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Slovo redakce
Vážení občané!
1. září se zaplnily ulice dětmi a to nám připomnělo, že s novým školním rokem nastává změna i v přírodě. Chladná rána nás upozorňují, že
přichází podzim, nejbarevnější část roku v přírodě. Prudká změna počasí nás přinutila k zahájení topné sezony. Možná, že v říjnu bude tepleji,
vždyť podle lidové pranostiky „Na svatého Václava nové léto nastává.“ Letní zelená barva podstupuje žezlo jasně žlutým, oranžovým a červeným barvám. Také babí léto už je tady, občas
nám přeletí přes obličej dlouhá pavučina.
I když jsme na vesnici, letošní průběh žní jsme
většinou vůbec nezaznamenali. Ty tam jsou
doby, kdy se žňovými pracemi zabývala celá vesnice. Jen ti nejstarší pamatují sečení obilí, svážení fůr snopů a mlácení obilí. Dnes se dovídáme o těchto lopotných pracích spíš z vyprávění
pamětníků.
Letní vzhled naší obce se mění a dá se říct, že

k lepšímu. Před několika lety se na vesnici snažili využít každý kousek půdy, i v prostorách před
domy se pěstovala zelenina. A dnes? Svěží zeleň
trávníků, vzácné keře a pestré květiny na oknech
dotvářejí v létě nový vzhled vesnice. Ani prašné
silnice dnes už neničí barevné fasády na
domech. Letos nás ještě čeká úprava silnice
v Roketské ulici.
Díky kabelové televizi jsme mohli sledovat olympijské hry v Pekingu na mnoha stanicích. Každý
si mohl vybrat oblíbený sport.
V pátek 17. a v sobotu 18. října se uskuteční krajské volby. Ve dvou obvodech v Olomouckém kraji budou občané zároveň vybírat i zástupce do
senátu. Každý dospělý občan by měl jít k volbám,
aby vyjádřil svým hlasem, komu dává důvěru.
Pozdní kritika nevoličů je neopodstatněná.
Přejeme našim čtenářům dobrou pohodu v práci po dovolených
JS

POZVÁNKA
Obecní úřad Troubky Vás srdečně zve

na setkání seniorÛ obce Troubky.
Toto setkání se uskuteční v sobotu 22. 11. 2008 od 14.00 hod. v Kulturním domě v Troubkách.
Je pro Vás připravený bohatý kulturní program, který Vás jistě dobře pobaví.
Každý senior se může těšit na malý dárek.
Občerstvení je zajištěno.

Informace obecního úﬁadu
Skončila doba dovolených, dny prosluněné
zářivým sluncem, někdy však zkrápěné přívaly
deště a my se znovu zapojujeme do každodenního pracovního procesu. A je třeba říci, že nás
začátkem podzimu čeká zahájení několika dlouho očekávaných stavebních akcí.
V rámci projektu obnovy našich místních komunikací byla v těchto dnech zahájena rekonstrukce místní komunikace v ulici Roketská. Jedná se
o úsek o délce 337 metrů se dvěma zpomalovacími prvky a v šířce 4 metry s výhybnami. Sta-

vební povolení na tuto akci jsme získali bohužel
až v půli měsíce srpna a teprve poté mohla rada
obce oslovit celkem 3 vybrané stavební společnosti, přičemž hlavním hodnotícím kritériem byla
cena. Tu nejnižší opět nabídla společnost SISKO, spol. s r.o. Přerov, když cenový rozdíl mezi
nabídkou vybrané společnosti a druhou společností činil asi 100 000 Kč. Celkové náklady rekonstrukce dané komunikace budou včetně DPH činit
3 924 172,60 Kč.
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Projekt rekonstrukce místní komunikace v ulici
Zahradní byl bohužel předán ke stavebnímu řízení teprve v těchto dnech, a to z důvodu chybějícího souhlasu se stavbou v záplavovém území, který jsme získali až koncem měsíce září. Projekt
rekonstrukce místní komunikace Sadová I. se po
připomínkách dotčených orgánů a správců sítí ještě musel upravit, a tak zahájení stavebního řízení
na tuto akci předpokládáme až v druhé polovině
měsíce října. Samotná realizace těchto stavebních
akcí se tak posunuje. Nezbytnou podmínkou zahájení prací je však získání pravomocného stavebního povolení a provedení výběru zhotovitele dané
akce.
V půli měsíce července zasedal Výbor regionální rady, který posuzoval projekty podané do regionálního operačního programu, a to do tzv. druhé
výzvy, do níž mohly být podávány projekty zaměřené na fyzickou revitalizaci území, tj. včetně
rekonstrukcí místních komunikací. Naše obec do
této výzvy podala projekt rekonstrukce místní
komunikace v ulici Na Dolách, přičemž tento projekt je součástí širšího projektu budování sportovně společenského areálu v lokalitě Na Dolách.
Výbor ovšem rozhodl, že tento náš projekt nebude finančně podpořen. Proto se rada obce po projednání rozhodla doporučit zastupitelstvu obce,
aby se rekonstrukce místní komunikace v ulici Na
Dolách z důvodu dostatečné připravenosti (vydané pravomocné stavební povolení, dokončená přeložka NN a VN smluvním partnerem společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.) přednostně realizovala
z finančních prostředků poskytnutého úvěru od
ČMZRB. Na zářijovém zasedání zastupitelstva byl
tento návrh projednán a schválen. Zároveň rada
ihned vyhlásila výběrové řízení, ve kterém oslovila k podání nabídky na realizaci této zakázky celkem 4 stavební společnosti. V půli měsíce října
budou tyto nabídky vyhodnoceny a následně by
mohla vybraná společnost zahájit stavební práce.
Finální dokončení této akce je navrženo na 30. 4.
2009 (u MK Roketská je konečným termínem
31. březen 2009).
Mimo těchto projektů se bude dále projekčně
připravovat projekt rekonstrukce komunikací Příčná, Loučka IV. a Loučka I., který bude zpracovávat projekční kancelář Ing. Františka Marka,
a dále pak rozsáhlejší projekt rekonstrukce
komunikací Zárub – fotbalové hřiště – odstavné
plochy u fotbalového hřiště, Kout (ovšem pouze
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po „prádelňáckou uličku“) a Sadová II. (od křižovatky s ulicí Roketská po areál mysliveckého
sdružení). Tento rozsáhlejší projekt bychom chtěli mít dokončený do poloviny roku 2009, aby se
mohl následně ucházet o finanční podporu z regionálního operačního programu, a to opět v rámci
výzvy zaměřené na fyzickou revitalizaci území,
území s občanskou vybaveností, která by měla být
vyhlášena v druhé polovině roku 2009.
Jak už bylo výše uvedeno, s projektem rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Dolách jsme
v regionálním operačním programu neuspěli,
a proto jsme byli v polovině září příjemně překvapeni zprávou, že projekt obce na výstavbu multifunkčního dětského hřiště „Ostrov“ v lokalitě Na
Dolách, u Výboru regionální rady uspěl a obec tak
získá na realizaci tohoto projektu částku v celkové výši 2 739 203 Kč. V současné době máme
k tomuto projektu již vydané stavební povolení,
a to na zpevněné plochy a chodníky a v běhu je
stavební řízení na samotné dětské hřiště. Projekt
dětského hřiště „Ostrov“ tak bude navazovat na
rekonstrukci místní komunikace v ulici Na Dolách
a jeho faktickou realizaci předpokládáme v roce
2009.
K našemu velkému překvapení pak Výbor regionální rady rozhodl v rámci stejné výzvy podpořit
také projekt Základní školy a Mateřské školy
Troubky „Modernizace učeben ZŠ Troubky pro
zlepšení využívání IT technologií při výuce,“ a to
v celkové výši 3 654 011,70 Kč. Jsme velice rádi,
že oba tyto projekty získaly finanční podporu
z regionálního operačního programu a věříme, že
svým dílem obohatí život v naší obci. Zároveň však
budeme připravovat k podání žádosti o finanční
podporu z ROP další projekty.
V měsíci srpnu 2008 rada obce rozhodla o podání žádosti na získání finanční podpory z grantového programu společnosti RWE Gas Storage. Do
grantového programu této společnosti jsme přihlásili projekt „Prodloužení chodníku v ulici Dědina“, přičemž jsme žádali o finanční podporu v celkové výši 300 000 Kč (celkové náklady projektu
činí dle rozpočtu 800 000 Kč a maximální možný
příspěvek od RWE Gas Storage může být 500 000
Kč). Koncem měsíce září jsme pak obdrželi sdělení, že grantová komise společnosti RWE Gas
Storage tuto naši žádost v plné výši podpořila.
V současné době již probíhá výběrové řízení,

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2008

v rámci kterého byly osloveny celkem čtyři stavební společnosti, a v půli měsíce října by rada
obce měla rozhodnout o dodavateli těchto stavebních prací. Hlavním posuzovacím kritériem
bude, stejně jako v případě komunikací, cena.
Zahájení prací předpokládáme ke konci měsíce října 2008.
V průběhu letních měsíců byla nově stanovena
otevírací doba sběrného místa OLFIN. Sběrné
místo je otevřeno každou první sobotu v době od
9.00 do 11.30 hodin a každý třetí pátek v době od
15.00 do 16.30 hodin. Ve všední dny je sběrné
místo otevřeno v době od 7.00 do 15.00 hodin,
ovšem vždy po předchozí telefonické dohodě
s obsluhou sběrného místa, tj. zaměstnanci obce
(Josef Šimek, Jaroslav Dočkal a Jan Kaláb). Na
sběrné místo je možno odkládat velkoobjemový
odpad, vyřazená elektrozařízení jako jsou televizory, radiopřijímače, televizory, výpočetní technika apod., dále pneumatiky, prázdné plechovky
a další nádoby od barev, pytle s tetrapaky a případně i další vytříděné složky komunálního odpadu - sklo, plasty. Telefonické spojení na jednotlivé
zaměstnance obce zajišťující obsluhu sběrného
místa máte uvedeny na konci tohoto příspěvku.
V letním období jsme kromě intenzivní údržby
veřejné zeleně realizovali vlastními zaměstnanci
úpravu sběrného místa pro vytříděné složky komunálního odpadu v lokalitě Kout – Nová čtvrť a stejným způsobem hodláme upravit sběrné místo
v lokalitě Pusty – Záhumení (u obchodu paní Soukupové). V příštím roce pak budou stejným způsobem upravena minimálně další dvě sběrná místa.
V rámci letních brigádnických aktivit byla prováděna údržba a úklid veřejných prostranství, bylo
zajištěno pravidelné sečení veřejné zeleně a brigádníci také prováděli drobné natěračské práce.
Děvčata prováděla natěračské práce na jednotlivých bytových domech obce, přičemž ke konci
měsíce srpna vypomáhala s úklidem ve školní
jídelně a také v samotné škole a chlapci prováděli nátěr obecního stolového zařízení. Myslím si, že
brigádníci z řad studentů odvedli kus dobré práce, a že tímto způsobem také poznali, kolik úsilí je
třeba vynaložit na to, aby byl v obci pořádek
a veřejná zeleň byla řádně udržována.
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 byly
vyčleněny finanční prostředky na pořízení nového
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transitního vozidla. Rada obce si proto nechala
zpracovat cenové nabídky na pořízení transitního
vozidla, přičemž byly osloveny společnosti prodávající vozidla značky Volkswagen, Ford a Mercedes Benz. Na základě těchto nabídek bylo pak
radou vybráno k pořízení vozidlo Mercedes Benz
Vito od společnosti Samohýl MB Zlín. Financování pořízení tohoto vozidla je zajištěno prostřednictvím leasingu u společnosti Mercedes Benz Financial Services. Cena vozidla dle kupní smlouvy činí
872 900 Kč včetně DPH a jako prvotní akontaci
uhradila Obec Troubky částku ve výši 30 % z kupní ceny vozidla, tj. v celkové výši 288 045,28 Kč.
Leasingová smlouva je uzavřena na celkem 60
měsíců a obsahuje jak zákonné, tak i havarijní
pojištění a měsíční splátka leasingu včetně těchto plateb činí částku 15 787,77 Kč. Leasing bude
ukončen k datu 15. 6. 2013. Vozidlo Mercedes
Benz Vito bylo obci oficiálně předáno dne 18. 7.
2008 a v podstatě od začátku měsíce srpna 2008
je v plném provozu. Zodpovědným pracovníkem
za provoz, údržbu a opravy vozidla je pan Jaroslav Dočkal. Vozidlo je parkováno v hale areálu
OLFIN. Zastupitelstvo obce zároveň rozhodlo, že
stávající vozidlo FORD transit bude bezúplatně
převedeno na Sbor dobrovolných hasičů Troubky.
Darovací smlouva byla s SDH Troubky podepsána k datu 1. 10. 2008, kdy bylo vozidlo také předáno SDH Troubky do trvalého užívání.
Na zasedání zastupitelstva konaném dne 25. 6.
2008 bylo schváleno pořízení nového žacího stroje a zároveň byla rada obce pověřena provedením
výběrového řízení na dodavatele nového žacího
stroje. Rada obce nakonec oslovila dvě společnosti zabývající se v blízkém okolí prodejem a servisem komunální a zahradní techniky, a to společnost Ing. Kamil Daniš - DAVAZ Technik Horní
Moštěnice a společnost Konvička, s.r.o., Přerov.
Společnost DAVAZ nabídla Obci Troubky travní
traktor značky KUBOTA G21 s deflektorem za
cenu 319 000 Kč bez DPH a společnost KONVIČKA s.r.o. pak travní traktor ISEKI SXG 19 HL za
cenu 347 400 Kč bez DPH. Na základě těchto
nabídek pak rada obce rozhodla o pořízení travního traktoru značky KUBOTA G 21 od společnosti
DAVAZ. Tento traktor byl obci předán k užívání dne
11. 9. 2008. Při tomto předání travního traktoru
byla řádně zaškolena a seznámena s provozem
obsluha traktoru. Zodpovědným pracovníkem za
provoz, údržbu a opravy tohoto stroje je pan Josef
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Šimek. Rovněž tento travní traktor je umístěn
v hale areálu OLFIN. Stávající travní traktor značky Wisconsin zůstane v majetku obce a bude využíván pro potřeby obce jen v případě nutnosti.
Využíván bude především pro potřeby oddílu
kopané TJ Sokol Troubky. Podmínky využívání
tohoto traktoru oddílem kopané budou ještě předmětem dalších jednání a měly by být smluvně
ošetřeny nejpozději do konce února 2009.
Nejvýznamnější společenskou událostí letních
měsíců byly zcela jistě troubecké hody. Letos poprvé nebyly jen ve znamení hodových zábav, ale
byly obohaceny také o „Hodové folklorní slavnosti“, jejichž hlavním pořadatelem byl soubor Hanák
Troubky. Nemalým dílem ovšem ke zdárnému
průběhu těchto slavností přispěli také troubečtí
hasiči a samozřejmě i Obec Troubky jako jeden
z hlavních finančních garantů akce. V rámci těchto slavností byli účastníci svědky prvního slavnostního předání „Výročních cen obce za rok
2007“. Toto ocenění získal in memoriam pan
Jozef Macák „Za celoživotní přínos při zvelebování obce“ a paní Marie Rašková „Za celoživotní přínos v oblasti folkloru a udržování
lidových tradic v naší obci“. Myslím si, že celá
akce byla vydařenou tečkou za troubeckými hody,
a to přestože závěrečné vystoupení Moravské
Veselky ze Sušic muselo být z důvodu nepříznivého počasí předčasně ukončeno. Nabyté zkuše-

nosti se nám zcela jistě budou hodit v příštím roce,
kdy opět počítáme s kulturním programem obohacujícím naše hody.
Ke konci měsíce července uspořádali naši fotbalisté 2. ročník „Povodňového turnaje“. K vidění
byly opět dobré sportovní výkony odpovídající
danému termínu a tento turnaj jistě oživil sportovní dění v naší obci. Věřím, že se tento turnaj stane tradicí pro letní měsíce a bude příjemným
zpestřením pro sportovní fanoušky v jinak poklidném čase dovolených.
Naopak k již tradičním sportovním kláním patří
„Jezdecký den“ pořádaný začátkem měsíce srpna na kolbišti mysliveckého areálu Jezdeckým
oddílem TJ Sokol Troubky. Velký počet účastníků
jednotlivých soutěží svědčí o dobrém jméně těchto závodů a především o výborné přípravě pořadatelů na tyto soutěže. Ke zdaru těchto soutěží
zcela jistě přispívá vzorná spolupráce jezdeckého
oddílu a troubeckých myslivců, kteří nejenom že
neustále svůj areál vylepšují a zvelebují, ale také
aktivně pomáhají členům jezdeckého oddílu při
organizaci jak červnového, tak i srpnového „Jezdeckého dne“.
Do období podzimních plískanic, které snad alespoň občas projasní sluneční paprsky, Vám přeji
mnoho sil a pevné zdraví.
Radek Brázda

Kontakty na obsluhu sběrného místa OLFIN:
Josef Šimek: 737 260 605,
Jaroslav Dočkal: 603 457 410,
Jan Kaláb: 731 153 808.
Sdělení:
Od Policie ČR, Dopravního inspektorátu Přerov, jsme obdrželi stanovisko k naší žádosti o úpravu
dopravního značení v obci. Z tohoto stanoviska bych si dovolil ocitovat poslední odstavec týkající se
stání vozidel určených k provozování silniční dopravy:
„…ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být odstavení a dlouhodobé stání vozidel, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5
tuny, zajištěno mimo veřejně přístupné pozemní komunikace v prostorách k tomu určených.“
Z tohoto ustanovení jasně vyplývá, že jakékoliv vozidlo přesahující hmotnost 3,5 tuny (nákladní
automobily, autobusy, traktory), které je odstaveno nebo parkuje na našich místních komunikacích,
porušuje výše uvedený zákon a dopouští se tak přestupku, který je oprávněna řešit Policie ČR, případně místně příslušný správní úřad. V případě porušování ustanovení tohoto zákona se proto obracejte na Policii ČR. Řidiče těchto vozidel, kteří jsou zároveň obyvateli naší obce, rovněž upozorňujeme, že také obecní úřad bude dávat podněty Policii ČR poukazující na porušování výše uvedeného
zákona. Do konce roku také předpokládáme umístění dopravní značky – zóny s dopravním omezením, a to na všech vjezdech do obce (od Přerova, Vlkoše a Tovačova).
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Zastupitelstvo obce
Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 25. 6. 2008
I. Zastupitelstvo obce projednalo:

mentu Obce Troubky dle přílohy,
9) převod části obecního pozemku p. č. 982 v obci
Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, manželům
Vítězslavu a Monice Malečkovým, Radslavice.
Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Výměra bude určena na základě vyhotoveného geometrického plánu.
10) převod obecních pozemků p.č. 1632 a p.č. 1358
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, panu
Petru Raškovi, Troubky. Kupní cena za oba
pozemky bude dle nabídky č. j. BRA/1168/2008
ze dne 12. 6. 2008 činit 215 Kč/m2.

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 2008 - Hospodaření obce za období 1 - 5/2008.
5.2. Pořízení nového žacího stroje.
5.3. Rozpočet Obce Troubky 2008 rozpočtové
opatření č. 3/2008.
5.4. Závěrečný účet obce za rok 2007.
6) Majetkoprávní záležitosti:
6.1. prodej vodovodního řádu v ulici Nová čtvrť
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov,
a. s.,
6.2. bezúplatný převod vozidla Ford Transit Sboru dobrovolných hasičů Troubky,
6.3. bezúplatný převod ocelového přístřešku ze
dvora OÚ TJ Sokol Troubky oddílu kopané.
7) Integrovaný dokument obce – úpravu variantní
matice.
8) Záměry a převody nemovitostí.
9) Informace, diskuze, různé.
14) Usnesení a závěr.

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“,
5) zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce za uplynulé období,
4) zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva obce za uplynulé období,
5) plnění rozpočtu Obce Troubky za období
1–5/2008,
6) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č.-3/2008,
7) důvodovou zprávu k záměrům a převodům
nemovitostí.

II. Zastupitelstvo obce určilo:

V. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1) Hanu Obrtelovou zapisovatelkou zápisu.

1) radu obce, aby smluvně ošetřila udržování
pořádku na prodávaném pozemku panu J. Vojtkovi v lokalitě Za Váhou,
2) radu obce provedením výběrového řízení na pořízení žacího stroje,
3) radu obce uzavřením smlouvy o bezúplatném
převodu vozidla Ford Transit Jednotce Sboru
dobrovolných hasičů Troubky,

III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Antonína Ticháčka a Hanu Kadlecovou ověřovateli zápisu,
2) program zasedání zastupitelstva obce,
3) pořízení nového žacího stroje,
4) rozpočtové patření č. 3/2008 dle předložené
důvodové zprávy a přílohy této zprávy,
5) závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad,
6) prodej vodovodního řádu v ulici Nová čtvrť (identifikační číslo majetkové evidence vodovodního
řádu 7109-768685-00320104-1/1) společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., za podmínek stanovených představenstvem společnosti,
7) bezúplatný převod vozidla Ford Transit Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Troubky,
8) úpravu variantní matice Integrovaného doku-

IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

VI. Zastupitelstvo boce ukládá:
1) radě obce zabývat se zjištěními finančního výboru z kontroly na ubytovně Nagano,
2) radě obce dát do kupní smlouvy o převodu obecních pozemků p.č. 1632 a p.č. 1358 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, panu Petru Raškovi, Troubky, ustanovení o předkupním právu
pro obec za cenu 215 Kčm2.
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VII. Zastupitelstvo obce ruší a stahuje:
1) bod č. 6.3. – bezúplatný převod ocelového přístřešku ze dvora OÚ TJ Sokol Troubky oddílu

kopané z programu zasedání zastupitelstva
obce.

Rada obce
USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 2. 7. 2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/693/2008
Rada obce vzala na vědomí hospodaření Základní
školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1 - 5 / 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/694/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 20. červnu
2008 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/695/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/696/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení z XI. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/697/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce v celkové výši 1 000 Kč Vendule
Janouškové a Martině Jehlářové na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na národním kole soutěže „Medvědí stezka“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/698/2008
Rada obce vzala na vědomí zápis Finančního výboru z kontroly ubytovny Nagáno.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/699/2008
1. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 ke

smlouvě č. 6/2008 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky v roce 2008 dle
přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce podpisem
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6/2008 o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky
v roce 2008 dle přílohy.
3. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zajistit odeslání dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6/2008 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky v roce 2008 příjemci příspěvku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/700/2008
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č.25/2008
o odstraňování odpadů na skládce Žeravice II.
uzavřenou mezi společností Technické služby
města Přerova, s.r.o., a Obcí Troubky.
2. Rada obce pověřila starostu obce podpisem
smlouvy č. 25/2008 o odstraňování odpadů na
skládce Žeravice II. uzavřenou mezi společností Technické služby města Přerova, s.r.o., a Obcí
Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100%
všech členů rady.
Usnesení rady 39/701/2008
1. Rada obce schválila uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru č. 5108122008 dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce podpisem
dodatku ke smlouvě o úvěru č. 5108182008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/702/2008
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy
mezi Obcí Troubky jako pronajímatelem a společností LAN servis s.r.o. Přerov jako nájemcem
na pronájem části střechy a půdních prostor kulturního domu dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce podpisem
nájemní smlouvy mezi Obcí Troubky jako pronajímatelem a společností LAN servis s.r.o. Přerov
jako nájemcem na pronájem části střechy a půdních prostor kulturního domu dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
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Usnesení rady 39/703/2008
1. Rada obce schválila uzavření krátkodobé smlouvy o nájmu obecního pozemku uzavřenou mezi
Obcí Troubky jako pronajímatelem a společností AUTORODEO JINDŘICH DVOŘÁK jako
nájemcem dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce podpisem
nájemní smlouvy mezi Obcí Troubky jako pronajímatelem a společností AUTORODEO JINDŘICH DVOŘÁK jako nájemcem na pronájem
části obecního pozemku (plochy hokejového
asfaltového hřiště včetně přístupu) dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/704/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce v celkové výši 5 000 Kč na vydání
publikace „Sága rodu Štégerů a jejich současníci“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/705/2008
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v celkové výši 500 Kč na
úhradu části nákladů spojených s organizací
„2. ročníku Povodňového fotbalového turnaje
mužů“ konaného dne 26. 7. 2008 v Troubkách.
2. Rada obce schválila poskytnutí věcných cen
v maximální výši 1 200 Kč účastníkům „2. ročníku Povodňového fotbalového turnaje mužů“
konaného dne 26. 7. 2008 v Troubkách.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/706/2008
1. Rada obce vzala na vědomí cenovou nabídku na
realizaci rozšíření veřejného osvětlení v ulici
Sadová a vybudování přípojky NNK.
2. Rada obce pověřila starostu obce vedením jednání ve věci uzavření smlouvy o dílo na realizaci rozšíření veřejného osvětlení v ulici Sadová
a vybudování přípojky NNK dle předložené cenové nabídky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/707/2008
Rada obce vzala na vědomí Závěrečný účet Svazku
obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2007 včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/708/2008
1. Rada obce schválila uzavření dodatku ke
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„Smlouvě o závazku veřejné služby“ uzavřené
mezi společností Connex Morava a.s. a Obcí
Troubky dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce podpisem
dodatku ke „Smlouvě o závazku veřejné služby“
uzavřené mezi společností Connex Morava a.s.
a Obcí Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/709/2008
1. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1
k nájemní smlouvě č. 11/St.A uzavřeného mezi
Obcí Troubky jako pronajímatelem pozemků
a společností ZELTR AGRO, a.s., Troubky, jako
nájemcem pozemků.
2. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 2
k nájemní smlouvě č. sad/1 uzavřeného mezi
Obcí Troubky jako pronajímatelem pozemků
a společností ZELTR AGRO, a.s., Troubky jako
nájemcem pozemků.
3. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 3
k nájemní smlouvě č. 28/N uzavřeného mezi
Obcí Troubky jako pronajímatelem pozemků
a společností ZELTR AGRO, a.s., Troubky jako
nájemcem pozemků.
4. Rada obce Troubky pověřila starostu obce k podpisu dodatků k nájemním smlouvám dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/710/2008
1. Rada obce schválila ubytování v obecní ubytovně v Troubkách Miriam Bojkové, Kroměříž, do
31. 7. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
Miriam Bojkovou o schválení její žádosti o prodloužení smlouvy o ubytování v obecní ubytovně.
3. Rada obce pověřila starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu v obecní ubytovně
s Miriam Bojkovou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy členů rady, tj. 80 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/711/2008
1. Rada obce schválila ubytování v obecní ubytovně v Troubkách Radku Lebruškovi, Přerov, do
31. 7. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
Radka Lebrušku o schválení jeho žádosti o prodloužení smlouvy o ubytování v obecní ubytovně.
3. Rada obce pověřila starostu obce k uzavření
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a podpisu smlouvy o nájmu v obecní ubytovně
s Radkem Lebruškou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy členů rady, tj. 80 %
všech členů rady.

všech členů rady.

Usnesení rady 39/712/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Renaty Medkové, Troubky, Šíma B, o opravu oken.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
žadatelku o připravovaném záměru oprav oken
v roce 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.

Usnesení rady 41/717/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.

Usnesení rady 39/713/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Veroniky Zdráhalové, Tučín, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
žadatelku o zařazení do evidence žadatelů o přidělení obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/714/2008
Rada obce vzala na vědomí protokol o vyhodnocení
krajského kola soutěže „Vesnice roku 2008 v Olomouckém kraji“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 39/715/2008
Rada obce rozhodla o udělení VÝROČNÍCH CEN
OBCE TROUBKY ZA ROK 2007 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
USNESENÍ ZE 40. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 30. 7. 2008
Usnesení rady 40/716/2008
1. Rada obce schválila přijetí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí od Olomouckého kraje v roce 2008.
2. Rada obce schválila spolufinancování obce ve
stejné výši jako je příspěvek od Olomouckého
kraje pro JSDH Obce Troubky.
3. Rada obce schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Olomouckým krajem jako
poskytovatelem příspěvku a Obcí Troubky jako
příjemcem příspěvku.
4. Rada obce pověřila starostu obce podpisem
smlouvy o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi
Olomouckým krajem jako poskytovatelem příspěvku a Obcí Troubky jako příjemcem příspěvku
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %

USNESENÍ ZE 41. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 4. 8. 2008

Usnesení rady 41/718/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/719/2008
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 30. 6. 2008.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/720/2008
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č.
0907/2008 mezi společností ELEKTRO-REMO
spol. s r.o. a Obcí Troubky dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo č. 0907/2008 uzavřené mezi společností ELEKTRO-REMO spol. s r.o. a Obcí
Troubky dle přílohy.
3. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zajistit odeslání smlouvy o dílo č. 0907/2008 uzavřené mezi
společností ELEKTRO-REMO spol. s r.o. a Obcí
Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/721/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce v celkové výši 10 000 Kč Českému
svazu chovatelů, základní organizaci Troubky, na částečnou úhradu nákladů spojených se zastřešením
chovatelského areálu na Loučkách.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/722/2008
Rada obce vzala na vědomí dopis Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o zamítnutí projektu „Rekonstrukce místní komunikace
v Troubkách - ulice Na Dolách“ k financování.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/723/2008
Rada obce schválila navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Troubky na provedení rekonstrukce
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dětského pískoviště na zahradě mateřské školy dle
přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/724/2008
Rada obce schválila přijetí cenové nabídky společnosti MERCON Přerov s.r.o. na výměnu termoventilů v objektu mateřské školy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/725/2008
Rada obce schválila podání žádosti o příspěvek
z grantového programu RWE Gas Storage na akci
„Prodloužení chodníku v ulici Dědina“.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/726/2008
Rada obce schválila přijetí nabídky společnosti GEOMETRA OPAVA spol. s r.o. na dodávku geografického informačního systému, jehož součástí bude modul
pasportu místních komunikací.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/727/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost Františka a Zdeňka Finkových, Prostějov, o umístění lunaparku v obci
v roce 2009.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/728/2008
Rada obce vzala na vědomí dopis společnosti PREKONA Přerov spol. s r.o. týkající se důvodů žádosti
o prodej obecních pozemků sousedících s areálem
společnosti.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/729/2008
Rada obce souhlasí s návrhem na řešení rozdílných
výměr směňovaných pozemků mezi Obcí Troubky
a panem Františkem Gregovským, Troubky, dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/730/2008
3. Rada obce schválila ubytování v obecní ubytovně Troubky rodině Učňových, Troubky, do 31. 12.
2008.
4. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat paní Miroslavu Učňovou o schválení její
žádosti o ubytování v obecní ubytovně.
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5. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu v obecní ubytovně
Troubky s paní Miroslavou Učňovou, Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/731/2008
5. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecním bytě v Tovačově panu Petru
Voždovi, Tovačov.
6. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Petra Voždu o prodloužení smlouvy.
7. Rada obce Troubky pověřila starostu obce k podpisu dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Petrem Voždou od 1. 9. 2008 do 31. 10. 2008.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/732/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecním bytě v Tovačově panu Jaroslavu Dočkalovi, Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Jaroslava Dočkala o prodloužení smlouvy.
3. Rada obce Troubky pověřila starostu obce
k podpisu dodatku k nájemní smlouvě uzavřené
s Jaroslavem Dočkalem od 1. 8. 2008 do 30. 9.
2008.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/733/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecním bytě v Troubkách paní Renatě Medkové, Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Renatu Medkovou o prodloužení smlouvy.
3. Rada obce Troubky pověřila starostu obce k podpisu dodatku k nájemní smlouvě uzavřené
s Renatou Medkovou od 1. 8. 2008 do 31. 7.
2011.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/734/2008
1. Rada obce bere na vědomí žádost paní Jarmily
Musílkové, Jiříkov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatelku o zařazení do evidence žadatelů
o přidělení obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/735/2008
3. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Lukáše Polzera, Troubky, o prodej obecního bytu
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v Tovačově, Nádražní 358.
4. Rada obce ukládá místostarostce informovat
žadatele o podmínkách prodeje.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/736/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Karla
Vašuta, Tovačov, o prodej obecního bytu v Tovačově, Nádražní 358.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
žadatele o podmínkách prodeje.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/737/2008
1. Rada obce bere na vědomí žádost pana Petra
Kopty, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatele o zařazení do evidence žadatelů
o přidělení obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/738/2008
1. Rada obce bere na vědomí žádost Mgr. Marcely Roubalové, Brodek u Přerova, o přidělení
obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatelku o zařazení do evidence žadatelů
o přidělení obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/739/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecním bytě v Troubkách paní Věře
Bahounkové, Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Věru Bahounkovou o prodloužení smlouvy.
3. Rada obce Troubky pověřila starostu obce k podpisu dodatku k nájemní smlouvě uzavřené
s Věrou Bahounkovou od 1. 8. 2008 do 31. 7.
2011.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/740/2008
Rada obce vzala na vědomí hospodaření Základní
školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1–6 / 2008.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
USNESENÍ ZE 42. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 27. 8. 2008
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Usnesení rady 42/741/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/742/2008
Rada obce schválila žádost Základní školy a Mateřské školy Troubky o povolení výjimky z počtu žáků
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/743/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu navýšit neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy a Mateřské školy Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/744/2008
Rada obce vzala na vědomí dopis Základní školy
a Mateřské školy Troubky na úpravu zápisu ve školském rejstříku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/745/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/746/2008
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 31. 7. 2008.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/747/2008
1. Rada vzala na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 4/2008.
2. Rada obce schválila rozpočtové opatření č.
4/2008 dle přílohy
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/748/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 31. 7. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/749/2008
1. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě č. 2/2008 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky v roce 2008 dle
přílohy.
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2. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2/2008 o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky
v roce 2008 dle přílohy.
3. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zajistit odeslání dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2/2008 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky v roce 2008 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů
rady, tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/750/2008
1. Rada obce schválila uzavření darovací smlouvy
na bezúplatný převod vozidla FORD Transit mezi
Obcí Troubky a Sborem dobrovolných hasičů
Troubky dle přílohy.
2. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
darovací smlouvy na bezúplatný převod vozidla
FORD Transit uzavřené mezi Obcí Troubky
a Sborem dobrovolných hasičů Troubky.
3. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zajistit odeslání darovací smlouvy na bezúplatný převod
vozidla FORD Transit mezi Obcí Troubky a Sborem dobrovolných hasičů Troubky dle přílohy
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/751/2008
Rada obce vzala na vědomí dopis Finančního úřadu
v Přerově o vyrovnání přeplatku na převodu daňových příjmů pro obec.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/752/2008
Rada obce vzala na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace od Ministerstva vnitra ČR na rok 2009 na
pořízení zásahového dopravního automobilu pro
JSDHO Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/753/2008
8. Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice Roketská“.
9. Rada obce schválila podmínky výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice Roketská“
dle přílohy.
10. Rada obce Troubky ukládá obecnímu úřadu zajistit rozeslání podmínek výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice Roketská“ vybraným
stavebním společnostem dle přílohy.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/754/2008
Rada obce schválila prodloužení termínu čerpání
úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce Jarmile Kozákové, Troubky, do 30. 6. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/755/2008
5. Rada obce schválila jako dodavatele nového
travního traktoru pro potřeby údržby veřejné zeleně v obci společnost DAVAZ Technik Přerov.
6. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření
kupní smlouvy na koupi travního traktoru
značky Kubota G 21 od společnosti DAVAZ
Technik Přerov za nabídnutou cenu 319 000 Kč
bez DPH .
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/756/2008
3. Rada obce vzala na vědomí návrh změny katastrální hranice mezi obcí Troubky v k.ú. Troubky
nad Bečvou v lokalitě Výmyslov a Statutárním
městem Přerov v k.ú. Henčlov dle přílohy.
4. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit
návrh změny katastrální hranice mezi obcí Troubky v k.ú. Troubky nad Bečvou v lokalitě Výmyslov a Statutárním městem Přerov v lokalitě k.ú.
Henčlov dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/757/2008
3. Rada obce schválila záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 215 v obci Troubky, v k.ú.
Troubky nad Bečvou, panu Josefu Smolkovi,
Liberec.
4. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 215
v obci Troubky, v k.ú. Troubky nad Bečvou, panu
Josefu Smolkovi, Liberec.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/758/2008
Rada obce bere na vědomí žádost o prodej části
obecního pozemku p.č. 385 a p.č. 386 v obci Troubky, v k.ú. Troubky nad Bečvou, manželům Zuzaně
a Michalu Bartoňkovým.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/759/2008
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4. Rada obce schválila záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 378, části p.č. 379, části p.č.
380, a části p.č. 382 v obci Troubky, v k.ú. Troubky nad Bečvou, panu Janu Kelnarovi, Troubky.
5. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 378,
části p.č. 379, části p.č. 380 a části p.č. 382
v obci Troubky, v k. ú. Troubky nad Bečvou, panu
Janu Kelnarovi, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/760/2008
1. Rada obce schválila záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 382, části p. č. 383 a p. č. 384
v obci Troubky, v k. ú. Troubky nad Bečvou, panu
Petru Navrátilovi, Troubky.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 382,
části p.č. 383 a p. č. 384 v obci Troubky, v k. ú.
Troubky nad Bečvou, panu Petru Navrátilovi,
Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/761/2008
1. Rada obce schválila záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 215 v obci Troubky, v k.ú.
Troubky nad Bečvou, paní Jitce Brandové, Troubky.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 215
v obci Troubky, v k. ú. Troubky nad Bečvou, paní
Jitce Brandové, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/762/2008
3. Rada obce bere na vědomí žádost paní Barbory Učňové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
4. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatelku o zařazení do evidence žadatelů
o přidělení obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/763/2008
4. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecním bytě v Troubkách paní
Naděždě Danišové, Troubky.
5. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Naděždu Danišovou, Troubky, o prodloužení
smlouvy.
6. Rada obce Troubky pověřila starostu obce k podpisu dodatku k nájemní smlouvě uzavřené
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s Naděždou Danišovou od 1. 8. 2008 do 31. 7.
2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/764/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecním bytě v Troubkách paní Marii
Meszárošové, Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Marii Meszárošovou, Troubky, o prodloužení
smlouvy.
3. Rada obce Troubky pověřila starostu obce k podpisu dodatku k nájemní smlouvě uzavřené
s Marií Meszárošovou od 1. 9. 2008 do 31. 8.
2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/765/2008
1. Rada obce souhlasila s převodem žádosti o přidělení obecního bytu, žadatel Miroslav Zsemle,
Troubky, na paní Vladimíru Zapletalovou, Osek
nad Bečvou.
2. Rada obce rozhodla přidělit uvolněný obecní byt
na ulici Sportovní paní Vladimíře Zapletalové,
Osek nad Bečvou.
3. Rada obce ukládá místostarostce informovat
paní Vladimíru Zapletalovou o přidělení obecního bytu.
4. Rada obce Troubky pověřila starostu obce k podpisu smlouvy uzavřené s paní Vladimírou Zapletalovou, Osek nad Bečvou, od 1. 9. 2008 do 31.
8. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/766/2008
1. Rada obce schválila ubytovací řád obecní ubytovny Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce vystavit
obecní řád v obecní ubytovně.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/767/2008
1. Rada obce bere na vědomí žádost pana Ladislava Pospíšila, Troubky, o přidělení obecního
bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatele o zařazení do evidence žadatelů o přidělení obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/768/2008
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1. Rada obce schválila zvýšení nájemného u smluv
o nájmu obecního bytu uzavřených na dobu
neurčitou podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., Občanský
zákoník.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat nájemce se smlouvou na dobu neurčitou
o změně výše nájemného.
3. Rada obce Troubky pověřila starostu obce k podpisu nových nájemních smluv na dobu neurčitou
s navýšením ceny nájemného.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/769/2008
1. Rada obce schválila vymezení finanční účasti
nájemce obecního bytu na opravách a běžné
údržbě bytu dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat nájemce o finanční účasti na opravách a běžné údržbě bytu formou zveřejnění na nástěnkách
v jednotlivých domech s obecními byty.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/770/2008
1. Rada obce bere na vědomí žádost pana Radomíra Smetáka, Troubky, o přidělení obecního
bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatele o zařazení do evidence žadatelů
o přidělení obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/771/2008
1. Rada obce schválila uzavření dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých
světelných zdrojů pocházejících z domácností
mezi Obcí Troubky a společností EKOLAMP
s.r.o.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce dohodnout uzavření výše popsané dohody.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
výše popsané dohody.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 10. 9. 2008
Usnesení rady 43/772/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
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tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/773/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/774/2008
Rada obce schválila program XII. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/775/2008
1. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce vzít
na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé
období.
2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na
vědomí zprávu o stavu připravenosti a realizaci
akcí schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě místních komunikací“.
3. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit
úpravu „Koncepce obnovy a modernizace sítě
místních komunikací“ dle přílohy.
4. Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na
vědomí rozpočtové opatření č. 4/2008.
5. Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na
vědomí konečnou zprávu o pořízení nového transitního vozidla a travního traktoru.
6. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit pravidla a postup pro prodej obecních
bytů v bytovém domě v Tovačově.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/776/2008
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 31. 8. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/777/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 31. 8. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/778/2008
1. Rada obce schválila přijetí cenové nabídky společnosti Pavel Kuběja - EMPEMONT Valašské
Meziříčí na provedení úprav bezdrátového obecního rozhlasu dle přílohy.
2. Rada obce pověřuje starostu obce k vedení jednání o zpracování smlouvy o dílo.
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3. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit navýšení rozpočtu obce v kapitole „Rozhlas a televize“, a to o částku 200 000 Kč.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/779/2008
Rada obce vzala na vědomí nabídku Českého institutu pro integraci EU na zpracování projektů financovaných z EU.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/780/2008
Rada obce schválila směrnici o oběhu účetních
dokladů dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/781/2008
Rada obce schválila organizační směrnici Obecního
úřadu v Troubkách pro postup při provádění pokladních operací.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/782/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek na rok 2009 na nákup knih pro místní knihovnu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/783/2008
Rada obce neschválila záměr prodeje obecních
pozemků p. č. 480 a p. č. 493 v obci Troubky, v k. ú.
Troubky nad Bečvou, panu Stanislavu Vojtkovi, Troubky.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy z 5 přítomných členů
rady, tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/784/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit
úpravu kupní ceny za prodej části obecního pozemku p. č. 215 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou (bývalá HUKA za poštou), jednotlivým žadatelům dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy z 5 přítomných členů
rady, tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/785/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost slečny Venduly Dočkalové, Troubky, o přidělení obecního
bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatelku o zařazení do evidence žadatelů
o přidělení obecního bytu.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/786/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Zdeňky Nemravové, Tovačov, o přidělení obecního
bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatelku o zařazení do evidence žadatelů
o přidělení obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/787/2008
1. Rada obce schválila ubytování manželů Nemravových, Tovačov, v obecní ubytovně od 11. 9.
2008 do 10. 12. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat manžele Nemravovi o rozhodnutí rady obce.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s paní Zdeňkou Nemravovou,
Tovačov, na ubytování v obecní ubytovně.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/788/2008
1. Rada obce schválila ubytování pana Jana Kvapila, Nejdek, v obecní ubytovně od 11. 9. 2008
do 15. 11. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat pana Jana Kvapila o rozhodnutí rady obce.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s panem Janem Kvapilem,
Nejdek, na ubytování v obecní ubytovně.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/789/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Lucie
Gromusové, Tovačov, o prodeji obecního bytu
v Tovačově, Nádražní 358.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatelku o podmínkách prodeje.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ ZE 44. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 15. 9. 2008
Usnesení rady 44/790/2008
Rada obce schválila na základě předložených nabídek jako dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice
Roketská“ společnost SISKO spol. s r.o. Přerov
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Ve ãtvrtek 4. prosince

ROZSVÍTÍME VÁNOâNÍ STROM
jste srdeãnû zváni na vánoãní v˘stavu s malou vánoãní dílnou
a na rozsvícení vánoãního stromu.

V˘stava
bude zahájena ve 14.00 hodin v kulturním domû.

Vánoãní strom
pﬁed kulturním domem rozsvítí Mikulá‰ se svou druÏinou v 18.00 hod.
Dûti i dospûlí si po prohlédnutí v˘stavy budou moci vyrobit rÛzné vánoãní ozdoby,
pﬁáníãka nebo svíãku z vãelího vosku v malé vánoãní dílnû.
Jsou pro Vás pﬁipraveny ukázky v˘roby vánoãní vazby a dekorací,
zdobení perníkÛ, paliãkování, pletení vánoãky a dal‰í.
Budete si moci zakoupit drobné vánoãní ozdoby a dekorace v prodejním stánku.
O pravou vánoãní atmosféru u stromeãku se postarají sv˘m vystoupením dûti
ze základní a mateﬁské ‰koly a místní trubaãi.
A je‰tû jedna dÛleÏitá informace:
pro dûti, které pﬁinesou vlastnoruãnû vyrobenou ozdobu na stromek
je pﬁipravena sladká odmûna.
Samozﬁejmû nebude chybût obãerstvení s tepl˘mi nápoji.
Na setkání lidí dobré vÛle zve Obecní úﬁad Troubky

Pﬁivítáme, pokud na na‰i vánoãní v˘stavu zapÛjãíte v˘sledky Va‰ich ‰ikovn˘ch rukou.
Budete vítáni ve stﬁedu 3. 12. 2008 v dobû od 17.00 do 19.00 v pﬁísálí kulturního domu.
BliÏ‰í informace na tel. 581 299 211
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Základní ‰kola
Stojíme na počátku nového školního roku 2008/2009. Opět nás – žáky, učitele i rodiče – čeká další etapa náročné práce při výchově a vzdělávání dětí
a mládeže. Přeji všem, kteří se na této nelehké práci podílejí, mnoho energie, elánu, nadšení a v neposlední řadě i pevné zdraví, abychom si na jeho
konci mohli společně říci: byl to dobrý rok.
Mgr. Jitka Pěchová

Vzpomínka na Martina Otáhala
Martin byl moc fajn kluk. Byl vesel˘, mûl poﬁád dobrou náladu. Byl ale taky velk˘ snílek.
Rád se v my‰lenkách toulal nûkde daleko od na‰eho svûta.
Mezi jeho kamarády ve tﬁídû patﬁili jak kluci, tak holky.
Spoleãnû dokázali najít zpÛsob, jak trávit volné chvíle ve ‰kole.
Nûkdy zapálenû hráli karty, jindy se rozohnili pﬁi fotbalu, ringu nebo pﬁehazované.
Obãas jen tak sedûli a povídali si.
Martin se k ostatním choval vÏdycky pûknû. KdyÏ bylo tﬁeba, pomohl.
A bylo úplnû jedno, jestli to byl nûkdo ze spoluÏákÛ nebo uãitelÛ.
Byl laskav˘ a upﬁímn˘, zkrátka – co na srdci, to na jazyku.
V‰em nám bude moc chybût.
Eva Hala‰tová, tﬁídní uãitelka

Ke vzpomínce na Martina se pﬁipojují zamûstnanci a Ïáci Z· a M· Troubky.
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Ahoj léto, ahoj prázdniny...
Někteří žáci naší školy se už
nemohli dočkat začátku školního
roku a přišli do školy už v pátek 29.
srpna 2008. Moc se těšili na své
kamarády, proto si s některými
mohli zasportovat na školní zahradě, pochutnat si na sladkých
odměnách ze soutěží a rozloučit se
takto netradičně s prázdninami.
Z. Grňová

Poprvé do první třídy
vkročilo letos 1. září 18 dětí z Troubek a okolí. Čtrnáct chlapců a čtyři děvčata přivítala nejprve paní
ředitelka ZŠ a MŠ Troubky Mgr. Jitka Pěchová. Slavnostní ráz dne
podtrhla přítomnost představitelů
obce – pan starosta Radek Brázda
a paní místostarostka Vladimíra
Hanzlíková prvňáčky nejen pozdravili, ale i potěšili pěknými dárkovými balíčky od obecního úřadu, ve
kterých malí školáčci našli nové
pomůcky. Své kamarády přišli
s hezkým pásmem básniček a dětských říkanek navštívit i žákyně
druhé třídy – Eliška, Evička, Míša
a Viktorka. Na nové žáčky se už
těšili Lórinka a tygřík, zvířátka z plyše, a děti si je hned oblíbily. Aby
tygřík nebyl smutný, nakreslily mu
výtvory hodné novopečených školáků – první písmeno svého jména.
A písničkou jsme se vesele rozloučili.
To byl první, slavnostní den. Co přinesly dny další, všední? Na to jsme
se zeptali v pátek:

1. třída

Co ses tento týden naučil/naučila?
Tomáš: „Všechna písmenka.“
Lucinka: „Hlásit se.“
Ivanka: „Písničku Jedna, dvě, tři, čtyři, pět a básničku o vrabčákovi.“
Honzík: „Počítat.“
Co se ti ve škole nejvíc líbí?
Anička: „Obrázky se zvířátky.“
Honzík: „Růžový medvěd.“
Ivanka: „Lórinka a tygřík.“
Lucinka: „ Celá třída.“
Marek, Tomáš a Adam: „Všechno!“
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Co se ti ve škole nelíbí?
Anička: „Tasemnice ve flašce
v osmé třídě!“
Přejeme dětem i učitelům, aby celý
školní rok byl samá radost.
Mgr. Ludmila Písková

4. třída

Informace o přijímacím řízení na střední školy
Dne 16. října 2008 navštíví žáci 9. třídy Úřad práce v Přerově – Informační a poradenské středisko pro volbu povolání.
Žáci zde získají informace o:
• studijních a učebních oborech v regionu a v celé
ČR,
• podmínkách a průběhu přijímacího řízení,
• nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání,
možnostech uplatnění absolventů jednotlivých
oborů v praxi.
Dne 4. listopadu 2008 proběhne v Přerově „Prezentační výstava středních škol přerovského regionu, jejich studijních a učebních oborů pro školní
rok 2009/2010“.
Zástupci zúčastněných středních škol a učilišť
poskytnou kvalitní a obsáhlé informace, které vám
pomohou správně se rozhodnout, jakým směrem se
bude ubírat profesionální
orientace vašich dětí.
Pro první kolo přijímacího
řízení do denní formy
vzdělávání může žák
podat tři přihlášky.
Vyplněné přihlášky odevzdají žáci řediteli základní
školy do konce února
2009, v případě přihlášky

do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se přihláška odevzdává
do 15. listopadu 2008.
Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou budou konány v týdnu
od 12. do 16. ledna 2009.
První kolo přijímacího řízení na střední školy se
bude konat v týdnu od 27. do 30. 4. 2009, termín
se týká i nižšího stupně víceletých gymnázií.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zasílá ředitel
školy do sedmi dnů po termínu konání přijímací zkoušky.
Jana Hradilová, výchovná poradkyně
Deváťáci
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120 let
Při příležitosti červnových oslav 120. výročí otevření nové školní budovy v Troubkách jsme obdrželi řadu zajímavých vzpomínek na školní léta.
Jednou z nich je i příspěvek pana prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc., jehož první část byla zařa-

zena do almanachu „A léta běží, vážení...“, nás
zavádí do atmosféry jedné z nelehkých etap, kterými naše škola prošla. Zde se můžete začíst do
jeho druhé části a zavzpomínat spolu s ním.

Vzpomínka na dva ﬁeditele – a tﬁi spoluÏáky
Jubileum ‰koly je pro na‰i tﬁídu souãasnû kulat˘m v˘roãím: právû pﬁed 50 lety jsme ‰kolu opou‰tûli. Soudruh ﬁeditel Spáãil - jak znûlo dobové
oznaãení jeho funkce - mûl tehdy starost. Jeden
z na‰ich spoluÏákÛ se hlásil na prÛmyslovku do
Pﬁerova, ale nebyl pﬁijat, aã jeho prospûch byl vynikající a také posudek ‰koly na Pepíka Vojtka
nemohl b˘t lep‰í. Tedy mohl: staãilo, kdyby byl jeho
otec b˘val podlehl politickému nátlaku na vstup
do JZD. ¤editel se mohl cítit „z obliga“: ‰kola udûlala, co udûlat mohla. Ale soudruh ﬁeditel Spáãil
se nespokojil s podobn˘m alibismem. Vyjednával
v Troubkách, orodoval v Pﬁerovû, snaÏil se o smír
a zmûnu rozhodnutí. ·lo mu o to, nezmaﬁit nadûje do Ïivota mladému talentu, ‰lo mu o spravedlnost. Ve svém snaÏení v‰ak ani ãlovûk spravedliv˘ nûkdy neuspûje... My spoluÏáci se to dovídali
samozﬁejmû aÏ z druhé a tﬁetí ruky a také jsme
v tûch 14 letech ne v‰emu rozumûli. Ale tolik nám
z toho pﬁece jen zÛstalo, Ïe ná‰ soudruh ﬁeditel
nás nauãil i nûco víc neÏ tajemství z hodin kreslení, napﬁ. jak vodov˘mi barvami dosáhnout na

obrázku jablka odlesk svûtla – a to pﬁitom také
není snadné. Slovo soudruh, které má ve svém
pÛvodním v˘znamu pozitivní souvislosti, v minul˘ch desetiletích utrpûlo i mnohé ‰rámy. Ale slovo
samo za to nemÛÏe: a soudruh ﬁeditel Spáãil se
osvûdãil jako ãlovûk, jako star‰í sou-druh nás ÏákÛ
odcházejících do Ïivota – a pro ty z nás, kdo mûli
více ‰tûstí neÏ Pepík, i na vy‰‰í ‰koly.
Pﬁesto, Ïe je tomu uÏ pÛl století, nepﬁestávám si
ãinit jakési v˘ãitky, Ïe já studovat mohl, a Pepík Vojtek ne. A protoÏe ten uÏ je 12 let na Pravdû BoÏí, tak
na ná‰ sraz pﬁijít nemÛÏe – abych se mu s tím svûﬁil.
Ale vûﬁím, Ïe tam duchovnû budou oba s námi,
Pepík i jeho ﬁeditel, ti dva, kteﬁí prohráli boj s lidskou nespravedlností. A také vûﬁím, Ïe tam na Pravdû BoÏí je v posudcích a „kádrov˘ch materiálech“
jin˘ poﬁádek – a jiná spravedlnost neÏ ta na‰e lidská.

Mgr. Jitka Pěchová

V Praze 28. kvûtna 2008
Prof. Ing. Lubomír Mlãoch, CSc.
Emeritní dûkan Fakulty sociálních vûd
Univerzity Karlovy

Mateﬁská ‰kola
Prázdniny jsou nenávratně pryč, ani během
nich jsme nezaháleli. Pro děti, které navštěvovaly MŠ v době letních prázdnin, byl připraven
pestrý program.
Zároveň v tomto období probíhaly opravy MŠ.
Letos nám za přispění Obecního úřadu Troubky
zateplila firma strop v půdních prostorách, přičemž dojde k šetření tepelné energie. Po loňské
výměně topných těles provedla firma Merkon
výměnu termoregulátorů u všech těles. Ve druhém oddělení byl zakoupen koberec a nový

moderní nábytek.
Drobným opravám neunikly ani průlezky, domečky a lavička, které dostaly nový nátěr. Snad jim to
prodlouží životnost.
Zahrada MŠ volá po moderní rekonstrukci. Prozatím si musíme vystačit s celkovou renovací dětského pískoviště. Stávající dřevěné bednění
dosloužilo a bylo nahrazeno plastovým. Tímto
děkujeme našemu zřizovateli za finanční podporu MŠ.
Začátek nového školního roku je už v plném
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proudu. Děti navštěvují tři oddělení MŠ, kde se o ně starají paní učitelky. V oddělení Sluníček je p. uč.
Ambrožová a p.uč. Malátková,
v oddělení Berušek p. uč. Benková
a p. uč. Horáková a ještě máme
oddělení Kuřátek s p. uč. Skirkaničovou. Naše provozní pracovnice
jsou p. Dvořáková a p. Ďatelová.
Společně jsme dětem připravily
bohatý program. Po loňské úspěšné premiéře školy v přírodě
bychom i letos chtěly dětem přichystat pěkné chvíle strávené ve
zdravém prostředí. Ještě než se
tak stane, čekají nás různé kulturní, společenské a sportovní akce,
jichž se tradičně účastníme. V průběhu roku vás budeme o činnosti
MŠ průběžně informovat. Škola
pracuje podle rámcového programu „Čtyři roční období,“ který je
průběžně aktualizován a doplněn
o nové náměty a aktivity (plavecký
kurz, sauna Tovačov…).
Posíláme pozdravy a přání
samých jedniček dětem, které
v září nastoupily do první třídy. Ať
se jim daří a budeme rádi, přijdouli se na nás do MŠ občas podívat.

Postavíme hrad

Za kolektiv MŠ Renata Ambrožová

níčko
Vyrobíme si krásné slu

SdruÏení pﬁátel ‰koly
MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA
SdruÏení pﬁátel Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Troubky
srdeãnû zve v‰echny dûti na MIKULÁ·SKOU NADÍLKU,
která se bude konat

v sobotu 6. prosince 2008
v sále kulturního domu.
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Z na‰í farnosti
Přehled duchovně-kulturních akcí
Velikonoční hrkání a beran
Pomalu se probouzela příroda
po zimním spánku, a také v naší
farnosti zavál nový svěží dech.
Stejně jak se příroda pomalu odívala do nového hávu, tak i naše
farnost zažívala nové věci. Tou
první bylo obnovené hrkání, řehtání a klapání našich dětí od bohoslužeb Zeleného čtvrtku, kdy zvony "odlétají do Říma," do poledne
Bílé soboty. Děti způsobily takový
"rambajz," že proslavily naši dědinu až do televize. Děkuji jim i jejich
rodičům za ochotu a podporu této
folklorní akce.

Účastníci velikonočních bohoslužeb, které vrcholily na Velikonoční neděli, byli odměněni další
novotou, totiž pohoštěním před
kostelem. Co se podávalo? Co
jiného než to, co nejlépe symbolizuje křesťanské Velikonoce: pečené jehněčí skvěle naložené,
nekvašené chleby a výborné červené víno. K tomu vyšlo sluníčko,
ale i kdyby nevyšlo, tak jistě po
prožitých velikonočních obřadech
všech velkých dní po sobě, od
Zeleného čtvrtku až po Velikonoční neděli, nám hořelo slunce v srdci. Děkuji všem farníkům zapojeným do příprav.
nekvašeného chleba
Pečený beránek ve svitku
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První svaté přijímání
Tento rok dozrál čas pro věřící
děti většinou ze čtvrté třídy, které
se poctivě, již od první třídy,
v hodinách náboženství připravovaly na tuto slavnost. Tentokrát
jich poprvé přistoupilo přijmout
tělo a krev Krista ve svátosti oltářní celkem šest. Hanácké kroje
dokreslily slavnostnost i lidovost
této pěkné chvíle. Kéž by kroje
nezůstávaly jenom pro umělý svět
folklorních slavností, ale vrátily se
do běžného života slavnostních
příležitostí.

Boží tělo
Díky mnohým farníkům může
každý rok naší obcí procházet průvod na svátek Božího těla, a to
z kostela ke třem oltářům vyzdviženým u významných míst obce.
Děkuji nápaditosti tvůrců oltářů.
Ale také dechové hudbě, družičkám vytvářejícím květinový koberec, mužům s baldachýnem,
ministrantům atd.

Procesí na Boží tělo

Farní odpoledne
na konci června
Na konci školního roku, kdy
nastal čas oddechu a dovolených,
jsme s farníky nachystali společné
odpoledne na farní zahradě. Vůně
opékaných ryb, košt vína, rozpustilé hry od našich dětí, do kterých
se překvapivě a úspěšně zapojili
i naši senioři, dobrá nálada, to vše
způsobilo, že nám spolu bylo tak
pěkně, že se nikomu nechtělo jít
domů.
Hráli jsme si všichni
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Zapojení chrámového sboru
do obecních Her bez hranic
Obec pozvala i farnost do společného klání různých spolků na pěkně připravených Hrách bez
hranic. Farnost se sice necítí být nějakým zájmovým spolkem, protože co do velikosti a počtu lidí
přesahuje hranice obce (do farnosti patří všichni
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katolicky pokřtění, a to jak v Troubkách, tak i na
Henčlově a snad i Výmyslově), ale utvořilo se
družstvo z chrámového sboru a získalo pěkné třetí místo. Tímto děkujeme za pozvání a rádi se
zúčastníme dalšího kola pod hlavičkou různých
společenství patřících do farnosti.

Pouť do Svitav
a následně do Králík
Není nad to mít dobré sousedské
vztahy, zvláště když vedle bydlí krajan. A tak se stalo, že v Přerově rok
působil krajan troubeckého faráře
jako jáhen, který byl poslední červnovou sobotu vysvěcen na kněze.
A jak už bývá zvykem, po svěcení
následuje slavná primice. A tak
jsme se vydali do mého rodného
města na slavnost. A ne s prázdnou. Po celých Troubkách se pekly koláčky, děti si chystaly kroje
a farář sháněl dva autobusy, které
by nás do Svitav dopravily. Slavnost byla víc než krásná.
O hanácké kroje byl ohromný
zájem a děvčata se stala ozdobou
primice. Potom se musela fotit
s kdekým. Zde jsou s jedním
z mých německy mluvících rodáků,
primičním kazatelem, před svitavskou farou.
Po slavnosti se jeden autobus,
plný jásání, vrátil do rodných Troubek ještě ten den. Posádka druhého autobusu ale pokračovala
v putování, a tak jsme se mohli po
velké slávě octnout druhý den
v horách na poutním místě Králíky.
Odtud jsme navštívili nové poutní
místo s výbornou cukrárnou i restaurací Koclířov. Putování jsme
zakončili návštěvou dalšího poutního místa Kalvárie u Jevíčka. Děkuji všem účastníkům pouti za skvělou atmosféru a těším se na další
společnou pouť.

Budeme péct na primici

ecka
rádi vyfotili i kněží z Něm
S našimi Hanačkami se

26

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2008

ny
Troubečáci u nebeské brá
Boží v Králíkách
tky
Ma
y
Hor
z
o
Fot
b
ane

To jsou ale PANORÁMATA

Drazí přátelé,
jsem duchovním otcem této farnosti, a jako
takový mohu otcovsky mluvit. Politiku a hospodářství nechám druhým. Mluvím jako váš kněz.
Mám na srdci dvě věci. Jak už to bývá, jednu
kladnou a jednu zápornou. Raději začnu tou příjemnější.
Na několika málo fotografiích vzatých z archívu farnosti jsem vyzdvihl zvláště to, jak krásné
a dobré je, když bratři bydlí pospolu a svorně, jak
se říká v Žalmu 133. Život každé pospolitosti, ať
už je to rodina, obec nebo farnost, je závislý na

osobním nasazením všech. Každého na svém
místě. Avšak bez různých nadšenců, inovátorů,
tahounů, ale i těch, kdo věci dotahují a realizují,
by byl život jen fádní povinností, beztvarým plynutím času v hrozivé nudě. Přeji nám všem, aby
naše obec, farnost i rodiny měli mozky i obětavé
ruce, které neváhají věnovat něco z času nad
rámec svých povinností. Kdysi jsem zaslechl
v neděli dopoledne rozhlasový pořad, který začínal úslovím: „Svaté město Jeruzalém padlo, protože každý konal svou povinnost. Svaté město
Jeruzalém padlo, protože každý konal jen svou
povinnost.“ Přejme si společně mezi sebou mít
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lidi, kteří toto chápou. A protože je jich mezi námi
pár, buďme za to vděční. Potom bude život veselejší, pestřejší a radostnější.
Na fotografiích jsme také mohli zahlédnout
„kousek toho našeho předky předaného dědictví.“ Myslím tím krásné kroje a dobové zvyky vztahující se k určitým částem roku, opět nás vytrhujících ze všednosti. Máme jako Moravané
bohatou minulost a je o co se opírat a je co uchovávat. Jak mě však někdy bolí u srdce, když
vidím to, co sem nepatří. Bude zanedlouho listopad, dušičkový čas. Naši předkové měli velkou
úctu k mrtvým. Vesnické pohřby byly demonstrací rodinného života. Mnozí vzpomínáte, jak to
bývávalo. Rozloučení v domě, cesta do kostela,
mše, cesta na hřbitov. Že to bylo dlouhé? To
nikomu nevadilo. Dnes se neustále spěchá a já
se ptám, co z toho? Co ušetříš? Jak naložíš
s časem? Naše doba je uspěchaná, to však
neznamená, že se nechám štvát jako kůň bez
rozumu. Člověk nemusí být věřící, aby pochopil,
že když jde průvod s rakví po vsi, je krajně
neslušné a necitlivé i vůči pozůstalým, když už
míjím průvod, nezastavit se v chůzi a nesmeknout čepici, nezastavit kolo a nesestoupit z něho,
nevypnout motor dopravního prostředku než
alespoň přejde rakev s rodinou. Ztratili jsme cit
pro uctění památky mrtvých? Co se bude dít teprve s živými?
Říká se: „Stromeček se má ohýbat, dokud je
mladý.“ Úcta k mrtvým a správné chování na
hřbitově, či při pohřbu, by se mohla zařadit do
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osnov školní výchovy. Místo toho se naše děti ve
škole učí o Dušičkách vydlabávat dýně a hrají si
na zásvětná strašidla, rozumějme, tím strašící
duše našich předků z pohanského svátku Hellowen. Myslím, že školní návštěva hřbitova se
zapálením svíčky a malá lekce o vhodném chování na tomto posvátném místě, by byla více přínosem.
Den se krátí, tmy přibývá. Přichází podzim. Přeji Vám všem vnímavost pro celek i pro detaily
a nasazení se pro to, co je a vždy bývalo pěkné
a dobré.
Váš duchovní otec Radek Sedlák

Pranostiky
Hádanky pro děti – doplňte správně jednu ze tří možností:

22. 11.
25. 11.

Den svaté Terezičky nebývá bez … (metličky, vlažičky, pentličky)
Svatý František zahání lidi …
(do výšek, do spížek, do chýšek)
Na svatého Lukáše, hojnost chleba … (i kaše, je naše, i masa)
Šimona a Judy – zima leze …
(z vody, z půdy, ze sklepa)
Svatý Teodor – ... lezou z hor.
(štíři, lišky, mrazy)
Na svatého Otmara,…
(neuvidíš komára, usne brouček do jara, ptáček
zpívá tralala)
Svatá Cecílie … pole kryje.
(větrem, sněhem, ledem)
Jaká svatá Kateřina, taková je …
(číše vína, medovina, celá zima)
Řešení: vlažičky, do chýšek, i kaše, z půdy, mrazy, neuvidíš komára, sněhem, celá zima

3. 10.
4. 10.
18. 10.
28. 10.
9. 11.
16. 11.
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Knihovna
Tajemství hedvábného vějíře
Lisa See
Tajemství hedvábného vějíře je zajímavý obrazotvorný román z Číny devatenáctého století.
Autorka oživila čínskou kulturu a s ní spojenou
senzibilitu, která je úplně odlišná od našich zvyků.
Podle románu je období čínské ženy rozděleno
na čtyři období:
dny dcery, dny spínání vlasů, dny rýže a soli,
a dny tichého sezení.
A tím je jednou provždy dán osud žen.
Matky se hned po narození dcer dávaly do tkaní dlouhých modrých pruhů látky – příštích obvazů a ručně šily pro dcery krásně zdobené miniaturní střevíčky. S bandážováním chodidel se
u děvčátek začínalo od tří nebo od šesti let –
podle místních zvyků.
Matka v románu tak jednoho dne řekla své šestileté dceři: „Běž se ještě proběhnout ven, dokud
můžeš.“ A následující den už jí pevnými obinadly
pevně obvazovala prsty na nohou. Obvazy každé dva dny pevněji utahovala a nutila dceru stále chodit dokola po místnosti a lámat si tak na
prstech, a později i na nártech, kosti. Nejkrásnější chodidlo mělo u dospělé dívky délku pouhých sedm centimetrů.
Ženy zůstávaly po většinu svého života ve
vyhrazených ženských místnostech, které bývaly většinou v prvním patře domu. Na zmrzačených chodidlech, kterým s láskou říkaly „bílé lilie“,
nedokázaly bez pomoci sejít po schodech dolů,
a tak byly nuceny žít téměř v naprosté izolaci.
Aby se jim podařilo alespoň symbolicky vystupovat ze své samoty a sdílet s jinými ženami

jejich osudy, vytvořily si tajné ženské písmo, nušu. Malovaly si dopisy na vějíře, vyšívaly vzkazy
na kapesníky a sepisovaly příběhy. Tajemství
hedvábného vějíře je právě jeden z takových příběhů.
Hana Obrtelová

Spoleãenská kronika
V mûsíci ãervenci 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Josef Kahoun
75 let
Emílie Mlãochová
Danka Brázdová
Helena Jehláﬁová
Petr Létal
Helena Kalábová
Pavla Smrktová
70 let
Ivo ¤íhovsk˘
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V mûsíci srpnu 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

70 let

Helena Navrátilová
Josef Kaláb
Ludmila Nûmãáková

75 let

Helena ¤ího‰ková

80 let

Josef Krejãí

Stanislav Zatloukal
Ludmila Vránová

85 let

Ludmila Smolková

V mûsíci záﬁí 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Vûra Medková
Oldﬁich Mádr

65 let

Drahoslav Krejãí
Ludmila Plhalová

70 let

Jaromíra Tesaﬁová
Marie ·vábová
Marie Pumprlová

75 let

Marie ·tûpáníková
Ludmila Smolková
Marie Vojtková
Justín Baránek
Václav Zatloukal

80 let

Jarmila Petﬁíková

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

Kolik nás pﬁibylo
Adam Smolka
Adéla Gre‰áková
Natálie Roubalová
Marek Br‰Èák
AlÏbûta Ra‰ková
Adéla Bartoníková
Lucie Gregovská
Opustili nás
Franti‰ek Mrtv˘
Marta ¤iho‰ková
Alois Mrtv˘
Antonie Michálková
Stanislav Mi‰ák
Ludmila Smolková
Anna Ticháãková

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

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

Z evidence obyvatel
K 31. 8. 2008 mûla na‰e obec 2031 obyvatel.
K tomuto datu v leto‰ním roce:
8 obãanÛ zemﬁelo
9 obãánkÛ se narodilo
14 obãanÛ se z obce odstûhovalo
30 obãanÛ se do obce pﬁistûhovalo
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V nedûli 21. 9. 2008 byly na slavnostním obﬁadu zapsány do svazku obce tyto dûti:

Martin Macháãek

Lucie Pospí‰ilová

Michal De‰ko

Barbora Gregovská

Daniel Janãa

Adam Smolka

S upřímnou radostí jsme je přivítali mezi naše spoluobčany s přáním, aby je po celý život provázela láska a úsměv rodičů a aby po
celý život myslely na domov s láskou a vděčností.
Děkujeme děvčatům ze souboru Hanáček za jejich vystoupení
a také slečně Evě Vojtkové, která je na vystoupení připravila.
BS

Adéla Gre‰áková
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A léta bûÏí
V měsíci červnu obdržela redakce TZ dopis od našeho stálého dopisovatele pana Oldřicha Kupčíka,
který je na odpočinku v Domově důchodců v Radkově Lhotě. Z jeho dopisu citujeme: „Nedávno jsem
obdržel od paní Hanky Obrtelové, šéfredaktorky TZ (snad jako bývalý stálý dopisovatel TZ), několik
minulých čísel TZ, kterými jsem byl doslova unešen celkovou úrovní i obsahem. Proto jsem se rozhodl vybrat ze svého fotoalba několik snímků staršího data do rubriky A LÉTA BĚŽÍ… a přispět tím k oživení minulosti obce.“
Redakce TZ panu Kupčíkovi děkuje a těší se na další vzájemnou spolupráci. K té mu přejeme hodně zdraví a osobní pohody. 8. prosince 2008 se pan Oldřich Kupčík dožije úctyhodných 88 let.
Následující snímky jsou ze sokolských veřejných cvičení, dva snímky zachycují část starých Troubek.
LK
Sokolské dorostenky
u Chobotova, vedené
Marií Krejčířovou.
Snímek také zachycuje
heligonistu Jana Ticháčka a bubeníka Františka
Špalka z kapely Františka Frgála.

Průvod dorostenek
na Záhumení
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Cvičení žen ve Dvoře
Cvičení žen s májkou
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Starý Chobotov s loužemi
zvanými Huka a stádem hus.
V pozadí vidíme dům
rodiny Hybnerové

Bývalá „býčárna“
a vedle budova sokolovny

Rodina majitele troubecké mlékárny
pana Oldřicha Marka.
Snímek pochází z roku 1936
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Na‰i dopisovatelé
Ať žijí výdobytky lidské civilizace!
Námět na tuto úvahu o výdobytcích moderní civilizace, bez kterých už si náš život nedovedeme
představit, mi dal zcela nečekaně náš nedávný
návrat z nedělního rodinného výletu.
Poslední srpnová neděle se vydařila, bylo hezké počasí, a tak se naše rodinka vypravila na sportovně-odpočinkový výlet. Zatímco my rodičové
jsme zvolili kolečkové brusle a pětiletému synovi
bylo „přiděleno“ kolo, tak nejmladší sedmiměsíční
syn na výběr příliš neměl a musel využít svůj (pro
tyto účely) zatím jediný možný dopravní prostředek – kočárek. Když jsme se po asi deseti ujetých
kilometrech vraceli příjemně unaveni domů, netušili jsme, že nás hned ve vestibulu našeho dvanáctiposchoďového panelového domu čeká nemilé překvapení. Ani jeden z výtahů nejede! Co se
dá dělat? Popadli jsme s manželem kočár a jali se
ho vynášeti do našeho jedenáctého patra. Ze
začátku mě trochu znervózňovalo, když mi starší
syn v každém patře hlásil, kolik že nám pater ještě zbývá, obzvlášť když ta čísla byla vyšší než pět.
Ono když táhnete do schodů nějakých pětadvacet kilo a pětileté dítě, pro které je taková situace
dobrodružstvím, vám s úsměvem a poskakujíc hlásí: „Už jenom 10 pater!… Už jenom 9 pater!… Už
jenom 8 pater!…“, tak vám to na náladě moc
nepřidá. Když se hlášené číslo přehouplo přes tři,
začala mi svítat naděje, že už tam konečně budeme a odpočineme si. To jsem ještě netušila, že přijde nemilé překvapení číslo dvě. Když jsem funíc
(tady musím potupně přiznat, že zatímco já jsem
funěla jako lokomotiva, můj manžel opět neudělal
ostudu svému titulu náčelník Sokola a ani se nezadýchal) odemykala dveře, ještě jsem neznala krutou pravdu o stavu tekoucí vody v našem bytě.
Vystřízlivění z představy hezkého a poklidného
večera přišlo celkem rychle. Když jsme zvedli
pákovou baterii na našem umyvadle, zjistili jsme,
že neteče voda. Manžel, coby odchovanec panelákového bydlení, se na věc díval zpočátku optimisticky a snažil se mě přesvědčit, že je jenom
malý tlak a že všichni touto dobou pustili vodu, takže k nám do jedenáctky nemůže dotéct a že se to
snad spraví. Když nám ale asi hodinu nato volal
švagr, který se vracel od nás z návštěvy, že před

domem stojí cisterna s vodou, pochopil i můj manžel, že voda asi skutečně nepoteče. Docela chápu svého švagra, že nám to o cisterně stojící před
naším domem sděloval s trochou škodolibosti,
neboť cítil jakési zadostiučinění za to, že když
k nám kráčel na krátkou návštěvu s těžkým batohem na zádech, manžel ho předem nevaroval, že
výtahy nejedou, a tak trochu ve stylu „kočkování
se“ bratrů Polívky a Donutila z Pelíšků mu poté, co
dorazil k nám do jedenáctého patra, řekl, že teda
čekal, že vyběhne nahoru rychleji.
Nicméně pro nás se situace příliš příznivě nevyvíjela. Ono cisterna před domem je sice hezká
věc, ale když vám nejedou výtahy, tahejte vodu až
do jedenáctky. Za daných okolností jsem považovala dvě lahve kojenecké vody, které jsem měla
ve spíži, za obrovskou výhru. Manžel předvedl ještě jeden hrdinský kousek, když dovlekl nahoru
alespoň jeden kbelík vody, abychom měli čím splachovat. Musela jsem se sice usmát výroku jednoho našeho kamaráda, který naši výtahovou
a vodovodní anabázi okomentoval slovy: „Ještě
svrab a vši a máte to všechno.“ Ale byl to hořký
úsměv, protože už se mi hlavou honilo, jak povedu na druhý den syna do školky, jak vynesu nahoru nákup, jak umyju nádobí, jak okoupu děti …
Ráno byla situace stále stejná – voda neteče,
výtahy nejedou. Musela jsem popadnout jedno
dítě do náručí, naložit do auta (ještě že ho máme!)
a odvézt to druhé dítě do školky. Ze schodů dolů
to byla celkem procházka růžovým sadem, ale
nahoru s devítikilovým drobečkem v náručí
a s nákupem přes rameno už to taková legrace
nebyla. S rostoucím číslem poschodí sílilo mé
funění a na mém ráno čistém tričku začínaly prosakovat krůpěje potu. Ještě že mě syn povzbuzoval svým: „Brm, brm,“ a občas mě osvěžil dlouhým prskancem do obličeje. Tak se nám
společnými silami podařilo vystoupat do „naší
jedenáctky“. Doma se mi mezitím kupilo neumyté
nádobí v myčce i na kuchyňské lince a pomalu
docházela voda ve „splachovacím“ kbelíku. A pak
nastal ten nádherný okamžik! Ozval se zvonek
a když jsem zvedla domácí vchodový telefon, promluvil do něj zezdola náš pan domovník tu líbeznou větu: „Voda už teče!“ Troufám si tvrdit, že v tu
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chvíli jsem dosáhla alespoň poloviny času světového rekordu Jarmily Kratochvílové v běhu a bleskurychle jsem se přesunula k umyvadlu. Po několika prskancích začala téct rezavá voda, která se
postupně pročišťovala, až začala připomínat
konečně to, co nám obvykle z vodovodu teče.
A když jsem asi hodinu na to ještě uslyšela
z chodby známé rachocení, věděla jsem, že
máme vyhráno, že výtahy opět jedou!
Tato drobná epizoda mě přivedla k zamyšlení,
jak samozřejmě dnes bereme věci, které nám
zjednodušují a zpříjemňují život a mnohdy si jich,
bohužel, málo vážíme. Teprve když se nám jich
nedostává, tak si uvědomujeme, že je vlastně ke
svému životu už potřebujeme a téměř se bez nich
neumíme obejít. Jak si od plic zanadáváme, když
vypnou elektriku, když neteče teplá voda, nebo
když nejde internet. Jsme zhýčkaní nejrůznějšími
(nejen) technickými vymoženostmi, které nás
obklopují, a jejichž případná dočasná absence nás
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většinou nejdřív rozčílí a rozladí a potom nutí k hledání nejvhodnějších alternativních náhrad – takže
studenou vodu ohřát, místo elektriky svítit svíčkami, místo sledování televize si povídat...
Tato má malá úvaha je vlastně jenom takovým
poděkováním všem vynálezcům a objevitelům,
kterým vděčíme za snadnější a pohodlnější život.
A až si večer budete chtít rozsvítit doma světlo,
zapomeňte na chvilku na to, že právě zdražili chleba, že vám ráno ujel autobus, že jste si přečetli
v žákovské knížce svého dítěte, abyste se dostavili do ředitelny, nebo že vám šéf zase přidal práce, a řekněte si, že si vlastně nežijeme tak špatně s elektrikou, teplou vodou, pračkou, myčkou,
televizorem, mobilním telefonem, počítačem nebo
třeba s výtahem (tedy samozřejmě jedoucím) ve
výškových budovách. Takže ještě jednou: Ať žijí
výdobytky lidské civilizace!
Marcela Haraštová

Spoleãenské dûní
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ

Skončilo období prázdnin a také
období dovolených. To se projevilo i u našeho sboru. Členové odjížděli na prázdniny, dovolenou a ti
nejmladší na tábory. Soutěže
v tuto dobu bývají omezené a celkový počet akcí bývá podstatně
menší.
Ale činnost zásahové jednotky
musí být akceschopná. Pro část
členů jednotky je současné období náročnější, protože musí zabezpečit její akceschopnost.
Léto je obdobím žní a slunečného počasí a v tuto dobu bývá i vět-
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ší riziko vzniku požárů. Výjezdová jednotka obce
byla povolána ke třem událostem, a to vždy
mimo katastr naší obce.
I soutěžní sezona mladých hasičů má prázdninovou přestávku a její soutěže budou pokračovat až v době, kdy bude vycházet tento Zpravodaj. Soutěž dospělých pokračovala svým
seriálem Velkých cen v memoriálu Leopolda
Koutného. Velká cena byla ukončena v srpnu na
závěrečné soutěži a celkovém vyhodnocení VC
Drahotuše, kde naše soutěžní družstvo mužů
obsadilo deváté místo a v celkovém závěrečném
pořadí muži obsadili místo 18.
V rámci mikroregionu Střední Haná se muži
zúčastnili noční soutěže v Křenovicích s umístěním na pátém místě. V Bochoři se soutěžní družstvo zúčastnilo povodňové soutěže.
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V měsíci srpnu proběhly technické prohlídky na
vozidlech Tatra a Avie. Na vozidle Avie byly shledány závady, které jsou v současné době odstraněny. Toto vozidlo je již zastaralé (rok výroby
1984) a jsou problémy udržovat jej v dobrém
technickém stavu.
Ostatní technika je akceschopná a připravena
k zásahu. Pravidelně jsou prováděny kontroly
a výcvik s touto technikou, které provádí výjezdová jednotka obce.
Při údržbě hasičské zbrojnice byla opravena
a vybavena šatna novým nábytkem. Před dokončením jsou v přízemí WC a sprchy. Je také
naplánováno položení nové dlažby na chodbách
v prvním patře.
výbor sboru SDH Troubky
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Ta tam je za námi doba prázdnin, dovolených,
znovu se naplno rozběhl školní rok.
I příroda má svůj zarytý kolorit. Mláďata pod
ochranou svých rodičů dospívají, matka příroda
jim nabízí plnými hrstmi hojnost potravy, krytinu
před nepřáteli. Ale podzim, to už je taková pomalá příprava na zimu, kde se bude muset o sebe
postarat každý jedinec sám. Pro myslivce to znamená zajistit dostatek kvalitního krmiva, opravit
poškozená krmná zařízení tak, aby zimní strádaní zvěře odpadlo, nebo bylo alespoň co nejmírnější.
Ale myslivci nežijí pouze péčí o zvěř, kynologií,
lovením. Je tu také společenská část.
Do stavu manželského přešel v srpnu člen sdružení Tomáš Mateřánka, který kráčí novou společnou cestou se slečnou Gábinou Vojtkovou. Na
oslavu kulatých narozenin nás pozvali postupně
Vít Kratochvíl a Josef Kaláb. Bohužel byly tu také
smutné okamžiky při posledním rozloučení s členem našeho spolku Lubošem Šmídou.
Nadmíru napínavé vyvrcholení měla střelecká
soutěž v brokové a kulové střelbě O troubecký
pohár na střelnici Na Vlažné. Za krásného počasí poslední srpnovou neděli předvedlo své umění

Luboš Šmída už mezi nás bohužel nepřijde ...

přes 40 střelců v brokových disciplínách lovecké
kolo, americký trap, vysoká věž a zajíc na průseku, doplněných o „kuličku“ na terče srnce a divočáka.
Po sečtení všech úspěšných terčů dosáhli stejného výsledku 511 bodů Ladislav Dufek a domácí Stanislav Svozil. O vítězi tedy rozhodla úspěšnější střelba na terč divočáka, tu měl lepší
troubecký střelec. O kvalitě obsazení soutěže
svědčí až třetí místo Karla Mrhálka, mistra Evropy
v loveckém střelectví družstev, s nástřelem 507
bodů. Na bednu se už nevešli 4. Tomáš Halouzka, 5. Roman Grulich a 6. Jaroslav Jenyš. Svozilovi se po letech 2000 a 2002 podařilo úspěšně
dokončit hattrick v podobě třetího vítězství v XI.
ročníku dobře obsazované střelecké soutěže.
Podzim je ve znamení setkání sokolníků
v našem revíru, rozloučením se se střeleckou
sezonou „květákovými“ střelbami. V listopadu
a prosinci nastává hlavní lovecká sezona na drobnou zvěř. I v Troubkách se o sobotách ozvou fanfáry trubačů, štěkot loveckých psů a výstřely
z loveckých zbraní.
Luděk Judas
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Stupně vítězů při srpnových střelbách.
Zleva: Dufek, Svozil, Mrhálek.

Dlouholetému členu sdružení Josefovi Kalábovi
jsme přáli k „šedesátce“.
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
celý rok se pečlivě připravujeme na naši výstavu u nás doma. Letos jsme byli hodně pracovití
a můžeme se blýsknout hotovou celou holubářskou místností. Odměnou nám jsou dobré prostory pro zvířata, ale také ohlasy návštěvníků, kterým
neuniklo, že místní areál se neustále mění k lepšímu. Poslední pracovní tečkou před výstavou bylo
vymalování, které zrealizoval Olin Pavlík mladší,
za což mu patří naše velké poděkování.
Na déšť jsme byli přichystáni krytou terasou,
naštěstí nám svatý Petr přál, i když se hodně
ochladilo, po celé dva dny nepršelo. Výstava se
konala ve dnech 13. – 14. 9. 2008 v areálu na
Loučkách. V sobotu brzy ráno se zvířata navážela a od 8 hodin se začali činit pozvaní posuzovatelé a celé dopoledne měli o práci postaráno. Za
odbornou péči o zvířata děkujeme panu MVDr.
Marianu Večeřovi.
Místní krásný areál chovatelů byl využit beze
zbytku, na výstavě bylo vystavováno 180 králíků,
56 voliér drůbeže a 19 voliér s holuby.
V každé kategorii byla vyhlášena první cena
a několik čestných cen. Za nejlepšího vystavovaného králíka byl odměněn z řad mladých chovatelů přítel Ulrich za plemeno Malý beran divoce
zbarvený. V kategorii drůbeže za vystavované plemeno Vlaška stříbrokrká byl oceněn přítel Talaš.
Z expozice holubů byla jako nejlepší oceněna

Posuzování vystavovaných zvířat

kolekce plemena Homér gigant přítele Kadlece.
Místní putovní pohár získala z řad mladých chovatelů Pavla Krejčířová za vynikající účast v soutěži dovednosti mládeže. Putovní pohár získal přítel Skopal za největší počet vystavovaných zvířat.
Chovatelskou výstavu tento rok zpestřil přítel
Olin Pavlík starší expozicí kanárů a drobného ptactva, která byla upřímně obdivována nejen nejmladšími návštěvníky.
Za zmínku stojí, že na naší výstavě
byly ve větším počtu vystaveny
husa česká, husa landenská
a kachna saská, což nebývá časté.
Při předávání cen jsme uctili památku našeho dlouholetého člena
a předsedy, přítele, pana Stanislava Mišáka staršího, který nás
nedávno nečekaně opustil. Měl velké zásluhy na modernizaci chovatelského areálu, sám byl zapáleným
chovatelem, vynikal zejména v chovu holubů a králíků.
Děkujeme všem, kteří nás podporují a podporovali, ať už finančně, dary či jinou pomocí.

Šup do klece
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Celostátní soutěž chovatelské
dovednosti mládeže

Michalka se svým mazánkem

Ve dnech 6. 8.–10. 8. 2008 se
naše členka Pavla Krejčířová
zúčastnila celostátního kola soutěže chovatelské dovednosti mládeže v kategorii starších chovatelů,
odbornost PSI. Tato soutěž se
konala ve vesnici Jiřetín pod Jedlovou, která se nachází v nádherné přírodě Lužických hor.
Soutěž zahrnovala test odborných znalostí daného zaměření,
dále poznávání jednotlivých plemen psů a obhajobu seminární
práce, která je také podmínkou pro
postup z okresního kola do celostátního. V této práci Pavla popsala svou péči a výchovu psa.
Během pobytu také absolvovala
zájezd do města Krásná Lípa, spojený s návštěvou Domu Českého
Švýcarska a prohlídku Štoly Jana
Evangelisty v Jiřetíně. Dále se
zúčastnila celodenního výletu na
Jedlovou horu spojeného s prohlídkou vesnice Jiřetín pod Jedlovou a místního muzea.
V předvečer dne odjezdu se
konalo vyhodnocení CK SCHDM
a oficiální ukončení.
Pavla Krejčířová se v celostátním
kole umístila na krásném 3. místě,
k čemuž jí blahopřejeme.
Troubečtí chovatelé

Obsluha vzorná, ceny mírné
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Hanák Troubky
Hanák Troubky nyní prožívá velice úspěšné
a plodné období. Tak jak začínaly prázdniny, tak
se i činnost většiny folklorních souborů formovala
do stavu klidu a odpočinku. To však neplatí pro
soubor Hanák Troubky.
Po celé toto období jsme měli téměř každý týden
vystoupení a nebyly výjimkou ani akce, které probíhaly celý víkend. Bylo toho na naše členy někdy
i moc, ale všichni se snažili všech akcí zúčastnit
na sto procent. Tady patří i nemalý dík rodinným
příslušníkům, kteří s nemalou dávkou trpělivosti
podporují tanečníky a muzikanty souboru. Nebylo ani výjimkou, že si kvůli Hanáku přehazovali
dovolenou. Za to všem patří velký dík. Je radost
pracovat v takovém spolku, kde je v současnosti
skvělá parta lidí.
Letos jsme zase po dlouhé době pořádali folklorní slavnosti a hned hodové. Tento nápad se
ukázal jako skvělý tah. Byli jsme všichni doslova
šokováni vysokou účastí návštěvníků. Tak jak se
říká, že u nás je kultury dost, ale lidi nechodí, tak
toto v Troubkách neplatí! Určitě se pokusíme tuto
akci zopakovat a udělat z ní další tradici. Je fakt,
že jsme nebyli na takový nápor lidí připraveni, a tak
nám vázla místy obsluha, ale to příště napravíme.
Jsme přesvědčeni, že na budoucí hody budete
spokojeni i s programem, který ale trošičku zkrátíme. Jak to trefně řekla jedna odcházející paní:
„Bylo to krásné, ale bolí mě pr---“.

Tato akce byla úspěšná i díky naší spolupráci
s obecním úřadem a s hasiči. Ve všem to klaplo
na výbornou, a tak nic nebrání dalšímu pokračování, jen kdyby byl ten nový amfiteátr, ubyla by
spousta práce.
Teď nás čeká ještě vystoupení v Rokytnici a
Prostějově a již připravujeme nový program na
vánoční posezení, které by se mělo konat v sobotu 13. prosince a už se na vás moc těšíme.
Na základě našeho úspěšného vystoupení na
festivalu v Miloticích u Kyjova jsme dostali oficiální pozvání na mezinárodní festival do Bulharska.
Tak práce nás čeká moc, ale Troubkám tam ostudu určitě neuděláme. Dneska není výjimkou, že
se scházíme i třikrát týdně a nacvičujeme, a to je
na výkonu určitě poznat.
Členů máme také dost, a to je další skvělý
impuls do další činnosti souboru Hanák.
Stanislav Vojtek, vedoucí souboru

Dožínky v Jezernici
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Úspûchy na‰ich dûtí
VÍTĚZSTVÍ TROUBECKÝCH
ZPĚVAČEK

soutěžící v nejmladší věkové kategorii, zleva:
Natálie Fidrová, Martina Zbožínková a Lucie Netopilová

V neděli 22. 6. 2008 se konalo
finále pěvecké soutěže O zámecký klíč v rámci 2. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu na
Horním náměstí v Přerově pořádaného Muzeem J. A. Komenského.
Do tohoto finálového kola, ve
kterém se letos soutěžilo v lidové
písni, postoupily v nejmladší věkové kategorii do 12 let troubecké
zpěvačky Lucie Netopilová s písničkou Čerešničky, Martina Zbožínková s písničkou Aj Hanačko,
Hanačko a Natálie Fidrová
z Němčic na Hané, která zazpívala píseň Vyletěla holubička.
Všechny soutěžící doprovázela
cimbálová muzika Primáš. Výkony zpěvaček hodnotila pětičlenná
porota v čele s přerovským zpěvákem Pavlem Novákem.
Lucie Netopilová obhájila loňské
vítězství, na druhém místě skončila Martina Zbožínková a jako třetí
se umístila Natálie Fidrová.
Gratulujeme našim zpěvačkám
a přejeme jim mnoho dalších
úspěchů!

Přebírání cen – Martina Zbožínková
a Lucie Netopilová
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MEDVĚDÍ STEZKA

starší žáci – Darek Janoušek, Lukáš Tvrdý

Dne 24. 4. 2008 se v areálu TJ Sokol Opatovice
uskutečnil závod dvoučlenných hlídek v běhu
lesním terénem s překonáváním přírodních překážek a plněním úkolů – orientace v terénu,
tábornické dovednosti, hody na cíl, součinnost
hlídek, znalost přírody a vlastivědy, zdravověda,
práce s mapou.

Kluci se umístili na 4. místě, děvčata obsadila
2. místo a postoupila do krajského kola, které
proběhlo v areálu TJ Sokol Čelechovice na
Hané. Zde se umístila na 1. místě a postoupila
tak do republikového kola, které se konalo ve
dnech 26.–29. 6. 2008 a bylo součástí festivalu
sportu pro všechny konané v Olomouci. Děvčata na tomto republikovém finále vybojovala krásné 2. místo.

Naši TJ Sokol Troubky reprezentovaly 2 hlídky ve
složení:
dorostenky – Vendula Janoušková, Martina
Jehlářová

Blahopřejeme jim k tomuto úspěchu a děkujeme
všem za vzornou reprezentaci.

Ze sportu
V sobotu 13. 9. se členové Jezdeckého oddílu Sokol Troubky zúčastnili jezdeckých závodů v Holešově. V soutěži „Z“ zvítězil Zbyněk Smolka s koněm Vadira.

Vítězná dvojice – Zbyněk a Vadira
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Zpráva z ME 2008 Armwrestling, Sarpsborg, Norsko
Na Mistrovství Evropy v armwrestlingu (přetláčení rukou – „páka“)
2008 v norském Sarpsborgu reprezentovali Olomoucký kraj ing. Lenka Vojtková a Markéta Vojtková.
Klání probíhalo od pondělí 23. do
30. června 2008. Zúčastnilo se 24
zemí. Závody začaly středečním
vážením pro juniorské kategorie,
master a disabled, kdy se soutěžící
rozdělili do váhových kategorií. Ve
čtvrtek soutěžili junioři, master
a disabled na levou ruku. Markéta
Markéta Vojtková se svou soupeřkou
Vojtková obsadila 4. místo v kategorii juniorek do 60 kg. V pátek se
soutěžilo na pravou ruku a Markéta obsadila 7. místo. V průběhu soutěží zároveň probíhalo vážení pro
seniorské kategorie. V sobotu soutěžili senioři na levou ruku a v neděli na pravou ruku. V kategorii ženy
do 60 kg obsadila ing. Lenka Vojtková 7. místo na levou i na pravou ruku.
Obě reprezentantky se chystají na MS do Kanady, které se uskuteční v době
od 29. 11. 2008 do 7. 12. 2008.

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Výsledková listina:
Women Juniors Left Hand 60 kg
Shitina, Alina (RUS)
Danielsson, Viktoria (SWE)
Nikisheva, Tatyana (RUS)
Vojtková Markéta (CZE)
Rybak, Paulina (POL)
Gurieva, Oleksandra (UKR)
Ivarsson, Anna (SWE)
Women Seniors Left Hand 60 kg
Larina, Ekaterina (RUS)
Skoryk, Olena (UKR)
Debnarova, Lucia (SVK)
Andersson, Heidi (SWE)
Bonkova, Veronika (BUL)
Kolesnikova, Anna (RUS)
Vojtková Lenka (CZE)
Barnauskiene, Robertta (LIT)
Ansone, Endija (LAT)
Andersson, Erika (SWE)
Rodland, Sandra (NOR)
Zwolak, Aleksandra (POL)
Ostrowska, Malgorzata (POL)
Parnarauskiene, Vilija (LIT)
Svobodova, Zuzana (CZE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Women Juniors Left Hand 60 kg
Shitina, Alina (RUS)
Danielsson, Viktoria (SWE)
Nikisheva, Tatyana (RUS)
Danielsson, Viktoria (SWE)
Andersson, Erika (SWE)
Rybak, Paulina (POL)
Vojtková Markéta (CZE)
Women Seniors Right Hand 60 kg
Andersson, Heidi (SWE)
Larina, Ekaterina (RUS)
Skoryk, Olena (UKR)
Bonkova, Veronika (BUL)
Debnarova, Lucia (SVK)
Anochina, Ylia (RUS)
Vojtková Lenka (CZE)
Rodland, Sandra (NOR)
Parnarauskiene, Vilija (LIT)
Barnauskiene, Robertta (LIT)
Andersson, Erika (SWE)
Ostrowska, Malgorzata (POL)
Zwolak, Aleksandra (POL)
Svobodova, Zuzana (CZE)
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Ing. Lenka Vojtková ostře sledovaná rozhodčími

Vybrali jsme pro Vás...
Co to znamená, když se řekne BOJKOTOVAT = odmítat, izolovat, přehlížet
Tzv. aktem o unii byl v roce 1800 zrušen irský
parlament a v následujícím roce bylo Irsko připojeno k Velké Británii. Irská otázka však působila britské vládě vážné problémy. Obyvatelstvo
bylo udržováno v koloniální závislosti, irští katolíci, kteří tvořili většinu, neměli politická práva
a byli soustavně vyháněni ze svých pozemků,
kterých se zmocňovali Angličané. Nedostatek
půdy, vysoké nájemné a hladomor v roce 1845
vedly k drastickému snížení počtu irského obyvatelstva a k vystěhovalectví, zejména do USA.
Podle střízlivého odhadu klesl jen v letech
1846–1871 počet obyvatel o 2,5 milionu osob
a do konce století pak o celou polovinu z původních osmi milionů.
Situace se vyostřila v sedmdesátých letech
19. století, kdy byli irští pachtýři z půdy přímo
vyháněni. V odvetu za to vznikla v roce 1879
organizace s názvem Pozemková liga, která na
takové a podobné akce odpovídala vypalováním

statkářských usedlostí, vybíjením dobytka nebo
i fyzickou likvidací nenáviděných statkářů a jejich
správců.
K nenáviděným patřil i James Boycott, kapitán,
a v roce 1880 správce rozsáhlých statků hraběte ERNE v hrabství MAYO na západě Irska.
K irskému obyvatelstvu se choval více než krutě
a za to se dostal do naprosté izolace. Nikdo
s ním nechtěl mít nic společného, nikdo nebyl
ochoten obdělávat pozemky, které spravoval,
úrodu na nich museli sklidit najatí protestantští
dělníci apod. Boycott poté, když na vlastní kůži
zakusil tuto formu veřejného nátlaku, musel pod
ochranou vojenského oddílu Irsko opustit.
Nechtěně však obohatil angličtinu novým slovesem – to boycott, které záhy zdomácnělo
i v ostatních jazycích.
LK

Pramen: Proč se říká… (S. Kovářová)
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Zadáno pro Ïeny...
Karamelov˘ krém
20 dkg másla nebo Hery, 1 karamelový pudink
v prášku, 5 lžic cukru krupice, voda, mléko,
případně smetana.
Postup: 5 lžic cukru a 2 lžíce vody rozpustíme
na pánvi, až je tekutý.
Přidáme asi 1dcl vody nebo mléka.
Do zchlazené tekutiny dolijeme vodu
(nebo mléko, šlehačku), nasypeme pudinkový
prášek a uvaříme pudink.
Do zchlazeného pudinku
vmícháme 20 dkg másla.
Krém se dá použít jako náplň do závinů nebo
do pohárů. Karamelovou chuť můžeme zvýraznit přidáním karamelového aroma.

Nakládané ﬁízky
Vepřové řízky naklepeme
a naložíme do nálevu.
Nálev: bílý jogurt, 2 lžíce solamylu, vejce, sůl,
pepř smícháme a do něj naložíme řízky
1 až 2 dny předem. Řízky vyndáme z nálevu,
obalíme ve strouhance a smažíme.
Do nálevu ke kuřecímu masu můžeme přidat
oblíbené koření.
Podáváme s bramborem.

Marmeláda z rajãat
3 kg rajčat rozvařit, přepasírovat,
přidat 1,30 kg cukru, 1 vanilkový cukr,
2 lžičky kyseliny citronové, vařit asi půl hodiny,
přidat 1,5 dcl rumu a vařit patnáct minut.
Hotovou marmeládu nalijeme do sklenic
a uzavřeme víčkem.
JS
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Humor
Plastický chirurg dokončil „generální opravu“ jedné starší dámy. Žena se podívá do zrcadla
a zeptá se: „Pane doktore, a nemohla bych mít ještě trochu výraznější oči?“
„Ale zajisté. Sestřičko, ukažte paní účet!“
U soudu: „Obžalovaný, proč jste jako lékař odmítl ošetřit pana Evžena Vomáčku?“
„Vážený soude, ale ten muž bez vyzvání vtrhl s nožem do ordinace, obtěžoval personál
i pacienty. Potom začal křičet a vyhrožovat …“ hájil se doktor.
Soudce na to: „Jenže jste zapomněl dodat, že ten nůž měl v zádech!“
Tabulka na dveřích skotského řeznictví:
„Hledá se zkušený prodavač – vegetariáni mají přednost!“
Stěžuje si patnáctiletý spolužákovi: „Děda měl pravdu, když říkal, abych do toho erotického klubu nechodil, že jsou tam věci, které bych neměl vidět.“
Spolužák nadšeně: „A cos tam viděl?“
„Dědu.“
Na pláži se rozléhá dívčí křik: „Pomóóóc, topím se!“
Jeden z pánů chce skočit do vody.
Dívka křičí: „Vy ne, ten brunet vpravo!“
Muž se vrátí po letech z vězení, a co nevidí – doma ho vítá žena s miminkem.
„Čí je to dítě?“ ptá se zamračeně kriminálník.
„Moje,“ odvětí žena bez respektu a dodá, „a kdyby ses, ty troubo, nenechal zavřít,
mohlo být i tvoje.“
Na závěr procesu konstatuje soudce, že se obžalobě nepodařilo prokázat bigamii a sděluje
obžalovanému, že se může vrátit ke své ženě.
„A ke které, pane předsedo?“
Po hodinové konverzaci se psychiatr ptá pacienta:
„Vyskytly se u vás v rodině nějaké psychické choroby?“
„No to si piště, doktore!“ zvolá pacient. „Moje sestra zrušila zasnoubení s miliardářem…“
Mezi kamarády: “Podle čeho soudíš, že jsi přišel ráno domů příliš opilý?“
„Představ si, políbil jsem tchýni.“
Britský voják je souzen za to, že prodal vojenské boty. Hájí se tím, že už je měl dva roky
a myslel si, že jsou jeho.
„To je omyl, ty boty patří naší královně,“ vysvětluje mu soudce.
„To bych nikdy nevěřil,“ kroutí hlavou voják, „že naše královna má pětačtyřicítku
nohu …“
LK
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Moudrost slavn˘ch
Osvûdãen˘ zpÛsob, jak obhájit své vlastní chování, je zaãít odsuzovat chování ostatních.
Z. ORTOVÁ
Vychovávat je moÏné jen vlastním pﬁíkladem. KdyÏ to jinak nejde, tak pﬁíkladem
odstra‰ujícím.
A. EINSTEIN
Îena je schopna milovat muÏe jen proto, Ïe ho nepﬁeje jiné.
Jedinou bezchybnou cestou k majetku je dûdictví.

T. WILLIAMS
T. a D. GARDNEROVI

Nejvût‰í pﬁedností nûkter˘ch muÏÛ je jejich manÏelka.

G. SANDOVÁ

Optimista je ãlovûk, kter˘ se oÏení s vlastní sekretáﬁkou a myslí si, Ïe ji bude moci i nadále
upozorÀovat na pravopisné chyby.
T. BERNARD
Sláva není nikdy neupadnout, ale vstát po kaÏdém pádu.

âÍNSKÉ P¤ÍSLOVÍ

Laskavost je dÛleÏitûj‰í neÏ moudrost. Poznání této pravdy je zaãátek moudrosti.
T. I. RUBIN
Mlad˘ mÛÏe b˘t kaÏd˘, ale dlouho trvá, neÏ se do toho vpravíme.
W. CHURCHILL
Dva roky potﬁebuje ãlovûk k tomu, aby se nauãil mluvit, ale ‰edesát let na to, aby dokázal
mlãet, kdyÏ je tﬁeba.
F. GOYA

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
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Reklama
GEODETICKÉ PRÁCE – Pavel Roubalík
Nabízí tyto služby v oboru zeměměřické činnosti:
• vyhotovení geometrických plánů (zaměření RD, dělení pozemků,
vytyčování hranic pozemků, věcná břemena…)
• zakládání staveb (rodinné domy, liniové stavby…)
• vyhotovení polohopisu a výškopisu jako podklad pro projektovou činnost
• zaměření skutečného provedení stavby
• poradenská činnost v katastru nemovitostí
MÛÏu zaruãit rychlé a spolehlivé vyﬁízení jednotliv˘ch objednávek, pﬁíznivé
ceny a flexibilitu pﬁi jednání. V oboru pracuji 15 let.

Kontakt: Pavel Roubalík, Chaloupky 147, Dřevohostice 751 14
Mobil: 731 714 604 • e-mail:roubalicek@seznam.cz

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

V hromádce spadaného listí jsou jen dva lístky stejného tvaru. Které?

Vyluštěnou tajenku můžete zaslat do 1. 12. 2008 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29,
PSČ 75102 a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
TAJENKA:………………………………………………………………………..................................
JMÉNO A ADRESA:…………………………………………………………….................................
Výherci z minulého čísla: Zuzka Válková, Eliška Brožková, Jan Kamelandr, Hana Pacáčková,
Daniel Vajdík, Lucie Pizúrová, Ondřej Fafrák, Kateřina Nezvalová, Tereza Dohnalová,
Barbora Tatýrková, Lenka a Iveta Jakešovi ze Vsetína.
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