení okr

výbor sboru SDH Troubky
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Srdeãnû Vás zveme na

HASIâSK¯ BÁL,
kter˘ se koná 16. 2. 2008 v Kulturním domû Troubky,
hraje skupina KORNET

Mysliveck˘ spolek Troubky
Pokud si právě pročítáte tento nově vydaný Zpravodaj, mají troubečtí myslivci za sebou téměř celou
hlavní loveckou sezonu na drobnou pernatou
(bažanti) a drobnou srstnatou (zajíci) zvěř. Vzhledem k tomu, že během roku nesedí se založenýma rukama v klíně, a mimo jiné aktivity se také
věnují odchovu zvěře, jsou výřady na troubeckých
honech opravdu na výši. Členové sdružení se
mohou při těchto setkáních pochlubit svým pozvaným kamarádům nejen z naší republiky.
Slavnostnímu průběhu honu dává svoji svéráznost možnost zázemí Konírny, přepravování naším
„štábním vozem“, závěrečný soud. To vše za bez-

prostředního dodržování myslivecké etikety a mluvy. Ta má hluboké a historické kořeny a mnohý
výraz pochází ještě ze staročeštiny nebo ze zapomenutých nářečí. Navíc je pěkná a poetická.
Bažant nemá oči, ale světla, nemá ocas, ale klín,
místo nohou má stojáky. Zajíc nemá uši, ale slechy, nohy jsou běhy… . A zkuste se při honu splést!
To by se na vás svatý Hubert při posledním soudu
pěkně rozzlobil.
Ale vraťme se ještě do října, abychom si zrekapitulovali, co se u myslivců ještě přihodilo. Na další období dostal důvěru současný výbor sdružení,
v křesle předsedy zůstává Stanislav Svozil. V tom-
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to měsíci byla troubecká honitba k dispozici sokolníkům. Je to již letitá tradice.
Dopoledne sokolníkům a jejich opeřeným miláčkům bohyně lovu Diana ještě
nepřála, ale odpoledne to už bylo z jiného soudku. Dravci nakonec připravili
slušný výřad a svým pánům připravili
příjemné adrenalinové chvíle.
O tom, že je zima nejobtížnějším ročním obdobím pro zvěř v troubeckém
revíru vás určitě nemusíme informovat.
Můžeme vás však ubezpečit, že jsme se
v tomto směru na krušné období připravili a určitě se budeme snažit strádaní
zvěře zabránit přikrmováním.
A co myslivci plánují pro spoluobčany
a příznivce myslivosti.
Již 12. ledna 2008 vás zvou na tradiční Myslivecký ples do kulturního domu. Hrát bude hudba Big Mžik, vystoupí myslivečtí trubači a na
vaše chuťové pohárky bude čekat myslivecká
kuchyně. Udělejte si vykřičník v kalendáři
a přijďte se pobavit a tím i podpořit naše snahy.
A nakonec dovolte nám, troubeckým myslivcům,
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vě ulovil jestřáb lesní
Na sokolnickém setkání prá ího.
zajíce poln

abychom poděkovali všem, kteří jste s námi přicházeli během roku do styku, za vaši přízeň. Přicházíme s prosbou, abyste se k nám neotočili v
novém roce zády. Zároveň nám dovolte, abychom
popřáli nejen vám, ale současně i všem ostatním
spoluobčanům do následujícího roku 2008 pevné
zdraví, osobní a pracovní úspěchy.
Luděk Judas

je pan Hanák
Po úspěšném lovu nasazu
dravec uklidnil.
se
aby
,
ičku
čep
svému orlovi
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loučí troubečtí myslivci
Každý rok se na Silvestra ronu Hubertovi - salvou
pat
tou
s končícím rokem poc zbraní.
z jejich

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů, zima nám klepe pomalu,
ale jistě na kurníky, holubníky, králíkárny a ostatní
příbytky našich zvířat. Začíná pro nás klidnější část
roku, kdy můžeme bilancovat, co jsme stihli
a nestihli udělat. Hlavní náplní naší činnosti je
vystavování odchovaných zvířat. Takže hodnotíme:
jeden z našich chovatelů vystavoval v Čechách
v Týništi nad Orlicí, což je úspěch. Dále se naši členové zúčastnili výstav v Kojetíně, Lipníku, Malhoticích, Dolním Újezdě, Lipové, Kožušanech a Přerově. Naše zvířata se dobře umisťují a jsou
oceněna pěknou řádkou čestných cen. Navštěvujeme burzy zvířat, které se konají druhou neděli
v měsíci v Přerově a třetí neděli v měsíci v Uherském Hradišti. Setkání chovatelů je i v Kroměříži,

v Němčicích na Hané a každou neděli miniburza
v Kojetíně. Také jsme na podzim svolali brigádu,
byť s naší malou účastí, kdy jsme prováděli podzimní úklid našeho areálu na Loučkách a zahájili
práce na odvodnění /melioraci/ pozemku.
Krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů, nejen chovatelských, přejí v novém roce 2008
chovatelé z Troubek
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
RADY MYŠKY SÁZELKY
Zdravím všechny zahrádkáře, zahrádkářky a zahrádkářčata!
Zima už je tu a větší aktivitu na zahrádce už asi provozovat
nebudeme a jsme zalezlí v teplé noře, pardon, domečku. Přesto
mám pro vás pár rad na toto období:
• důkladně prohlédneme a zazimujeme sekačky a nářadí, očistíme a opravíme poškozené kusy,
• odstraňujeme suché a nemocné stromy,
• u otevřených zahrad zajistíme stromky proti okusu lesní zvěře,
• pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce a vyhazujeme nahnilé kusy,
• k udržení dobré vlhkosti sklepa s ovocem můžeme nalít vodu do kbelíku, odkud se bude sama odpařovat a občas vyvětráme,
• od prosince můžeme začít se zimním řezem stromů, ovšem když nemrzne,
• začneme přikrmovat ptačí kamarády semínky, oříšky a lojem,
• baštíme vitamíny pro zdraví a studujeme odbornou literaturu u teplých kamen nebo koukáme na televizi na programy se zahrádkářskou tématikou, abychom se inspirovali pro příští rok.
Tak ahoj na jaře, já si jdu zalézt do teplíčka!

Hanák Troubky
Děkujeme všem přátelům a příznivcům folkloru za přízeň a účast na tradičním vánočním Posezení
u cimbálu, které se konalo 15. 12. v kulturním domě.
V době uzávěrky tohoto Zpravodaje jsme finišovali s přípravami na tuto akci a věřili jsme, že všechno dobře dopadne a že naši diváci budou i tentokrát odcházet spokojení, vytancovaní a s písničkou na
rtech.
My, Hanáci, vám všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků, veselého silvestra a všechno nejlepší v novém roce 2008.
Stanislav Vojtek
vedoucí souboru
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Ze sportu
Oddíl kopané Troubky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

I.A - třída
Plumlov
Kožušany
Troubky
Čechovice
Hněvotín
Klenovice
Bělkovice
Nové Sady
Lipník
Náměšť
Býškovice
Horka
Mostkovice
Slatinice

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
7
7
7
6
5
5
6
6
4
5
3
3
2
2

R
3
1
0
3
5
5
1
1
6
2
6
4
7
2

P
3
5
6
4
3
3
6
6
3
6
4
6
4
9

24
25
26
19
28
20
28
16
16
21
15
13
20
15

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

21
24
17
14
12
15
23
16
22
30
21
15
27
29

Body
24
22
21
21
20
20
19
19
18
17
15
13
13
8

Body pravdy
(6)
(1)
(3)
(3)
(2)
(-1)
(1)
(-2)
(-3)
(-4)
(-3)
(-8)
(-8)
(-8)

Domácí střelci: Stískal T. 10, Večeřa M 4, Vrána P. 4, Haviernik J. 2, Ticháček V. 2, Gregovský I. 1,
Petráš P. 1, Čevela T. 1, Mišák J. 1.
Okresní soutěž – muži Záp.
1 Zářičí
12
2 Majetín
12
3 Bochoř
12
4 Vlkoš
12
5 Lověšice
12
6 Lobodice
12
7 Moštěnice B
12
8 Tovačov B
12
9 Troubky B
12
10 Brodek B
12
11 Uhřičice
12
12 Polkovice
12
13 Křenovice
12

V
10
10
6
7
5
6
4
3
3
3
3
2
1

R
2
1
4
1
6
1
4
3
2
2
1
1
2

P
0
1
2
4
1
5
4
6
7
7
8
9
9

36
52
17
24
28
23
26
14
23
19
16
12
16

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

13
17
10
20
16
23
22
24
25
29
31
34
42

Body
32
31
22
22
21
19
16
12
11
11
10
7
5

Domácí střelci: Hejkerlík J. 4, Walter M. 4, Kořínek V. 3, Pich R. 2, Krejčíř L. 2, Mišák J. 2,
Ticháček V. 1, Rybka Z. 1, Bartoněk L. 1, Pospíšil R. 1, Vašica P. 1, Hýbner M 1.
Okresní přebor – dorost
1 Tovačov
2 Dolní Újezd
3 Troubky
4 H. Moštěnice
5 Domaželice
6 Radslavice

Záp.
11
11
11
11
11
11

V
9
8
7
7
7
6

R
1
1
2
0
0
2

P
1
2
2
4
4
3

64
44
53
39
44
37

:
:
:
:
:
:

11
24
13
23
25
19

Body
28
25
23
21
21
20
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7
8
9
10
11
12
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Hustopeče
Bochoř
Pavlovice
Beňov
Čekyně
Lověšice

11
11
11
11
11
11

4
4
3
3
2
2

2
0
1
0
1
0

5
7
7
8
8
9

33
17
15
10
20
15

:
:
:
:
:
:

29
52
34
39
75
47

14
12
10
9
7
6

Domácí střelci: Hudec M 13, Hýbner M. 13, Sušen 5, Havrila P. 4, Obrtel J. 3,
Polášek J. 3, Brázda D. 2, Krátký M. 2, Brázda I. 1, Navrátil P. 1, Zdráhal 1, Ticháček V. 1
Okresní přebor – žáci
1
Majetín
2
Bochoř
3
Brodek
4
Troubky
5
Újezdec
6
Lobodice
7
Křenovice
8
H. Moštěnice
9
Radslavice
10 Stará Ves

Záp.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
8
7
7
4
4
4
4
3
0
0

R
1
1
0
1
1
0
0
0
2
2

P
0
1
2
4
4
5
5
6
7
7

46
54
51
16
15
29
14
18
4
10

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

9
13
12
14
28
29
30
24
45
53

Body
25
22
21
13
13
12
12
9
2
2

Domácí střelci: Vajdík P. 9, Mlčoch P. 4, Žeňa 2, Duda J. 1.
Pavel Němčák
Záběry z říjnového utkání žáků Troubek proti Brodku u Přerova.
Foto Ladislav Smékal.

ř
Žeňa Diomin a Pavel Sklená

m.
při rozcvičení před zápase
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i
Žeňa Diomin při útočné akc

Malá kopaná
1. FC SLZA v 1. lize PLMK
Příprava na nový soutěžní ročník 2008/2009 pro
nás začala tradičním srpnovým turnajem v Henčlově. A stejně jako v předchozím roce, tak i letos
jsme v turnaji skončili na konečném 3. místě.
Vstup do nového soutěžního ročníku 1. ligy
PLMK se nám ovšem příliš nevydařil. Na hřišti
v Tučíně jsme po velice solidním výkonu podlehli
vítězi loňské sezony týmu FC Wellryba v poměru
2:1. Dovolím si však tvrdit, že po většinu zápasu
jsme byli lepším týmem, vytvořili jsme si také více
brankových příležitostí, ale dobrý výkon brankáře
domácích a naše neschopnost proměňovat i ty nejvyloženější šance, nás připravily o body. První
domácí zápas byl pro mne ovšem pořádným
šokem. Po předchozím dobrém výkonu v Tučíně
jsme na domácím hřišti předvedli, především v první půli, „bezkrevný“ výkon, a tak ani zlepšená hra
v druhém poločase a několik vyložených příležitostí ke vstřelení branky nám nepomohla a v pomě-

ru 6:1 jsme podlehli hostujícímu AC Hrot z Dřevohostic.
V dalším zápase jsme sice porazili nováčka soutěže ULTRAS z Dluhonic na jeho hřišti 3:2, ale
hned v následujícím zápase jsme na domácím
hřišti zcela zbytečně podlehli hostujícímu Rotujícímu Kedlubnu z Kozlovic (3:2). Vůbec celá podzimní
část sezony se nám příliš nevydařila. Když jsme
prohráli, tak většinou rozdílem jedna maximálně
dvou branek, a pokud jsme zvítězili, tak to bylo stejným rozdílem. A bohužel jsme ztráceli body především s mužstvy, se kterými jsme je měli získávat, a naopak jsme alespoň trochu překvapovali
favority soutěže. Výsledné 11. místo v tabulce je
tak po loňském 8. místě (po podzimní části soutěže) poklesem, ale stejně jako loni ztrácíme na 7.
místo pouhých 5 bodů. Oproti loňské sezoně je
ovšem soutěž více vyrovnaná a zvítězit může zřejmě kdokoliv z prvních šesti týmů (viz tabulka)
a sestoupit může také kdokoliv ze zbývajících mužstev. Vzhledem k tomu, že většinu rovnocenných
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soupeřů budeme hostit na domácím hřišti, tak
věřím, že po zimní přestávce a přípravě ve sportovní hale v Troubkách, získáme dostatečný počet
bodů, abychom zopakovali alespoň loňské konečné umístění, tj. 10. místo.
Výsledky:
FC Wellryba – 1. FC SLZA
1. FC SLZA – AC Hrot
ULTRAS – 1. FC SLZA
1. FC SLZA – Rotující Kedluben
FC Hrkotka – 1.FC SLZA
1. FC SLZA – Sibom Rapid Lýsky
Rokytnice– 1. FC SLZA
1. FC SLZA – Hotel Fit
Roofs CZ – 1. FC SLZA
1. FC SLZA – FC Kafki
ZIPPO Vinary – 1. FC SLZA
1. FC SLZA – FC Travex
MASH – 1. FC SLZA
Tabulka 1. ligy PLMK po 13. kole
Konečná tabulka
1. AC HROT
12
2. HOTEL FIT
12
3. FC KAFKI
12
4. FC TRAVEX
12
5. ROTUJÍCÍ KEDLUBEN
13
6. FC WELLRYBA
12
7. ULTRAS
13
8. SIBOM Rapid LÝSKY
13
9. MASH
13
10. FC Hrkotka
13
11. 1. FC SLZA
13
12. ROKYTNICE
13
13. ROOFS CZ
13
14. ZIPPO VINARY
13

Šťastné a veselé Vánoce a správné vkročení
do nového roku 2008
vám za celou 1. FC SLZA přeje
Karel

2–1
1–6
2–3
2–3
4–3
0–0
3–1
2–0
3–1
1–1
2–4
1–1
3–3

8
8
7
6
7
7
6
5
5
5
3
4
4
3

1
0
3
4
0
0
0
2
2
1
4
1
1
1

3
4
2
2
6
5
7
6
6
7
6
8
7
9

54:35
52:22
37:22
35:22
33:26
44:39
25:24
21:21
28:33
23:44
23:30
26:42
21:42
26:46

Tabulka střelců 1. FC SLZA:
Martin Frgal
Stanislav Svozil
Michal Frgal, Petr Chalánek, Pavel Kamelandr, Marián Večeřa
Radek Brázda, Zbyněk Hýsek, Petr Němčák, Petr Petráš, Martin Špalek
1 branku si soupeř vstřelil sám.

✴✴✴

25
24
24
22
21
21
18
17
17
16
13
13
13
10

–
–
–
–

5 branek
4 branky
2branky
1 branka
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Vybrali jsme pro Vás...
Co to znamená, kdyÏ se ﬁekne HURÓNSK¯ ¤EV
= neobyãejnû hluãn˘, divo‰sk˘ rámus
Po zámořských objevech na přelomu 15. a 16.
století si rozdělili většinu jižní a střední Ameriky oba
pyrenejské státy – Španělsko a Portugalsko. Od
16. století se dostala na řadu severní Amerika
a o své místo na slunci se začaly vedle Nizozemí
hlásit i Francie a Anglie. Centrem jejich zájmu bylo
zpočátku atlantské pobřeží Kanady a dnešních
USA.
Francouzi projevovali zájem zejména o kožešinové bohatství Kanady. Už v roce 1608 založili na
řece sv. Vavřince osadu Quebec a jejich kupci čile
obchodovali především s indiánským kmenem
Hurónů. Huróni sídlili na sever od oblasti, vymezené levým břehem řeky sv. Vavřince, Hurónským
a Hořejším jezerem. Toto území o rozloze kolem
6000 km2 obývalo asi 30 000 Hurónů, rozdělených
na čtyři, později na pět kmenů. Sami si říkali
ONKVANOVÉ, tj. praví muži. Název Huróni pro ně
vymysleli Francouzi, jimž prý jejich účes připomínal hlavu divočáka; franc. hure = uťatá kančí nebo
rybí hlava, franc. huron = divoch, hrubec, franc.
hurier = výt, vřískat, řvát.
Francouzské obchodní styky s Huróny ovšem
netrvaly dlouho, neboť v letech 1648–1649 byli tito

indiáni vyhubeni s jiným indiánským kmenem Irokézů. I v důsledku toho ovládli obchod s kožešinami Nizozemci a po nich Angličané, kteří našli
prostor pro svou obchodní a kolonizační činnost
v oblasti mezi Atlantickým oceánem a Alleghanským pohořím. Od 18. století však Alleghamy překračovali a v oblasti Mississippi se jejich zájmy střetávaly se zájmy francouzskými. V konečném boji
o nová území skončila Francie na straně poražených.
Vedle Hurónů vešly do obecného povědomí
nejméně dva další indiánské kmeny, a to Mohykáni a Apači. První z nich, příslušníci dnes již vyhynulého kmene severoamerických indiánů, se stali známými především zásluhou amerického
spisovatele J.F. COOPERA (1789–1851) a jeho
knihy POSLEDNÍ MOHYKÁN, která vyšla poprvé
v roce 1823. Méně lichotivě dopadli Apači, žijící
v pohoří Sacramento, na hranicích s Mexikem. Slovem apač se označoval v pařížském podsvětí
původně lupič, později jakýkoliv zločinec.
Pramen: Proč se říká … (S. Kovářová)
LK

Víte, Ïe…
Náš časopis Troubecký zpravodaj vychází už 15 let? Návrh na vydávání místního časopisu vzešel
z obecního zastupitelstva, tehdejší místostarosta Pavel Vojtášek zorganizoval skupinu, která se stala redakční radou. Mezi první členy patřili: Milada Chalánková, Ludmila Kamelandrová, Jarmila Smolková, Jaroslava Vyhnánková, František Němčák, Pavel Vojtášek a Vlasta Drábková.
• První Zpravodaj vyšel v r. 1992, byl vytištěn nákladem 400 ks, první výtisk byl rozdán zdarma
a další se prodávaly tenkrát za 3 Kč. Zbývající náklady hradil obecní úřad. Časopis měl zpočátku asi
21 stran a svými kresbami přispívala Vendulka Chalánková (tehdy žákyně 6. třídy).
• Za 15 let vydávání časopis doznal mnoho změn. Například lednový Zpravodaj letošního roku měl
rozsah 67 stran, 50 fotografií a byl vydán nákladem 600 výtisků.
• Obsah je bohatší a vzhled časopisu se zlepšil – je zpracován na kvalitnějším papíře a má barevnou obálku. V současné době stojí jeden časopis 10 Kč pro kupující, ale skutečný náklad činí 40 Kč
za kus i více – záleží na rozsahu a počtu fotografií.
Děkujeme našim distributorům, kteří časopis prodávají bez nároku na honorář.
Jsou to: Zeltr s.r.o., Lama – Marie Špalková, Jednota – nákupní středisko, Smíšené zboží – Marie
Soukupová, Smíšené zboží – Frgalovi, Trafika – Renata Mrtvá a Česká pošta.
JS
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Zadáno pro Ïeny
Koláče zvané frgále
Těsto na šest koláčů:
50 dkg hladké i polohrubé mouky, 10 dkg cukru, 12,5 dkg másla
nebo oleje, 2 žloutky, 1 celé vejce, 4 dkg droždí, 1/4 l vlažného mléka.
Náplň do koláčů: 800 ml hruškových povidel nebo 1 kg uvařených
sušených pomletých hrušek, 2 vanilkové cukry, trochu pomletého
anýzu, badyánu, citrónové kůry, případně hrst postrouhaného perníku, umleté rozinky, ořechy.
Tvarohová náplň: 1/4 kg tvarohu na jeden koláč, cukr, citrónová
kůra, rozinky.
Maková náplň: pomletý mák spaříme horkým mlékem, cukr, spojit
povidly.
Posýpka: mletý cukr, hladká mouka, máslo, vanilkový cukr.
Rumová pomáda: 5 dkg másla, 3 lžíce cukru, 2 lžíce rumu.
Postup práce: vykynuté těsto rozdělíme na 6 stejných dílů, na plech
dáme pečící papír, jednotlivé bochánky rozválíme na plechu na
6 mm tloušťku, okraje necháme silnější. Na koláč namažeme náplň
a posypeme drobenkou. Pro lepší vzhled můžeme okraje koláče
potřít rozšlehaným žloutkem s mlékem a špetkou cukru. Pečeme
ve vyhřáté troubě asi patnáct minut. Upečený koláč potřeme rozpuštěnou rumovou pomádou.

Křenová omáčka
Na sádle dusit trochu cibule, pórku, přidat mouku, usmažit jíšku,
přidat kmín, zázvor, křen, zalít smetanou, dochutit solí, octem, případě cukrem.
Omáčka se podává s uzeným, případně hovězím masem
a s knedlíkem.

DIA koutek
Pstruh na sardeli
Porci pstruha osolíme, opepříme, okmínujeme.
Zlehka potřeme sardelovou pastou a dáme do
zapékací misky. Maso poklademe plátky másla.
Krátce zapečeme. Na talíři zdobíme petrželkou,
obložíme zeleninou, která je v dané době dostupná.
JS
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Moudrost slavn˘ch
Hleì si zachovat klidnou mysl v dobách trudn˘ch.

Q. F. HORATIUS

Chválit a povzbuzovat dítû je stokrát úãinnûj‰í, neÏ hrozit a trestat.
S hloupostí i bohové bojují marnû.

O. S. MARDEN
SCHILLER

Îijte kaÏd˘ den, jako kdyby byl vá‰ poslední,
protoÏe jednoho dne tomu tak opravdu bude.

RAY CHARLES

Slepá uliãka je ideální místo k tomu, aby se ãlovûk otoãil.
Hrdinové jsou lidé, kteﬁí zasáhnou, kdyÏ je potﬁeba, a pak se ti‰e vzdálí.
Nûkdy není cesta, po níÏ jdete tak dÛleÏitá,
jako spí‰ smûr, kter˘ jste si zvolili.

N. JUDDOVÁ
T. BROKAN
K. SMITH

Historie není niãím jin˘m neÏ zkamenûlou politikou, která uÏ probûhla.

P. NÁROÎN¯

Láska je jako ‰tûstí: nemá ráda, kdyÏ se za ní bûhá.

T. GAUTIER

Smysl pro humor je lep‰í pﬁíznak inteligence neÏ kdejak˘ IQ test.

I. M. HAVEL
LK

Reklama
MVDr. Marian Večeřa
praktický veterinární lékař

oznamuje,
že provozuje veterinární činnost
Privat:
Nová čtvrť 519/37
Troubky 751 02
Tel.: 777 030 257

Veterinární ordinace:
Dr. A. Stojana 41
Horní Moštěnice 751 17
Tel.: 736 740 055
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Humor
„Jak se cítíš v manželství?“
„Fantasticky jsem omládl. Úplně jako když mi bylo patnáct. Piju a kouřím zase tajně …“
Matka s dcerou jsou na zájezdě ve Skotsku. Dcera se na ulici neustále otáčí za kolemjdoucími
muži, až ji matka okřikne: „ Prosím tě, musíš se otočit za každou sukní?“
„Tak vy mi tvrdíte, že hledáte čtyřlístek, a proto jste mi posekal celou louku?“
„Myslel jsem si, že doma si ten jetel v klidu prohlédnu a čtyřlístek najdu.“
„Němčina je hrozně těžký jazyk – píšeme schön a čteme šén,“ říká Němec.
Angličan mu odporuje: „Nejtěžší je angličtina – píšeme Jean a čteme Žán!“
Čech říká: „Nejhorší je čeština – píšeme Praha 10 a čteme to Vršovice.“
Učitel: „ Probrali jsme všechna domácí zvířata, řekni nám, Pepíčku, která jsou nejužitečnější?“
„...sím, hovězí dobytek.“
„Proč?“
„Protože se z nich dá zužitkovat vše, dokonce i jméno.“
„Ach ta Itálie,“ zasní se pan Povolný ve společnosti, „té vděčím za nejkrásnější chvíle svého života!“
„Ale,“ povídá pan Randák, „pokud vím, tak jste v Itálii nikdy nebyl!“
„Nebyl, to je svatá pravda, ale moje manželka tam jezdí každý rok na celý měsíc!“
„Mami, mně je špatně.“
„Vidíš, to máš z těch vašich her na indiány. Pořád jenom lítáte ...“
„Ale dnes jsme nelítali, dnes jsme kouřili dýmku míru...“
Vedoucí železnice dostal stížnost: „V posledním vagonu se nedá jezdit, hrozně to tam drncá a hází.
Nedá se tam vůbec sedět.“
Za několik dní obdržel stěžovatel odpověď: „Vydal jsem příkaz, aby od nynějška všechny vlakové
soupravy jezdily zásadně bez posledního vozu.“
Policajt zastaví auto a povídá: „Počtvrté jsem vás dnes zastavil a počtvrté vám teče voda
z chladiče.“
Řidič se vykloní z okna a odtuší: „A já vám počtvrté říkám, že jsem kropicí vůz.“
Skot chtěl poslat telegram, aby své ženě oznámil, že nepřijede domů. Na poště uviděl upozornění,
že blahopřejné telegramy jsou o padesát procent levnější. Chvíli přemýšlel a pak napsal: Srdečně
blahopřeji ke svému příjezdu ve čtvrtek večer.
LK

❄❄❄
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Reklama

SERVIS A PRODEJ
 automatick˘ch praãek
 myãek
 su‰iãek prádla

DALIBOR JANEK
Přerov VIII - Henčlov, Zakladatelů 65/10
mobil: 737 978 938, 775 978 938, telefon: 581 702 569

KADE¤NICTVÍ
Dûkuji v‰em zákazníkÛm za pﬁízeÀ,
pﬁeji krásné Vánoce
a aÈ vám to v novém roce slu‰í!

❅
Hana Vávrová, telefon: 731 185 402
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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

Všem domácím miláčkům a jejich majitelům přeji šťastný nový rok !
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Reklama

AUTODÍLNA

Jaromír Pﬁehnal
dûkuje sv˘m zákazníkÛm za pﬁízeÀ
a pﬁeje v‰em radostné vánoãní svátky, v novém roce 2008
mnoho zdraví, ‰tûstí, osobní spokojenosti
a hodnû kilometrÛ bez nehod.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
MARIE PAVLÍKOVÁ – KADE¤NICTVÍ

Pﬁeji v‰em zákazníkÛm radostné Vánoce
a hodnû úspûchÛ v novém roce 2008
Telefon: 776 306 777

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete zaslat do 17. 3. 2008 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
TAJENKA: …………………………………………………………………………………….........................
JMÉNO, ADRESA: …………………………………………………….….TŘÍDA: ………….......................
Výherci z minulého čísla: Tereza Kamelandrová, Jiří Skopal, Jan Kamelandr, Karolína Lehká, Kateřina
Nezvalová, Lucie Pizúrová, Daniel Vajdík, Tereza Dohnalová, Zuzana Kamelandrová, Veronika Zatloukalová, Patrik Brázda, Dan Mrtvý.
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