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Slovo úvodem
VáÏení obãané!
Poslední dny leto‰ního roku jsou pﬁed námi.
Tû‰íme se na nov˘ rok? Budeme v nûm spokojeni? Budoucnost je nejistá, jisté je jen zdraÏování. Jedna skuteãnost nám v‰ak mÛÏe
pomoci udrÏet si dobrou náladu a víru v dobré ãasy. Je to na‰e nejbliÏ‰í okolí v nûmÏ Ïijeme a trávíme hodnû ãasu. Kdo by nemûl rád
svou vlastní zahrádku, kvûtiny vypûstované
vlastní rukou, svÛj pokoj, ve kterém rádi
odpoãíváme a své stálé místo u televize, jeÏ
nám vyplÀuje dlouhé zimní veãery. V besedách se sv˘mi pﬁáteli mÛÏeme probrat v‰echny místní události a dojde i na spoleãenské
a politické dûní.
Leto‰ní volby do zastupitelstev krajÛ a do
senátu jednoznaãnû ukázaly stanovisko obãanÛ k celostátním reformám, a také k tûm, které se t˘kají zdravotnictví. ·koda jen, Ïe k volbám pﬁi‰lo tak málo lidí.
Koncem roku se uÏ tradiãnû setkávají v hojném poãtu na‰i senioﬁi a prosincové rozsvícení vánoãního stromu v obci, spojené

s vánoãní v˘stavou, si uÏ také na‰lo trvalé
místo v na‰em sváteãním programu.
Zatímco my v tomto období odpoãíváme
spí‰e aktivnû, pﬁíroda se uloÏila do úplného
klidu. Na vesnici nás obklopuje více neÏ ve
mûstû a my jí nasloucháme. Zelené trávníky
s rozkvetl˘mi sedmikráskami také nûco vypovídají o zimû. Velké lány polí okolo vesnice
obãas zahalí mlha a na ãas je pﬁikryje i bíl˘
koberec. Necháme tedy pﬁírodu odpoãívat
a my se mÛÏeme pﬁipravovat na nejkrásnûj‰í svátky v roce – na Vánoce. Atraktivní
v˘zdoba v obchodech nás jiÏ del‰í dobu láká
k nákupÛm. Jistû budou i letos dárky bohaté,
ale nezapomeÀte na ty potﬁebné, jimÏ osud
nenadûlil schopnost zaﬁadit se do normálního Ïivota, a proto potﬁebují na‰i pomoc. Doufáme, Ïe i tentokrát nezklamete ve své dobrotû.
Pﬁejeme na‰im ãtenáﬁÛm hodnû radosti
a pohody o Vánocích a v novém roce pevné
zdraví a sílu do práce.

Dûkujeme na‰im distributorÛm
za v˘bornou spolupráci pﬁi prodeji TROUBECKÉHO ZPRAVODAJE
Jedná se o firmy:
ZELTR Troubky, LAMA Marie ·palková, Trafika,
Jednota – nákupní stﬁedisko, Po‰ta Troubky,
Smí‰ené zboÏí Marie Soukupová, potraviny Frgálovi.
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Informace obecního úﬁadu
V rámci pokračování projektu obnovy našich místních komunikací byla v těchto dnech prakticky
ukončena rekonstrukce místní komunikace v ulici
Roketská. V jarních měsících roku 2009 budou ještě dokončeny terénní úpravy, oseta tráva a další ulice v naší obci získá kvalitní komunikaci. V návrhu
rozpočtu na příští rok jsme pak vyčlenili finanční
prostředky na rekonstrukci sítě veřejného osvětlení v této ulici, kdy bychom chtěli i v této ulici provést kabelizaci veřejného osvětlení a osadit
moderní sadové sloupy. Zároveň bychom chtěli
lépe osvětlit retardér u Kořínkového. Tuto akci
bychom z větší části chtěli realizovat vlastními silami, přičemž termín realizace bude závislý na vydání stavebního povolení. Předpokládáme však, že
by se tato akce mohla realizovat v letních měsících
roku 2009.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno, aby projekt rekonstrukce místní komunikace
v ulici Na Dolách byl přednostně realizován
z finančních prostředků poskytnutého úvěru od
ČMZRB. Ve výběrovém řízení byla nakonec vybrána společnost SKANSKA DS a.s., se kterou byla
uzavřena v půlce listopadu smlouva o dílo s konečnou cenou stavebních prací v celkové výši
2 979 360 Kč včetně DPH. Součástí všech prací
na této komunikaci je také výstavba zpomalovacího prvku a zřízení sjezdu na budoucí plochu parkoviště za obecní ubytovnou „Nagáno“ (u lípy před
Ticháčkovým). Práce na této akci, dle vybraného
dodavatele, budou ve větší míře ovšem zahájeny
až v půlce měsíce února 2009, samozřejmě pokud
nenapadne metr sněhu a nepřijde k nám tuhá sibiřská zima. V současné době by mělo dojít k vytyčení obvodu staveniště a návozu části materiálu.
Termín ukončení – 30. 4. 2009, však dle zástupce dodavatele bude dodržen.
Na tuto akci bezprostředně navazuje projekt
výstavby multifunkčního dětského hřiště „Ostrov“.
Začátkem ledna příštího roku by mělo být ukončeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu
a spolu se všemi dalšími podklady budeme žádat
Úřad regionální rady o uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory z regionálního operačního
programu. Samotné zahájení akce je plánováno
na začátek dubna, kdy by měla být nejdříve provedena přeložka sítě NN pod plochou budoucího

hřiště, pak by měly následovat další zemní práce
spojené s přípravou plochy pro jednotlivé prvky
hřiště, a na závěr by pak vybraný dodavatel osadil
celý mobiliář a herní prvky. Souběžně s tímto by
byl ještě realizován přístupový chodník z komunikace a ve směru od bytových domů. Nejzazší termín ukončení akce je plánován na 31. 12. 2009,
po němž by měla následovat kolaudace celé akce.
Předpokládáme však, že termín ukončení bude dříve a hřiště se pro veřejnost otevře v dřívějším termínu.
Celkové uznatelné výdaje činí 3 043 559 Kč, přičemž dotace z ROP by měla činit 2 739 203 Kč
a neuznatelné výdaje činí 138 399 Kč (neuznatelným výdajem této akce je přístupový chodník).
Z dotace však budou uhrazeny do výše 90 %
i výdaje spojené se zpracováním projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové žádosti, které byly již obcí uhrazeny dříve.

Plán dětského hřiště Ostrov – umístění herních
prvků
Dalším projektem, který se bude realizovat v rámci Koncepce modernizace sítě místních komunikací, je rekonstrukce místní komunikace v ulici

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2008

Zahradní. V současné době probíhá stavební řízení, které by snad mělo skončit vydaným stavebním
povolením na konci letošního roku nebo začátkem
roku 2009. Pak bude následovat vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby, se kterým by
se v únoru uzavřela smlouva o dílo a samotná realizace této akce by se patrně uskutečnila v období
3–5 / 2009.
Projekt rekonstrukce místní komunikace Sadová I. byl upraven na 2 stavební objekty. První stavební objekt je samotná rekonstrukce komunikace
a druhý stavební objekt je bezpečnostní prvek, tj.
osvětlený přechod pro chodce a chodník ke hřbitovu. Dojde tím k částečnému zmenšení parkoviště u hřbitova, ale zcela jistě bude zajištěna větší
bezpečnost chodců na hřbitov. Na tento projekt se
budeme ucházet o dotaci z Olomouckého kraje,
případně bychom požádali o příspěvek nadaci společnosti RWE Gas Storage. U tohoto projektu ale
budeme muset zřejmě mít i územní rozhodnutí.
Projekty rekonstrukce MK Příčná, MK Loučka IV.
a Loučka I. se začnou připravovat během zimního
období roku 2009, přičemž pro stavební povolení
bychom chtěli mít tento projekt připravený do konce dubna, případně května 2009. Realizace těchto projektů pak bude probíhat dle finančních možností a dle rozhodnutí zastupitelstva obce
o případném uvolnění prostředků z mimořádných
příjmů obce, případně z prostředků Fondu rozvoje a rezerv.
Do poloviny roku by měl být také připravený projekt rekonstrukce místních komunikací Zárub –
u hřiště, Sadová II. a Kout I. S tímto projektem
bychom se chtěli ucházet o finanční podporu
z regionálního operačního programu, který by snad
měl být vyhlášen v druhé polovině roku 2009 nebo
začátkem roku 2010.
V těchto dnech se také dokončují stavební práce
spojené s projektem „Prodloužení chodníku v ulici
Dědina“. Z prací, které na této akci ještě nebyly
dokončeny, se v jarních měsících dokončí terénní
úpravy a bude oseta tráva. Dodavatelem stavebních prací byla vybrána společnost SISKO Přerov,
se kterou byla uzavřena smlouva o dílo na konečnou částku 544 638 Kč. Finanční dar od společnosti RWE Gas Storage tak nakonec pokryl více
jak polovinu celkových nákladů této akce.
Na zasedání zastupitelstva konaném dne
10. 12. 2008 schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na příští rok. Schválený rozpočet počítá s příj-
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my ve výši 23 600 100 Kč a výdaji v celkové výši
23 776 200 Kč. Rozpočet obce na příští rok je tak
schodkový, avšak zapojením kladného výsledku
financování je tento schodek pokryt. Z investic byly
nejvíce financí opět směrováno do rekonstrukcí
místních komunikací. Z dalších investic bych zmínil dokončení rekonstrukce sítě obecního bezdrátového rozhlasu, který je „digitalizován“ a bude
v příštím roce dokončen, dále dokončení projektu
výstavbu kulturně společenského centra za kulturním domem, kde v současné době probíhá
územní řízení a začátkem příštího roku počítáme
s dopracováním dokumentace pro vydání stavebního povolení. V kapitole územní plánování jsou
pak vyčleněny finanční prostředky na zpracování
studie nové zástavby v lokalitě Přerovská. Studie
by byla zpracována na výstavbu přibližně 50–60
nových stavebních míst s rozdělením do etap, přičemž v I. etapě by se jednalo o možnost výstavby
asi na 10–15 stavebních místech. V druhé polovině roku 2009 by měla být studie projednána
v zastupitelstvu obce a po jejím schválení by byla
předána jako regulační prvek výstavby v této lokalitě na stavební úřad.
Dle finančních možností obce, by poté byly zahájeny práce na projektové dokumentaci výstavby
technické infrastruktury dané lokality, a to pro I. etapu.
Z větších neinvestičních výdajů je třeba zmínit
vydání na opravy v hasičské zbrojnici, kde bychom
v příštím roce chtěli vyměnit okna. Zároveň jsou
v této kapitole rozpočtovány finanční prostředky na
fungování Jednotky sboru dobrovolných hasičů
a samozřejmě také běžné provozní výdaje hasičské zbrojnice. Celkem je tato kapitola rozpočtována ve výši 542 000 Kč a případnými dotacemi
může být ještě navýšena. Nově je do rozpočtu
zahrnut návrh neinvestiční dotace občanskému
sdružení – Sboru dobrovolných hasičů Troubky,
který bude určený především na nákup PHM pro
vozidlo Ford transit, které je převedeno do vlastnictví SDH, dále na drobné opravy téhož vozidla
a příspěvek na organizaci hasičské soutěže
O pohár Hané. Sbor dobrovolných hasičů Troubky
oslaví v příštím roce již 115. výročí své existence
a obec se bude na organizaci těchto oslav spolupodílet, přičemž by měl být SDH slavnostně předán nový prapor sboru.
Opravy budou také probíhat v kulturním domě,
kde jsme v letošním roce prakticky dokončili výmě-
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nu topných těles a v příštím roce by tato záležitost
měla být dokončena. Zároveň začaly v letošním
roce práce na obnově elektroinstalace, a to vlastními silami. Nemálo finančních prostředků je rovněž určeno na opravy našeho bytového fondu.
Schválený rozpočet samozřejmě také obsahuje
další výdaje, například provozní příspěvek na školu, výdaje spojené s fungováním obecního úřadu
a komunálních služeb a další výdaje. Celé schválené znění rozpočtu na rok 2009 je umístěno na
webových stránkách naší obce, a to včetně důvodové zprávy. Nutno ovšem podotknout, že na prvním zasedání zastupitelstva obce v roce 2009
budou muset být provedeny rozsáhlé rozpočtové

změny spojené jak s financováním našeho projektu výstavby multifunkčního dětského hřiště, tak také
třeba s vyčerpáním celé výše úvěru poskytnutého
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na
projekt rekonstrukce místních komunikací v naší
obci.
Do Nového roku 2008 vám přeji hodně štěstí,
pevné zdraví, lásku a životní optimismus a věřím,
že se s mnohými z vás setkám brzy po půlnoci
1. ledna 2009 na novoročním ohňostroji u kulturního domu, na který vás tímto všechny srdečně zvu.
Radek Brázda

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17.–18. 10. 2008
Výsledky hlasování za obec Troubky
Počet oprávněných voličů:1691
Volební účast:
37,67 %
Platné hlasy:
99,69 %
Platné hlasy
číslo
Název strany
celkem
v%
1 Komunistická str. Čech a Moravy 57
8.97
2 Šance pro náš kraj
9
1.41
9 „Nezáv. starostové pro kraj“
231
36.37
12 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 64
10.07
13 NEZÁVISLÍ
4
0.62
18 Strana zelených
8
1.25
19 Moravané
3
0.47
32 Strana zdravého rozumu
0
0.00
33 Sdruž. pro rep. – Republ. str. Čsl. 0
0.00
37 SDŽ – Strana důstojného života
1
0.15
42 Volte Pr. Blok-www.cibulka.net
3
0.47
47 Občanská demokratická strana
75
11.81
48 Česká str. sociálně demokratická 176
27.71
53 Děln. str. – zrušení popl. ve zdr.
3
0.47
58 Koruna Česká (monarch. strana)
1
0.15
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaném dne 14. 11. 2008
byl zvolen hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.
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Zničené lavičky v centru obce Ï
Dokončovací práce
na vybudování chodníku k základní škole Ð Ð

ÏÏÏ Průběh prací na komunikaci
v ulici Roketská
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POZVÁNKA

Zveme obãany na novoroãní ohÀostroj,
kter˘ bude zahájen u obecního úﬁadu v 0:15 hodin.

Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 25. 9. 2008
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1) Kontrolu usnesení.
2) Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
3) Zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí
schválených v „Koncepci obnovy a modernizace
sítě místních komunikací.“
4) Úpravu „Koncepce obnovy a modernizace sítě
místních komunikací“.
5) Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za uplynulé období.
6) Finanční a rozpočtové záležitosti:
6.1. Rozpočet Obce Troubky 2008 – Hospodaření za první pololetí roku 2008.
6.2. Rozpočet Obce Troubky 2008 – Hospodaření obce za období 1–8/2008.
6.3. Rozpočet Obce Troubky 2008 – Rozpočtové opatření č. 4/2008.
6.4. Rozpočet Obce Troubky 2008 – Rozpočtové opatření č. 5/2008.
6.5. Konečná zpráva o pořízení nového transitního vozidla a travního traktoru.
7) Školské záležitosti:
7.1. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s přípěvkem
z rozpočtu obce za období 1–8/2008.
7.2. Informace ředitelky ZŠ a MŠ Troubky o další činnosti organizace.
8) Majetkoprávní záležitosti:
8.1. Směnu katastrálních území v lokalitě Výmyslov mezi obcí Troubky a Statutárním městem Přerov.
8.3. Záměry a převody nemovitostí.
9) Informace, diskuse, různé.
10) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zápisu.

III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Ing. Jaroslavu Špalkovou a pana Emila Smolku
ověřovateli zápisu,
2) změnu programu zasedání zastupitelstva obce,
vyřazení bodu 8.2 Stanovení pravidel a postupu
při prodeji obecních bytů v bytovém domě v Tovačově z důvodu nekompletních podkladových
materiálů,
3) návrh úpravy „Koncepce obnovy a modernizace
sítě místních komunikací“ dle přílohy,
4) rozpočtové opatření č. 5/2008 dle předložené
důvodové zprávy a přílohy této zprávy,
5) bezúplatný převod vozidla FORD Transit Sboru
dobrovolných hasičů Troubky, a to formou uzavření darovací smlouvy,
6) návrh změny katastrální hranice mezi Obcí Troubky v k.ú. Troubky nad Bečvou v lokalitě Výmyslov
a Statutárním městem Přerov v k.ú. Henčlov,
7) prodej části obecního pozemku p.č. 215 v obci
Troubky, k .ú. Troubky nad Bečvou, paní Jitce
Brandové, Troubky. Kupní cena bude stanovena
znaleckým posudkem. Výměra bude určena na
základě vyhotoveného geometrického plánu.
8) prodej části obecních pozemků p.č. 378, p.č. 379,
p.č. 380 a p.č. 382 v obci Troubky, k.ú. Troubky
nad Bečvou, panu Janu Kelnarovi, Troubky. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.
Výměra bude určena na základě vyhotoveného
geometrického plánu.
9) prodej části obecních pozemků p.č. 382, p.č. 383
a p.č. 384 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, panu Petru Navrátilovi, Troubky. Kupní cena
bude stanovena znaleckým posudkem. Výměra
bude určena na základě vyhotoveného geometrického plánu.
10) 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 důvodové zprávy.
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11) záměr pronájmu části obecního pozemku p.č.
4812, orná půda o výměře 2 273 m2, a to k zemědělské činnosti, panu Františku Gregovskému,
Troubky.
IV. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) prodej obecních pozemků p.č. 480 a p.č. 493
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, panu
Stanislavu Vojtkovi, Troubky,
2) prodej obecních pozemků p.č. 4059, p.č. 4086,
p.č. 4087 a p.č. 4088 v k.ú. Troubky nad Bečvou
společnosti PREKONA Přerov spol. s.r.o,
3) záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 865
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, manželům Vojtěchu a Anně Krejčím, Troubky,
4) záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 865
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, paní
Gabriele Skřivánkové, Troubky.
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pěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–8/2008.
VI. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1) radu obce, k dokončení jednání ve věci změny
katastrální hranice mezi Obcí Troubky v k.ú.
Troubky nad Bečvou v lokalitě Výmyslov a Statutárním městem Přerov v k.ú. Henčlov.
2) radu obce vedením jednání s panem Františkem
Gregovským ve věci kompenzace rozdílných
výměr směňovaných pozemků dle schváleného
návrhu,
3) radu obce vedením jednání s panem Martinem
Skřenkem o návrhu zrušení záměru cyklistického propojení ulic Vrbí II. a Nová ulice, který je součástí veřejně prospěšných staveb platného územního plánu Obce Troubky.
VII. Zastupitelstvo obce souhlasí:

V. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce,
2) zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období,
3) zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí
schválených v „Koncepci obnovy a modernizace
sítě místních komunikací“,
4) zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce za uplynulé období,
5) zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva
obce za uplynulé období,
6) zprávu o plnění rozpočtu Obce Troubky k 30. 6.
2008,
7) plnění rozpočtu Obce Troubky k 31. 8. 2008,
8) rozpočtové opatření č. 4/2008,
9) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č.
5/2008,
10) zprávu o pořízení nového transitního vozidla
a travního traktoru,
11) zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s přís-

1) s návrhem řešení kompenzace rozdílných výměr
směňovaných pozemků mezi Obcí Troubky
a panem Františkem Gregovským, Troubky, a to
dle důvodové zprávy.
2) s návrhem zrušení záměru cyklistického propojení ulic Vrbí II. a Nová ulice, který je součástí
veřejně prospěšných staveb platného územního
plánu Obce Troubky.
VIII. Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
1) záměr prodeje obecních pozemků p.č. 4059, p.č.
4086, p.č. 4087 a p.č. 4088 v k.ú. Troubky nad
Bečvou společnosti PREKONA Přerov spol. s.r.o.
IX. Zastupitelstvo obce ruší:
1) záměr prodeje obecních pozemků p.č. 4059, p.č.
4086, p.č. 4087 a p.č. 4088 v k.ú. Troubky nad
Bečvou společnosti PREKONA Přerov spol. s.r.o.

Rada obce
USNESENÍ ZE 45. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 25. 9. 2008
Usnesení rady 45/791/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

vřenou mezi Obcí Troubky a společností SISKO, spol.
s r.o., Přerov na realizaci stavebních prací akce
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice Roketská.“
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 45/792/2008

Usnesení rady 45/793/2008

Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 54 2008 uza-

1. Rada obce schválila vyhlášení výběrového říze-
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ní zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice Na Dolách“.
2. Rada obce schválila podmínky výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice Na Dolách“
dle přílohy.
3. Rada obce Troubky ukládá obecnímu úřadu zajistit rozeslání podmínek výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice Na Dolách“ vybraným
stavebním společnostem dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 45/794/2008
1. Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Prodloužení chodníku v Troubkách, ulice Dědina“.
2. Rada obce schválila podmínky výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Prodloužení chodníku v Troubkách, ulice Dědina“ dle přílohy.
3. Rada obce Troubky ukládá obecnímu úřadu zajistit rozeslání podmínek výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Prodloužení chodníku
v Troubkách, ulice Dědina“ vybraným stavebním
společnostem dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ ZE 46. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 8. 10. 2008
Usnesení rady 46/795/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/796/2008
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 46/797/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení z XII. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/798/2008
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
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k datu 30. 9. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/799/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o splácení úvěrů
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu 30. 9.
2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/800/2008
1. Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 432/2/2008
uzavřenou mezi společností Pavel Kuběja –
EMPEMONT Valašské Meziříčí a Obcí Troubky
na „Realizaci rozhlasového a varovného systému obce Troubky“ dle přílohy.
2. Rada Obce pověřila starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo č. 432/2/2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/801/2008
1. Rada obce schválila darovací smlouvu uzavřenou mezi společností RWE Gas Storage, s.r.o.,
Praha jako dárcem a Obcí Troubky jako obdarovaným dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
darovací smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/802/2008
Rada obce vzala na vědomí smlouvu o službách spojených s provozem bankomatů.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/803/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 2 000 Kč Modelklubu Troubky na pořádání 4. ročníku drakiády.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/804/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 10 000 Kč Hospici na Svatém Kopečku.
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Rada obce vzala na vědomí zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit u kontrolovaného subjektu
– Obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

lečnosti Troubecká hospodářská, a.s., Troubky.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr prodeje obecních pozemků 2645, p.č.
2647, p.č. 2650/6, p.č. 2650/7, p.č. 2761, p.č.
2762, p.č. 2763 a p.č. 2764 v obci Troubky, v k.ú.
Troubky nad Bečvou, společnosti Troubecká hospodářská, a.s., Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 46/806/2008

Usnesení rady 46/812/2008

Rada obce vzala na vědomí zápis o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě u kontrolovaného subjektu – Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

1. Rada obce vzala na vědomí žádost Milana Němčáka, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Milana Němčáka o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/805/2008

Usnesení rady 46/807/2008
Rada obce vzala na vědomí dopis Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava o podpoře projektu Obce Troubky – „Multifunkční dětské hřiště Ostrov.“
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/808/2008
Rada obce schválila nabídku společnosti Pavel Smolka – MAXlink-WiFI Troubky na monitorovací a přenosový systém v obci Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/809/2008
Rada obce vzala na vědomí nabídku společnosti P &
L, spol. s r.o., Biskupice u Luhačovic, střediska Hrubčice, na pořízení štěpkovače pro Obec Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/810/2008
Rada obce vzala na vědomí prezentaci zkušeností
s ROP Střední Morava.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/811/2008
1. Rada obce schválila záměr prodeje obecních
pozemků 2645, p.č. 2647, p.č. 2650/6, p.č.
2650/7, p.č. 2761, p.č. 2762, p.č. 2763 a p.č. 2764
v obci Troubky, v k.ú. Troubky nad Bečvou, spo-

Usnesení rady 46/813/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecní ubytovně panu Janu Kvapilovi
od 16. 11. 2008 do 31. 3. 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.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/814/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecní ubytovně panu Milanu Gregovskému od 1. 10. 2008 do 31. 3. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat pana Milana Gregovského o rozhodnutí Rady
obce.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s panem Milanem Gregovským.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ ZE 47. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANÉHO DNE 20. 10. 2008
Usnesení rady 47/815/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/816/2008
Rada obce schválila na základě předložených nabí-
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dek jako dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice Na
Dolách“ společnost SKANSKA DS, a.s.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/817/2008
Rada obce schválila na základě předložených nabídek jako dodavatele stavebních prací na akci „Prodloužení chodníku v Troubkách, ulice Dědina“ společnost SISKO spol. s r.o., Přerov.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/818/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecním bytě panu Květoslavu Pěkníkovi od 1. 11 2008 do 31. 12. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Květoslava Pěkníka o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
dodatku nájemní smlouvy s Květoslavem Pěkníkem.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/819/2008
1. Rada obce schválila Šárce Dreksové splacení
dlužné částky podle splátkového kalendáře.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Šárku Dreksovou o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ ZE 48. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 23. 10. 2008
Usnesení rady 48/820/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/821/2008
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 48/822/2008
Rada obce vzala na vědomí hospodaření Základní
školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z roz-
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počtu obce za období 1-9/2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/823/2008
Rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtu ZŠ a MŠ
Troubky na rok 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/824/2008
1. Rada obce vzala na vědomí zápis Finančního
výboru Zastupitelstva Obce Troubky o kontrole
hospodaření s finančními prostředky peněžních
fondů obce.
2. Rada obce vzala na vědomí zápis Finančního
výboru Zastupitelstva Obce Troubky z kontroly
autoprovozu obce Troubky.
3. Rada obce vzala na vědomí zápis Finančního
výboru Zastupitelstva Obce Troubky z kontroly
hospodaření s prostředky na PHM u organizační složky obce JSDHO.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/825/2008
1. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit bezúplatný převod části pozemku p.č.
329, části pozemku p.č. 1503, části pozemku p.č.
1825, části pozemku p.č. 1814, pozemků p.č.
2601/1, p.č. 2601/3, p.č. 2601/4, p.č. 2601/10, p.č.
2602/2, p.č. 2606/1, p.č. 2606/3, 2606/11, p.č.
2799 v k.ú. Troubky nad Bečvou, do vlastnictví
Olomouckého kraje.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr bezúplatného převodu obecních pozemků části p.č. 329, části p.č. 1503, části p.č. 1825,
části p.č. 1814, pozemků p.č. 2601/1, p.č. 2601/3,
p.č. 2601/4, p.č. 2601/10, p.č. 2602/2, p.č. 2606/1,
p.č. 2606/3, 2606/11, p.č. 2799 v k.ú. Troubky nad
Bečvou, do vlastnictví Olomouckého kraje.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/826/2008
Rada obce schválila uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Troubky jako
budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným
z věcného břemene dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
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tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/827/2008
1. Rada obce rozhodla přidělit uvolněný obecní byt
na ulici Kozlovská panu Pavlu Raškovi, Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
pana Pavla Rašku o přidělení obecního bytu.
3. Rada obce Troubky pověřila starostu obce k podpisu smlouvy uzavřené s panem Pavlem Raškou,
Troubky, od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ ZE 49. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANÉHO DNE 29. 10. 2008
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Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/832/2008
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 50/833/2008
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 31. 10. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 49/828/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 49/829/2008
4. Rada obce rozhodla přidělit uvolněný obecní byt
na ulici Kozlovská slečně Zdeňce Bouchalové,
Troubky.
5. Rada obce ukládá místostarostce informovat
slečnu Zdeňku Bouchalovou o přidělení obecního bytu.
6. Rada obce Troubky pověřila starostu obce k podpisu smlouvy uzavřené se slečnou Zdeňkou Bouchalovou, Troubky, od 1. 11. 2008 do 31. 10.
2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 50/834/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o splácení úvěrů
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu 31. 10.
2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/835/2008
1. Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 064 2008
uzavřenou mezi společností SISKO, spol. s r.o.,
Přerov a Obcí Troubky na „Prodloužení chodníku
v Troubkách, ulice Dědina“ dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo č. 064 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/836/2008

Usnesení rady 49/830/2008
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně panu Martinu Frgalovi, Troubky, od 1. 11. 2008 do 30. 4. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat pana Martina Frgala, Troubky, o rozhodnutí
Rady obce.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s panem Martinem Frgalem,
Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 50. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 12. 11. 2008
Usnesení rady 50/831/2008

1. Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 79 0801
13821 6 112 uzavřenou mezi společností SKANSKA DS, a.s., Brno a Obcí Troubky na „Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice
Na Dolách“ dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo č. 79 0801 13821 6 112.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/837/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 6 000 Kč Armwrestling clubu Troubky
na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí 2
členek clubu na mistrovství světa v Kanadě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
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tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/838/2008
Rada obce schválila poskytnutí věcných cen v celkové výši 2 000 Kč na halový turnaj starších pánů
v kopané – „Memoriál Jozefa Macáka.“
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/839/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 20 000 Kč TJ Sokol Troubky na částečnou úhradu nákladů spojených se zastřešením
vstupního prostoru sportovní haly a nátěrem fasády
sportovní haly.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/840/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 1 000 Kč TJ ZORA Praha formou koupě 30 ks plánovacích kalendářů na rok 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Troubky na období let 2010–2012 s finančním
výborem zastupitelstva obce.
3. Rada obce ukládá pracovní skupině pro přípravu
rozpočtu Obce Troubky na rok 2009 zveřejnit
návrh rozpočtového výhledu Obce Troubky na
období let 2010–2012 nejpozději 25. 11. 2008.
4. Rada obce ukládá pracovní skupině pro přípravu
rozpočtu Obce Troubky na rok 2009 předložit
zastupitelstvu obce rozpočtový výhled Obce
Troubky na období let 2010–2012 nejpozději dne
25. 11. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/843/2008
1. Rada obce schválila smlouvu číslo 150 262
o dodávce vody z veřejného vodovodu a o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací uzavřenou mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., a Obcí Troubky dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
smlouvy č. 150 262.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 50/841/2008

Usnesení rady 50/844/2008

1. Rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtu Obce
Troubky na rok 2009.
2. Rada obce zřídila pracovní skupinu pro dokončení přípravy návrhu rozpočtu Obce Troubky na
rok 2009 ve složení: starosta obce, místostarostka obce, ekonomka obce.
3. Rada obce ukládá starostovi a ekonomce obce
projednat návrh rozpočtu na rok 2009 s Finančním výborem zastupitelstva obce.
4. Rada obce ukládá pracovní skupině pro přípravu
rozpočtu Obce Troubky na rok 2009 zveřejnit
návrh rozpočtu obce na rok 2009 nejpozději 25.
11. 2008.
5. Rada obce ukládá pracovní skupině pro přípravu
rozpočtu Obce Troubky na rok 2009 předložit
zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce na rok
2009 nejpozději dne 25. 11. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Rada obce vzala na vědomí sdělení Ministerstva vnitra ČR, GŘ HZS ČR, o nezařazení žádosti Obce
Troubky na pořízení nového DA pro JSDH Obce
Troubky do návrhu státního rozpočtu na rok 2009
z důvodu nedosažení potřebného počtu bodů.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 50/842/2008
1. Rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtového výhledu Obce Troubky na období 2010–2012.
2. Rada obce ukládá starostovi a ekonomce obce
projednat návrh rozpočtového výhledu Obce

Usnesení rady 50/845/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti o finanční příspěvek a spolupráci.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/846/2008
1. Rada obce vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/2008.
2. Rada obce ukládá starostovi a místostarostce
obce projednat Výroční zprávu o činnosti školy za
školní rok 2007/2008 s ředitelkou Základní školy
a Mateřské školy Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 50/847/2008
Rada obce vzala na vědomí hospodaření Základní
školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1–10/2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/848/2008
Rada obce stanovila v souladu s § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací
a kvalifikační předpoklady platový výměr ředitelky ZŠ
a MŠ Troubky dle přílohy s účinností od 1. 11. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/849/2008
Rada obce souhlasí s převodem částky 40 341 Kč
z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy
Troubky do fondu reprodukce majetku dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/850/2008
Rada obce schválila žádost Základní školy a Mateřské školy Troubky o navýšení kapacity školní družiny
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/851/2008
Rada obce schválila žádost Základní školy a Mateřské školy Troubky o povolení výjimky z počtu dětí
v mateřské škole dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/852/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Ivany Vodákové, Přerov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat paní Ivanu Vodákovou o rozhodnutí rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/853/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Tomáše
Dočkala, Troubky, o přidělení obecního bytu.
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2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat pana Tomáše Dočkala o rozhodnutí rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/854/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Hany Zatloukalové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat slečnu Hanu Zatloukalovou o rozhodnutí rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/855/2008
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat paní Danu Jurníkovou o rozhodnutí rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku nájemní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/856/2008
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a paní
Danou Jurníkovou, Troubky, dle přílohy.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat paní Danu Jurníkovou o rozhodnutí rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/857/2008
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a panem
Jaromírem Dočkalem, Troubky, dle přílohy.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat pana Jaromíra Dočkala o rozhodnutí rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/858/2008
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a paní
Danou Kořínkovou, Troubky, dle přílohy.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat paní Danu Kořínkovou o rozhodnutí rady.
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3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/859/2008
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a paní
Janou Dvořákovou, Troubky, dle přílohy.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat paní Janu Dvořákovou o rozhodnutí rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 50/860/2008
1. Rada obce rozhodla zrušit usnesení číslo
47/8118/2008, kterým rozhodla o prodloužení
smlouvy o nájmu v obecním bytě panu Květoslavu Pěkníkovi, Troubky, od 1. 11. 2008 do 31. 12.
2009.
2. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecním bytě panu Květoslavu Pěkníkovi, Troubky, od 1. 11. 2008 do 31. 12. 2008.
3. Rada obce ukládá místostarostce informovat
Květoslava Pěkníka o rozhodnutí rady obce.
4. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
dodatku nájemní smlouvy s panem Květoslavem
Pěkníkem, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Rozsvícení vánoãního stromeãku
Ve čtvrtek 4. 12. uspořádal obecní úřad vánoční
výstavu s vánoční dílnou a rozsvícením vánočního
stromu. Příchozí si mohli v malých prodejních stáncích koupit pěknou vánoční dekoraci a děti měly možnost vyzkoušet si vlastnoruční výrobu různých ozdob
a malých dárečků.

Po setmění Mikuláš se svou družinou dal pokyn trubačům, kteří slavnostními fanfárami uvedli malý kulturní program našich dětí. A po zaznění krásných písní malých zpěváčků Jiřího Buriana Mikuláš rozsvítil
vánoční strom, který nám bude zářit až do Tří králů.

V˘roba svíãek z vãelího vosku
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Dûti se do zdobení i ochutnávky
pustily s velk˘m nad‰ením

Vyrobíme si krásné jmenovky
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Základní ‰kola
Prvňáčci slavili svátek slabikáře
Ve čtvrtek 27. 11. 2008 odpoledne se ve škole sešli naši prvňáčci se svými
blízkými, aby společně prožili slavnostní okamžik, kdy poprvé otevřou svůj nový
slabikář. Předali jim jej kamarádi ze sedmé třídy společně s krásným přáníčkem, které pro ně vyrobili žáci deváté třídy. Nechyběly ani sladké perníkové
medaile, které obětavě napekla a nazdobila pro celou třídu paní Běhalová,
maminka prvňáčka. Slavnostní atmosféru umocnil i milý program, který si malí
i velcí přichystali pro potěšení dospělých. Těšíme se na další setkání.
Mgr. Ludmila Písková, učitelka 1. třídy
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Zápis do 1. tﬁídy
Vedení ZŠ a MŠ Troubky oznamuje všem rodičům budoucích prvňáčků,
že zápis do 1. třídy se koná

ve středu dne 28. ledna 2009
od 13.00 do 17.00 hod.
v budově školy.
Při zápisu je nutno předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na nové šikovné školáky!
Bližší informace na www.skolatroubky.cz nebo na tel. 541 221 131.

Z literárních pokusů našich žáků
Motto:
„Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou
dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.“
Doba adventní nás vede k zamyšlení nad vztahy mezi lidmi, děti se vracejí z dálek domů,
aby v rodinném kruhu pocítily lásku, aby se na chvíli zase vrátily do krajiny dětství a přimkly
k domovu. Každý z nás takovou oázu bezpečí a pohody potřebuje.
A co naše mladá generace? Vytušíte z výňatků ze slovesných prací žáků naší školy, jak podvědomě vnímají a vyslovují mezi řádky potřebu mít někoho vedle sebe, opřít se o člověka blízkého, který poradí, pomůže nebýt na všechno sám? Záměrně neuvádím jména autorů těchto prací vyhledaných ve školním archivu, ale snad si žáci vzpomenou… Nebo popisované
osoby poznají sebe sama?
Mgr. Jitka Pěchová

Můj děda
„..pomáhá mi spravovat kolo, občas mě vezme s sebou do lesa, do přírody. Já mu za to pomáhám na dvoře… někdy se přijde podívat na mě na fotbal, poradí mi, potom mi to jde hned
lépe…“
Má sestra
„…umí velice hezky kreslit a hrát na flétnu... je kamarádská, pečlivá a spolehlivá… jsem velice ráda, že ji mám, i když mě občas vyvede z míry…“
Můj dědeček
„…obdivuji svého dědečka, protože je přes svůj věk velice aktivní. K jeho mnohým koníčkům
patří jízda na kole, babička, morčata, zahrada a pomáhat všem kolem sebe.“
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S dědečkem si rozumím, jelikož je s ním zábava a mluvíme spolu o dění ve světě a vše spolu probereme. Někdy mi vypráví zážitky ze života, zejména z vojny. Mám dědečka moc rád,
občas mě pozlobí, ale to mi nevadí.“
Moje sestra
„… je kamarádská a veselá, má citlivou a dobrosrdečnou povahu. Mezi její koníčky patří keramika, kterou navštěvuje ve škole, jízda na kolečkových bruslích a jízda na kole. Má ráda zvířata, chová křečka, o kterého se pečlivě stará. I když se občas hádáme, myslím, že si jako
sourozenci dobře rozumíme.“
Moje sestra
„… její oči jsou čokoládově hnědé… Tento človíček je velice aktivní, ale občas překročí hranice slušného chování. Mám ji velice ráda, i když to tak někdy nevypadá.“

Nekráčej přede mnou, možná za Tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou,
možná Tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.
Albert Camus

Když soumrak padá
a já mám jít spát,
celý pokoj se změní v hrad
a já tam zůstávám sám.
Mé myšlenky začínají vířit
a vše začne ožívat
v té chvíli mám velký strach,
ale vzápětí se přestávám bát.

Hlas, který říká: „Mám tě rád,“
jen na mně záleží,
jestli tmě, či světlu uvěřím.
Když ve světlo uvěřím,
pokoj přijde zas,
já mohu klidně spát
a je mi dobře zas.
Jana Rajtarová, 9. třída

Do mého srdce vstupuje světlo.

Hyvää paivää! aneb Co už vědí žáci naší školy o Finsku
Účast naší školy v projektu Comenius skýtá mnohé možnosti pro rozšíření znalostí
i dovedností žáků i učitelů v různých oblastech vzdělání. Po návštěvě Finska jsme se
zaměřili na poznání školství, radosti a starosti školáka a reálie této severské země tisíců
jezer, losů, přírodního bohatství… Žáci se
seznamovali s Finskem v řadě předmětů,
vypracovali projektové úkoly s geografickými
údaji, ve zkratce nahlédli do finských dějin,

nahráli pro své vzdálené kamarády videozáznam o běžném dni na naší škole, žáci 4.
třídy vám zazpívali finskou písničku.
S paní učitelkou Malátkovou jsme připravily
pro žáky besedu s názvem Poznáváme zemi
i školu našich kamarádů ve Finsku, v níž se
děti dověděly o systému základního, středního i vysokého školství, slovem i obrazem jsme
jim přiblížily běžný pracovní den školáka
i náplň volného času, přivezly jsme rozvrhy
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hodin, které vyrobili finští žáci pro kamarády
v Troubkách. Děti poznaly odlišnost finského
jazyka, přírodu a jiné zajímavosti.
A nejenom proto, abych vyzkoušela paměť,
pozornost a znalosti.našich žáků, ale zejména proto, abych si ověřila, nakolik máme
pozorné a zvídavé děti, které udělají práci
i nad rámec svých školních povinností, jsem
připravila vědomostní soutěž Co víš o Finsku.
A tak jsem zjistila – a průběžně zjišťuji – že
s mladou generací to není tak zlé, jak se často žehrá. Soutěže se zúčastnilo kupodivu 65

Víte, že...
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zájemců téměř všech věkových kategorií.
Z 23 vyhodnocených žáků nejlepší práci
odvedla děvčata ze 6. třídy – Iva Navrátilová
a Katka Nezvalová. Nejenže dívky odpověděly správně na všechny otázky a uvedly
informace navíc, ale i po grafické stránce byly
jejich práce zdařilé.
Chcete si také ověřit své znalosti o Finsku?
Nevíte, co znamená finsky Hyvää paivää?
Podívejte se na www.skolatroubky.cz.
Mgr. Jitka Pěchová

• naše škola získala z prostředků Evropské unie a Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava 3 654 011,70 Kč na modernizaci výukového
zázemí?
• projekt je spolufinancován zřizovatelem částkou 406 001,30 Kč?
• celkové výdaje projektu jsou 4 060 013,00 Kč?
• cílem zpracovaného projektu Modernizace učeben pro zlepšení využívání
IT technologií při výuce je vybudovat 3 nové odborné učebny –
fyzikálně-chemickou,
jazykovou
a přírodovědnou?
• učebny budou vybaveny moderním školním nábytkem, školní laboratoří, prezentační a výpočetní technikou?
• projekt bude zahájen v lednu 2009 a ukončen v červnu 2010?
• projekt umožní žákům i učitelům využívat multimediální technologie a realizovat praktické pokusy a ukázky v podstatně větší míře než dosud?
Mgr. Jitka Pěchová, ředitelka školy
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„Pověz mi a já zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu,
ale nech mě zúčastnit se a já pochopím.“

Konfucius

Jedna ze tří učeben, kterou čeká obrovská proměna

Návštěva brněnského planetária aneb Jak se žáci naší školy
proletěli vesmírem
V pátek 21. 11. 2008 navštívili žáci 3., 4. a 5.
třídy Hvězdárnu a planetárium M. Koperníka
v Brně.
Pro mnohé byla návštěva setkáním se
s něčím zcela novým, pro žáky 5. třídy spíše
prověřením si svých znalostí z hodin přírodopisu. V říjnových hodinách prošly děti týden-

ním projektem „Proletíme se vesmírem.“
V tomto projektu se rozdělily do skupin – vesmírných týmů – učily se a hravou formou plnily úkoly za pomoci encyklopedií a internetu.
Získané znalosti pak musely prokázat v soutěžích o nejúspěšnější vesmírný tým.

A dojmy dětí z návštěvy planetária?
Jakub Rybka - Nejvíce se mi líbilo, jak se umělá obloha začala otáčet.
Václav Burian -Líbilo se mi tam to, že tam jsou šatny, občerstvení a prodej suvenýrů.
Byly tam hezké optické klamy a pohled, který vypadal, jako kdyby se
celý sál točil, a také pohodlné židle.
Tereza Tvrdá - Mně se ve hvězdárně moc líbilo. Bylo zajímavé něco víc se dozvědět o vesmíru.
Šimon Zacpal -Mně se líbilo, když ten stroj uprostřed (planetárium) kolem nás vytvářel hvězdy – vesmír.
Lucie Pizúrová - Nejvíce se mi líbilo, jak nám pustili příběh o delfínovi a koníčkovi.
Mgr. Marta Kosíková, učitelka 5. třídy
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Na‰e sluneãní soustava

Sbíráme starý papír...
...a nejen, že tím šetříme naše životní prostředí, ale
také si do třídy vyděláme nějakou tu korunku!
Získané peníze z této akce totiž zůstanou ve třídě
a děti si po poradě s paní učitelkou třídní samy rozhodnou, jak si výdělkem život ve třídě zpestří. V
loňském roce to bylo hned několik zvířátek, nemalý příspěvek na školní výlet a podobně.
Přestože děti sbíraly "jeden za všechny, všichni za
jednoho," některé výkony lámaly rekordy a stojí za
zmínku. Sběračkou školy a suverénní vítězkou se
stala Katka Nezvalová ze 6. třídy s 263,5 kg. Za ní
se s 201 kilogramy umístil páťák Honza Špalek a
bronz ve formě malé odměny si odnesl také Tomášek Běhal z první třídy se 145 kg.
Gratulujeme vítězům a všem, kterým nebylo zatěžko donést alespoň pár kilogramů starého papíru a
přispět tak svou "trochou do mlýna."
Mgr. Petra Pavlíková
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120 let
Troubecká škola očima pamětníků
V letní části oslav 120. výročí otevření nové školní budovy jsem avizovala, že se chceme v druhé,
podzimní fázi zaměřit na to, aby žáci blíže poznali
historii školy i obce. Pátrali jsme proto v kronikách,
prohlíželi si dnes už muzejní kousky školních
pomůcek a staré fotografie, připravili jsme besedu
s bývalými žáky školy. Někteří z nich přijali naše
pozvání a přišli mezi učitele a děti školou povinné
a společně s námi zavzpomínali na své dětství
a léta strávená ve škole. Prožili jsem spolu příjemné dopoledne, kdy hosté svými příběhy oživili společenskou i školní atmosféru doby dávno minulé,
žáci si vyslechli úryvky ze školní kroniky mapující
významné události ze života školy a promítli jsme
si sbírku starých fotografií učitelských sborů
i žákovských kolektivů, učeben, školní budovy

i obce. Ohlédnutí za minulostí jsme zakončili procházkou po zajímavých místech v Troubkách
v doprovodu pana Ticháčka a pana profesora
Mlčocha.
Poděkování patří všem, kteří pomohli písemnými
příspěvky, ústním podáním i vzácnými rodinnými
fotografiemi dnešní generaci nahlédnout do dějin
výchovně vzdělávací instituce, která hraje důležitou roli ve společnosti i v životě každého z nás.
A tady je zamyšlení jedné z pozorných posluchaček…

Je pondělí 3. listopadu 2008, 9:45 hodin. Sedím
ve třídě plné dětí. Beseda s hosty – pamětníky, kteří chodili do troubecké školy, právě začíná. Je součástí oslav 120. výročí školy, jejichž část již proběhla na konci minulého školního roku a měly velký
úspěch.
Kdo nás navštívil? Tak například pan Ticháček
nám vyprávěl, jak se žilo za 2. světové války. Nemilé vzpomínky na hrůzy, které tehdejší lid postihly,
přinesly slzy do očí některých pamětníků. Besedy
se dále zúčastnil prof. Ing. Lubomír Mlčoch, vysokoškolský učitel a děkan Univerzity Karlovy, troubecký rodák působící v Praze, který hovořil o tom,
jak obtížně se dostávalo na střední školy. Bývalá
paní učitelka Rossmanová, která vyučovala matematiku a fyziku, a paní učitelka Smolková, vyučující českého jazyka, vyprávěly o tom, jak probíhala
výuka dříve a kolik žáků bylo ve třídách. Také paní
Hejkerlíková a Frgálová, bývalé žákyně, zavzpomínaly na svá školní léta.
Většina z nás si nedovede představit život dříve,
ale můžeme se alespoň zamyslet nad tím, jak se
žilo, když neexistovaly počítače, televize ani internet. Všichni vyprávění bedlivě poslouchali, byl to
pro nás neopakovatelný zážitek.

Po skončení besedy následovala procházka po
Troubkách. S panem Ticháčkem a panem Mlčochem jsme navštívili pomník obětem první světové
války u kostela sv. Markéty a místo, kde dříve stávala obecní pastouška, stará škola.
Beseda nám přinesla nový pohled a ponaučení do života. A co dodat na závěr? Mnozí si uvědomili, že si máme vážit toho, že žijeme v této
době, a že máme zlaté rodiče, kteří nám umožňují vzdělávat se.

Mgr. Jitka Pěchová
P.S. Více zajímavostí najdete na
www.skolatroubky.cz

Ilona Vaculíková, 8. třída

Dûti pozornû poslouchají vyprávûní
na‰ich mil˘ch hostÛ
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Adam a dal‰í dobrovolníci z 8. tﬁídy ãtou posluchaãÛm vybrané
úryvky ze ‰kolní kroniky, které ilustrují dÛleÏité události ze Ïivota
‰koly, napﬁ. o v˘bûru místa a stavbû nové budovy, o vysokém
poãtu ÏákÛ ve tﬁídách, o zﬁízení elektrického osvûtlení ve ‰kole,
o pﬁeru‰ení vyuãování v roce 1929 z dÛvodu siln˘ch mrazÛ, o poﬁízení ‰kolního rozhlasu v roce 1932 aj.

120 let
Další třešnička navíc...
Ve 3. části publikovaných příspěvků, které jsem
obdržela v období příprav almanachu „...a léta běží,
vážení“ k 120. výročí otevření nové školní budovy
v Troubkách, zařazuji vzpomínky paní Šarmanové
na rané dětství. Mrzí mě, že nemohly být publikovány v almanachu, byly by svým brilantním stylem
ozdobou sborníku. Také se vám při jejich čtení
vybaví rodinné příběhy předávané z generace na
generaci, ty se šťastným koncem i ty méně šťastné, příběhy zrození i konce, odchodů i návratů, pří-

běhy vojáků povolaných do války a opuštěných
maminek s drobotinou, sedláků i domkářů i dozvuky písniček chasy, která se scházívala večer na
návsi u kříže…?

Jak jsem spatřila světlo světa aneb Na Hromnice nejen o hodinu více
Je hodina po půlnoci. Jasná obloha plná hvězd.
Mrzne až praští. Noční ticho ruší vrzání sněhu pod
botami spěchajícího muže.
Co ho vyhnalo do této mrazivé noci?
Za chvíli se vrací. Již není sám. Ve vlňáku
s porodnickou brašnou v ruce chvátá vedle muže
žena. Porodní bába paní Machalová. Ráno se vrací spokojená. Není to poprvé co do tohoto domu
vkročila, aby přinesla radost a štěstí. Nebo starosti?
Obojí, ale tentokrát více radosti, vždyť k devítiletému děvčátku a čtyřem chlapcům přibyla opět hol-

čička. A ne ledajaká!
Tak spatřila světlo světa Mařenka.
Na Hromnice – nejen o hodinu více.

P. S. Čtenáři, které milé vyprávění paní Šarmanové pohladí, se už teď mohou těšit na příští číslo
Zpravodaje.
Mgr. Jitka Pěchová

Na Hromnice – o dva roky více
Pro Mařenku to byly dva roky plné poznávání nejbližších, první krůčky, první slova, úsměvy i pláč.
Pro její rodiče to byly dva roky starostí. Také jim se
nevyhnula světová krize. Tatínek, drobný podnikatel, maminka, úřednice v domácnosti. Jednopatrový dům s krásným venkovním schodištěm museli prodat.
Ale tatínek se jen tak nevzdal a začal znova.
Na opačném konci vesnice (ale byl to vlastně její
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začátek od Přerova) postavil snaživý otec nový
domek. Nic velkého, jen aby se všichni vešli.
Dobrých lidí se prý směstná hodně! A tak jsme
začali žít v části zvané dodnes Kout.
V budoucnu, koncem války, k nám přibyl ještě
bratříček a po něm sestřička.
Tatínek a maminka.
Tatínek sice absolvoval pouze měšťanskou školu, ale byl schopný. Měl obchodního ducha, podnikavost, dobrou vyřídilku. Ale ze všeho nejvíce měl
humoru. Toho měl tolik, že ho rozdával všude, kam
přišel. Nám dětem ho dal do vínku všem, včetně
té dobré vyřídilky.
Maminka přišla do naší vesnice z města ve
východních Čechách po ukončení obchodní školy
a pracovala jako úřednice v mlékárně. Pak se provdala a věnovala se nám, dětem. Byla velmi hodná, laskavá a důsledná při naší výchově. Netrestala
nás tělesně, říkávala, že dítě je tvor myslící, že je
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mu třeba vše řádně vysvětlit, co smí a co nesmí.
Dítě musí pochopit a poslechnout. Když ne napoprvé, tak podruhé určitě. A to u nás platilo.
Ty její moudrosti, jak ty se mi v životě mnohokrát
hodily! Maminka byla sečtělá, četla hlavně historické romány. V zimě, když byly dlouhé večery, četla nahlas pro celou rodinu. V paměti mi utkvěla
hlavně kniha o katu Mydláři. Ale nejen to, naši rodiče často a krásně spolu zpívali, oba měli krásný
hlas. Tatínek také celý život zpíval a konferoval
v místním mužském sboru, byl členem hasičského
sboru, kronikářem. Největším svátkem však pro
nás sourozence, ale i pro ostatní děti z Kouta bylo,
když nám hráli loutkové divadélko.
Tak to byly moje jesle i mateřská škola!
Marie Šarmanová
25. 5. 2008

Mateﬁská ‰kola
Podzim skýtá nepřeberné množství barev, nálad
a potěšení. I když paní Zima se už pomaličku ujala své vlády, přesto mi dovolte zavzpomínat na
podzim v naší mateřince.
Jaký byl? Rozmanitý, jako barevné listy na stromech…
Tak tedy pěkně od začátku. Letošní školní rok
začal pro děti, jak už se stalo tradicí, pohádkou,
kterou jsme si pro ně my, paní učitelky, připravily.
Tentokrát O červené Karkulce. A jak to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo. Dětem se první den ve školce líbil a jejich úsměvy toho byly
důkazem. O pár dní později následovala další
pohádka Čarodějníci a čtyři roční období, se kterou nás navštívili ve školce herci z divadla Sluníčko. A za ní ještě maňáskové divadlo s kuřátky
Oskárkem a Klárkou.
Ale nenechte se mýlit! Školka není jen plná pohádek, ale také zdravého pohybu. Nevěříte? Tak tedy
čtěte dál. Na přelomu měsíce září a října jsme byli
poprvé cvičit ve sportovní hale, a také začali dojíždět do sauny v Tovačově – obé navštěvujeme pravidelně doposud.
K podzimu neodmyslitelně patří i drakiáda. Tu
jsme uspořádali 17. 10. a děti na ní provětraly své
vlastnoručně vyrobené dráčky.

A co bylo potom? Po podzimních prázdninách
byla naše zahrada plná mihotajících se světýlek.
Co se dělo? No přece dýňová slavnost. Strašidýlka a dýně zdobily celou zahradu.
Abych nezapomněla, musím vám ještě prozradit
malé tajemství. Děti mají ve školce nového kamaráda, zakrslého králíčka! Jéminkote! Co si děti nalámaly hlavičky než vybraly pro tohoto tvorečka to
pravé jméno. Návrhů a nápadů bylo opravdu
spousta a nakonec zvítězil jeden, a tak jsme uspořádali křtiny a mazlíčkovi říkáme Kulíšek.
Děti absolvovaly i preventivní prohlídku v zubní
ordinaci u MUDr. Létalové. Svým tanečním vystoupením potěšili kluci i holky seniory 22.11. v kulturním domě, úžasná atmosféra panovala i v úterý
26.11. v sále Městského domu v Přerově, kde před
námi, školáky a dalšími dětskými diváky, vystoupil
Tomáš Novák, který tak zastoupil svého nemocného otce, zpěváka Pavla Nováka, jehož písničky
mají děti velice rády.
A co jsme ještě letos zažili? Rozsvícení stromečku před kulturním domem, mikulášskou nadílku ve školce a v neposlední řadě vánoční besídku.
Na závěr vám za všechny paní učitelky a tety přeji krásné vánoční svátky plné radosti, lásky a kouzelných chvil. Prožijte je šťastně a vesele, ať se
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Budeme ti ﬁíkat Kulí‰ku

Na‰i pohádkoví maÀásci
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vám příští rok všechno povede!
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají realizovat
akce pro děti, zvláště pak Sdružení rodičů a přátel
školy, které nám zakoupilo věcné dárky. Moc si vaší
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ochoty vážíme. Ty šťastné dětské oči jsou pro nás
tou nejkrásnější odměnou. Děkujeme vám všem!
za kolektiv MŠ Jana Horáková

Společně na koncertě
Konečně! 26. 11. 2008. Právě v tento den jedeme do Přerova na koncert Pavla Nováka. Brzy
ráno pro nás přijel ke školce objednaný autobus
a cestou jsme se zastavili pro žáky první třídy.
Veselé písničky znějící autobusem zpříjemnily
všem cestu. Bohužel, ani nám se nevyhnula ranní
dopravní zácpa a na koncert jsme dojeli jako
poslední. Zato všichni ví, že Troubky dorazily
a může se začít. Nesmíme zapomenout, že v sále
máme kamarády z třetí třídy, kteří použili hromadnou dopravu a na místě byli včas. Usazení do lavic
v sále Městského domu Přerov netrvá dlouho. Již
od první písničky děti aplaudují, zpívají a tančí.
Skvělá nálada a atmosféra vydržela dětem po
celou dobu koncertu. Nic na tom nezměnil fakt, že
celý koncert zpíval repertoár Pavla Nováka jeho
syn Tomáš Novák s kapelou. A že to umí rozbalit!
Ptát se dětí, jestli se jim koncert líbil, bylo zbyteč-

né. Stačilo se dívat kolem sebe. Taneční kreace by
jim mohl nejeden taneční mistr závidět. Písničky
psané pro děti nedělaly nikomu problémy, všichni
si rádi od plic zazpívali. Děda Pavel se omluvil
a vzkázal nám, že pan doktor se musí poslouchat.
Přejeme mu sílu k uzdravení a s každou jeho písničkou na něho myslíme. Je to jeden z mála interpretů, který umí zahřát nejedno srdíčko a to nejen
dětské…
Děkujeme za finanční příspěvek na dopravu,
která při těchto akcích není nijak levná. Byla by
škoda dětem MŠ a ZŠ nedopřát takový kulturní
zážitek v krásném prostředí Městského domu.
Obecní úřad přispěl částkou 1000 Kč z celkové
výše 1 300 Kč za dopravu. Děkujeme.
Renata Ambrožová
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SdruÏení pﬁátel ‰koly
Mikulášská besídka
V sobotu 6. prosince se odpoledne zaplnil kulturní dům rozdováděnými dětmi od
nejmenších miminek až po slečny a mladé muže z deváté třídy. Všichni se těšili
na tradiční mikulášskou besídku, kterou
pořádali členové Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Rodiče, babičky a dědečci, kteří přišli
podpořit vystoupení svých ratolestí, vytvořili jako vždy skvělé publikum. Kulturním
programem, kterého se účastnily naše
děti, provázela předsedkyně SPŠ paní
Hana Kamelandrová. Všechna vystoupení se povedla a byla vždy oceněna bouřlivým potleskem. O výbornou náladu se
postaralo i deset malých černoušků – členů a členek SPŠ – kteří se svým nápaditým a veselým vystoupením opět nezklamali.
Děkujeme všem účinkujícím a paním
učitelkám za podporu při přípravě této
kulturní akce
a přejeme všem krásné Vánoce.
Členové SPŠ

SdruÏení pﬁátel Z· a M· Troubky
Vás srdeãnû zve na

·KOLNÍ PLES,
kter˘ se koná v sobotu 24. ledna 2009
v Kulturním domû v Troubkách,
zaãátek ve 20 hodin,
k tanci a poslechu hraje skupina ESMERALDA,
✷ slavnostní stuÏkování ÏákÛ 9. tﬁídy Z· Troubky
✷ taneãní vystoupení ✷ bohatá tombola
✷ obãerstvení zaji‰tûno ✷ vstupné 50 Kã
✷
Pﬁijìte se pobavit, tû‰íme se na Vás.
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Spoleãenská kronika
V mûsíci ﬁíjnu 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Eli‰ka Kratochvilová

70 let

Marie ÎouÏelová

75 let

Stanislav Smolka
Marie Mrtvá

80 let

Vûra Skﬁenková
Vûra Janou‰ková
Zdenka Hudcová

V mûsíci listopadu 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Jaroslav Kubík
75 let Franti‰ka Hubálková
Zdenûk Kouﬁil
Jaroslav Gregovsk˘
65 let

Marie Doãkalová

70 let

Josef Koﬁínek

80 let

EvÏen Zatloukal
Pavlína Zajícová

V mûsíci prosinci 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Jarmila Ticháãková
75 let Franti‰ka Krejãí
Viktor Ra‰ka
Vladimír Krátk˘
Eva Malíková
65 let Irena Mi‰áková
Julie Bahounková
70 let

Marie Smolková
Zdenûk Brázda

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

Kolik nás pﬁibylo
Matûj ·vábeník
Jiﬁí ZakuÈansk˘
·imon Cigánek

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.

Opustili nás
Arno‰t Smolka
Kvûtoslava Zaoralová
Ludmila Brázdová
Anna Stavinohová
Marie ·palková

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

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2008

Úspûchy na‰ich dûtí
Kleopatra v Polsku
Dne 8. 11. 2008 proběhl Mezinárodní festival
mládežnické písně Szczytnianský podzim ve
městě Szcytné v Polsku. Tento festival se konal
v rámci česko-polského projektu s názvem
RAZEM-SPOLU. Troubecká Kleopatra, alias Lucka Netopilová, velmi úspěšně reprezentovala Olomoucký kraj. V její věkové kategorii soutěžilo celkem 11 zpěváků, z nichž 10 bylo polských. Lucka se svojí interpretací písně Teď královnou jsem
já, z muzikálu Kleopatra, sklidila obrovský úspěch
a získala první místo. Na festivalu vystoupily jako
hosté další české pěvecké soubory – scholy:
Schola Těšetice, Pramen z Choliny, Sluníčko
z Náměště na Hané, Schola Renoty a všechny
s velkým úspěchem. Na závěr festivalu zazněla
slova starosty města Sczytné p. Jurika, že Češi
jsou velmi muzikální národ. Našimi slovy: „Co
Čech, to muzikant.“

Popletené pranostiky pro děti
Dokážete je opravit? Každá z nich se rýmuje.
Například Svatá Anna, chladna z rána.
Když v prosinci mrzne a sněží – schne košile na plotě.
Po svaté Baruši – vinař smutně oči hmouří.
O svaté Barboře – čekejte oblevu.
Svatá Viktorie – slunce ještě nehřeje.
O svaté Dorotě – sedni doma u pece.
Na Štědrý večer hvězdičky – střež nosu i uší.
Na svatého Blažeje – ponesou vajíčka slepičky.
Na svatého Vincence – ležívá sníh na dvoře.
Na Adama a Evu – obrázky na okna ryje.
Když na Štěpána vítr bouří – úrodný rok na to běží.
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Knihovna
VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ
Staré vánočních zvyky a lidové tradice našich
babiček a dědů se už pomalu vytrácejí ze života. V dnešní době si o Štědrém večeru v některých rodinách rozkrojí jablko a mají radost, když
uvidí pěknou hvězdičku pro štěstí, nebo si dávají pod talíře „zlaté penízky,“ nebo rovnou do peněženky šupiny z kapra, aby se jich příští rok peníze držely.
A odpoledne bývá často vidět rodinky na procházce. Drobotině tak rychleji uběhne čekání na
Ježíška a dospělí mají příležitost zapálit svíčku
na hřbitově, zavzpomínat tak na své blízké zemřelé a popřát si se známými krásné Vánoce. Ve
vzácných případech si v některých rodinách pod
stromečkem zazpívají koledy.
Ale ještě jedna oblíbená štědrovečerní zábava
se zachovala do dnešní doby, a to pouštění lodiček ze skořápek ořechů. Pokud byste dostali
chuť oprášit tento starý lidový zvyk, pak vězte, že
takovou lodičku si musí vyrobit každý sám, jinak
by její kouzlo neplatilo. A při výrobě tohoto vratkého plavidla důkladně popřemýšlejte, na co se
lodičky zeptáte. Můžete se ptát na cokoliv. Třeba
na lásku, svatbu, narození dětí, cestování,
zaměstnání, podnikání, studijní úspěchy… Ale
pozor, přání můžete mít pouze jedno jediné. Myslete na ně při zapalování svíčky a pouštění lodičky na vodu.
A co vám lodička prozradí?
✷ Lodička zůstane u břehu – v příštím roce vás
nečekají žádné změny, vše zůstane při starém.
✷ Lodička se okamžitě potopí – veškerá snaha
zlepšit svou situaci bude marná.
✷ Lodička se potopí až za chvíli – vaše snažení
se nakonec mine účinkem.
✷ Lodička pluje bok po boku s jinou lodičkou –
láska a přátelství, nebo také výhodná obchodní spolupráce. Čím déle loďky plují spolu, tím
pevnější bude jejich vztah/obchod.
✷ Lodička se točí v kruhu – nerozhodnost, ujasněte si co od živote chcete.
✷ Lodičky se semknou v kruhu – rodinný kruh,
bezproblémové soužití a pevné přátelství.
✷ Lodička je uprostřed kruhu – její majitel potřebuje ochranu a pomoc ostatních.

✷ Lodička je vně kruhu – její majitel v následujícím roce rodinu opustí.
✷ Lodička se připojí k jiné a té zhasne svíčka –
svým chováním zapříčiníte ztrátu lásky milovaného člověka, též odmítnutí prosby.
✷ Lodička dopluje k druhému břehu – bez cizí
pomoci získáte vše po čem toužíte.
✷ Lodička dopluje k druhému břehu se zhasnutou svíčkou – za dosažení cíle zaplatíte příliš
vysokou cenu.
✷ K menší lodičce se přidruží další lodičky – kolik
lodiček se přidruží, tolik budete mít dětí.
Pokud se chcete zeptat na osud očekávaného
děťátka, vyrobte si dvě lodičky. Jednu větší, která symbolizuje maminku a druhou menší –
miminko. Když se menší lodička brzy oddělí od
mateřské lodi a pluje samostatně, narodí se dítě
s nezávislou povahou a touhou po svobodě.
A pokud lodičky společně dosáhnou protilehlý
břeh – mezi matkou dítětem se vytvoří krásné
a pevné citové pouto.
Přeji vám všem krásné Vánoce, a ať se vám
splní všechna tajná přání.
Hana Obrtelová
(Volně čerpáno z Malé encyklopedie Vánoc,
V. Vavřinová)
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Setkání seniorÛ
V sobotu 22. 11. 2008 se uskutečnilo tradiční setkání seniorů obce Troubky. Po zahájení slavnostního odpoledne starostou obce Mgr. Radkem Brázdou vystoupili troubečtí Hanáci s pásmem lidových
písní. Následovalo vystoupení zástupců Policie ČR.
Jejich mluvčí seznámila přítomné s vybranými případy trestné činnosti z blízkého okolí, kdy se oběťmi stali právě senioři. Na závěr svého vystoupení
poradila všem přítomným, jakým způsobem je
možné těmto nebezpečným situacím předcházet.
Vážné téma bylo vystřídáno vystoupením žáků

základní školy, kteří předvedli ukázku písní, tanců
a básniček. Ředitelka školy Mgr. Jitka Pěchová se
svými žáky připomněla kromě současných úspěchů školy i 120. výročí vzniku Základní školy
v Troubkách. Tato část programu byla doplněna
promítáním dobových fotografií.
Největší úspěch sklidily již tradičně děti z mateřské školy se svým tanečkem a nezapomenutelné
bylo i pěvecké vystoupení talentované Lucie Netopilové. O příjemnou atmosféru se zasloužili i žáci
ZUŠ paní učitelky Dany Otáhalové, kteří vystoupili s malým koncertem populárních melodií. Nechyběly ani lidové tance souboru
Hanák a vystoupení malých Hanáčků se
svou vedoucí Evou Vojtkovou.
Na závěr přitančilo na pódium deset
malých černoušků ze SPŠ, kterým se
podařilo rozesmát všechny návštěvníky
v sále. Po zbytek slavnostního odpoledne hrála k tanci zpěvu i poslechu naše
Troubečanka.
Děkujeme všem účinkujícím i divákům za
účast a přejeme si, abychom se všichni
ve zdraví sešli i příští rok.
Zaměstnanci obce
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Na‰i dopisovatelé
Malé historky o velkých mužích
V hodinách němčiny na obchodní škole nám
německý profesor Erwin Walter s oblibou často
dával k dobru průpovídku J. W. Goetha:
Nur Bier, Wein,
und Tabak rauchende
und Mädel in Parade,
nur das hat uns unterhalten zu Ende.
Jen pivo, víno
a tabák kuřlavý
a služka v parádě,
jen to nás pobaví.
O Napoleonovi bylo známo, že měl na Moravě
svého příbuzného. Jednou mu poslal po svém maršálu Neyovi darem zlaté hodinky v době, když táhli Francouzi ke Slavkovu. Onen Napoleonův příbuzný však hodinky nepřijal.
Když byl ve Švédsku pro marnotratnost zbaven
vlády královský rod Vassa a současně jeho členové vypovězeni ze země, uchýlili se na Moravu do
hradu Veverská Bitýška. Mladá dcerka Vassova
chodila do okolních obci nakupovat, takže si brzo
osvojila český jazyk, když jí v tom pomáhal jeden
učitel z blízké obce. Je o ní známo, že se později
provdala za dolnosaského krále a stala se tak dolnosaskou královnou.
O T. G. Masarykovi je známá historka z doby
jeho pobytu v Rusku za 1. světové války. Byl zrovna na ulici v Petrohradě, když se k němu blížila
sovětská hlídka. V nouzi se před ní chtěl ukrýt

v blízkém hotelu a na dotaz vrátného, zda je tam
ubytován, odvětil: „Tak mě přece pusťte!“ On prostě i v tom kritickém momentu nechtěl lhát.
Jeho syn Jan Masaryk si jednou o vládní přestávce odskočil na toaletu, kde si zrovna odbýval
svou potřebu ministr kultury a informací Václav
Kopecký. Na jeho dotaz, proč se od něj Masaryk
odtáčí, mu Jan řekl: „Ty, jak uvidíš něco velkého,
tak to hned znárodníš!“
I velký de Gaulle si jednou trpce postěžoval, jak
těžké je vládnout národu, který zná 360 druhů sýra.
Do známé pražské vinárny Slavie, kam chodívali význační čeští literáti, občas zavítal i sovětský
básník Vladimír Majakovský, jehož zvláštní oblibou
bylo, že při příchodu vždy líbal paní vedoucí na levé
ňadro. Není dostatečně známo, zda si tuto jeho
libůstku osvojili také přítomní čeští literáti.
Básník Jaroslav Seifert se prý jednou poněkud
namazal ve vinárně v Křemencově ulici a tu spatřil, že tam sedí též kovaný stalinista a překladatel
Majakovského Jiří Taufer. Seifert k němu nejistým
krokem přivrávoral, naklonil se k němu a pronesl
básnický projev: „Čéče, Taufře, ty se di s tím Majakovským vycpat. Já ti řeknu, mně je stokrát milejší Francouz, když blije, než Rusák, když tančí.“
Bylo to krátce po únoru 1948 a Seifert měl kvůli
tomu průšvih jako vrata.
Oldřich Kupčík
Radkova Lhota

A léta bûÏí
V jedné známé písni se zpívá, že „čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy“. Pravdivost těchto slov
dokazují i snímky pocházející z první a druhé poloviny minulého století. Starší generace si jistě ráda
zavzpomíná, tu mladší snad aspoň trochu snímky zaujmou.
První čtyři snímky pocházejí z rodinného alba pana Oldřicha Kupčíka, ostatní z fotodokumentace obecní kroniky.
LK
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Snímek z roku 1924.
Pod ochranou babičky děti Kupčíkovy
a Stavinohovy.

Troubecká mládež pod starým splavem na řece
Bečvě (1941).
Horní řada: Antonín Sedlák, Josef Kupčík, Marie
Krejčířová, Josef Bahounek (Zárub), Zdena
Mlčochová.
Dolní řada: Radek Bádal, Milada Vitásková,
Hanka Cenefelsová.
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Výlet do Tovačova (leden 1942).
Zleva: Oldřich Kupčík, Milada Vitásková, Františka Zaoralová, Božka Rašková, Bohumil Borek.
Z inscenace Strakonického dudáka pod vedením režiséra Martina Štěpáníka – rok 1947.
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Snímek zachycuje účastníky zájezdu při návštěvě Moravského krasu v roce 1975. Z 34 účastníků žije
v současné době pět.
Troubecká hudební skupina KAROLINA v době své největší slávy v roce 1977.
Zleva: Zdeněk Pavlištík, Josef Veinlich, Stanislav Olejníček, Pavel Obrtel, Ladislav Stískal.
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Záběr z pohřbu
konzistorního rady
P. Františka Švehláka,
faráře v Troubkách
16. 5. 1984.

Jezdecký den v Troubkách
21. 5. 1989. Zbyněk Smolka
se soutěžním spřežením

Troubečtí hokejisté
v roce 1990.
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Spoleãenské dûní
Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák má za sebou velice
úspěšný rok, co se činnosti týká. Letos
jsme měli v historii souboru největší počet
vystoupení. Je to i tím, že se zvedla úroveň programu a chuť členů absolvovat
zkoušky i třikrát do týdne.
Dětský soubor Hanáček nám doslova
praská ve švech. Je tam již kolem padesáti dětí a stále noví přicházejí, a to i z řad
starších. Je to naše základna do budoucnosti. Snažíme se vybavit je krojově, a tak
stále dokupujeme materiály a zajišťujeme
vlastní výrobu.
Na letošním posezení u cimbálu, které
se konalo 13. 12., byl zajištěn opět velmi pestrý
program. Měli jsme pozvané: soubory Hanáček
a Hanák Troubky, vystoupení základní školy Troubky, smíšený pěvecký sbor Troubky a Moštěnice,
a náš vzácný host soubor Gorole. Po programu
nám všem zahrála cimbálovka Růža z Vnorov.
Samozřejmě, že pro vás bylo připraveno i něco na
zub a tekuté občerstvení. Přítomnému publiku
děkujeme za podporu a skvělou atmosféru.
Na závěr letošního roku vás zveme na naše
taneční vystoupení 23. 12. v Přerově na náměstí.

Milí Troubečáci, soubor Hanáček a Hanák vám
všem děkuje za přízeň a podporu při své činnosti
a přejeme vám do nového roku mnoho štěstí,
a abychom se všichni ve zdraví setkali při dalších
folklorních a jiných kulturních akcích.
Stanislav Vojtek
vedoucí souboru

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Blíží se konec roku, nastává tedy nejen období
hodnocení stávájícího roku, zazimování techniky,
ale i období školení a v neposlední řadě topná
sezona. V tomto období je potřeba dbát zvýšené
opatrnosti ve vašich kotelnách, kde se topí pevnými palivy. Udržujte pořádek a čistotu v blízkosti kotle, jelikož hrozí větší nebezpečí požáru. Také
je nutné mít dobře zajištěná komínová dvířka.
Shromáždění představitelů Sboru dobrovolných
hasičů, které se konalo 29. 11. 2008 v Radslavicích, prakticky uzavřelo hasičský rok. Každý sbor
obdržel Zpravodaj OSH, který bilancoval veškeré dění dobrovolných hasičů v okrese. Toto shromáždění také schválilo výsledky hospodaření

OSH za daný rok
a schválilo plán rozpočtu na rok 2009.
Na tomto setkání byl
zvolen nový starosta našeho sdružení
OSH Přerov Ing. Radek Hlavinka, jeho náměstek
Stanislav Jemelík a Jiří Šindler, člen výkonného
výboru.
V rámci okrsku se scházíme pravidelně na
svých jednáních, kde bude naplánována VVH okrsku, která se uskuteční koncem ledna v Oplocanech. Je potěšující, že hasiči v Oplocanech zahájili svou činnost a po několikaleté odmlce se sbor
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znovu obnovil. Snahou celého Okrsku č.1 Troubky je být jim nápomocni v jejich začátcích. Také
náš sbor se připravuje na bilancování roku a přípravou valné hromady, která bude v měsíci prosinci.
Něco k činnosti sboru za poslední čtvrtletí letošního roku. Skončila soutěžní sezona pro mladé
hasiče. Zde se musím pozastavit a říci, že v současné době nemá sbor žádného fundovaného
vedoucího mládeže. Stávající vedoucí, br. Aleš
Pěkník, přestoupil začátkem roku do Košovce,
kde za tento sbor soutěžil a připravoval se na
účast soutěží postupových kol, jejímž vyvrcholením byl postup na MČR Přerov 2008. Přesto naši
mladí hasiči odsoutěžili část soutěží, ale výsledky nebyly tak dobré, jako za vedení br. Aleše Pěkníka.
V letošním ročníku požární hry plamen i VC
OSH Přerov byl náš sbor zastoupen pouze
v kategorii starší žáci. Letošní soutěžní rok byl
také po soutěžní stránce dosti chudý. Naše družstvo se sice zúčastnilo hry Plamen a skončilo
v celkovém hodnocení na pěkném desátém místě z dvaceti šesti družstev, avšak závody Velké
ceny se podařilo obsadit pouze dvakrát. A to soutěž v Pavlovicích a domácí soutěž o Pohár Hané.
V Pavlovicích družstvo skončilo na dvanácté
příčce s časem 19:73. V Troubkách se družstvu
požární útok nezdařil a skončili jsme na posledním místě. Soutěžní rok jsme zakončili noční soutěží v Bochoři, zde družstvo s časem 19:58 obsadilo čtrnácté místo. Slabé výsledky se dají
odůvodnit malým počtem členů družstva, spousta mladých hasičů již odešla do kolektivu dorostu a z družstva mladších žáků přešlo do starších
velmi málo členů. Na podzim jsme se již v posílené sestavě zúčastnili 1. kola hry Plamen pro rok
2009 v Přestavlkách a snad i s touto soutěží
skončilo trápení našeho družstva, když se nám
podařilo vybojovat sedmnácté místo z třiceti družstev.
Také v oblasti dorostu náš sbor a obec reprezentovalo naše družstvo. V tomto kalendářním
roce se družstvo dorostu zúčastnilo okresního
kola hry Plamen. 2. kolo této soutěže se konalo
na stadionu v Hranicích, kde po součtu trestných
bodů z požárního útoku, stovek, testů a nezbytně i prvního kola z Přestavlk skončilo naše družstvo na 3. místě z celkového počtu šesti družstev.
Na podzim dorostenci zahájili nový soutěžní rok
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závodem požární všestrannosti v Přestavkách,
jednalo se zároveň o 1. kolo požární hry Plamen
pro rok 2009. Na této soutěži naši dorostenci opět
obhájili 3. místo z předchozího ročníku.
V oblasti soutěžního družstva mužů se členové
družstva zúčastnili postupových kol a soutěže VC
OSH Přerov. Naše družstvo se hned z jara, konkrétně 29. března, zúčastnilo soutěže požární
dovednosti Radslavská přilba. V této velice náročné soutěži obsadilo 16. místo z celkového počtu
29 družstev.
Hned vzápětí nás čekala okrsková soutěž
v Bochoři, kde jsme bohužel neobhájili loňské
vítězství a skončili na 2. místě, ze kterého jsme
postoupili do okresního kola.
Na okresním kole, které se konalo na půdě Horního Újezdu, náš kolektiv obsadil 10. příčku z celkového počtu čtrnácti družstev.
Mezítím už jsme se však také začali věnovat
závodům Velké ceny. Hned na první soutěži, které jsme se zúčastnili, jsme získali s časem 24:86
14. místo, které bylo ohodnoceno dvěma body do
celkového hodnocení. Za zmínku také jistě stojí
tři třináctá místa z Velkých cen v Olšovci 22:22,
Opatovicích 22:81 a Valšovicích 24:51. Nelze také
vynechat nejúspěšnější závod v Drahouších, kde
jsme s nejlepším časem 20:61 a umístěním na
devátém místě získali 7 bodů.
Celkem jsme se zúčastnili devíti Velkých cen,
splnili jsme nadpoloviční účast pro celkové hodnocení a dosáhli jsme na celkové osmnácté místo z 23 družstev s celkovým ziskem osmnácti
bodů.
Další soutěž, které jsme se zúčastnili, byla noční soutěž v Křenovicích. Jednalo se o netradiční
soutěž, které se účastnila pouze družstva našeho okrsku. Náš kolektiv zde obsadil 5. místo.
I po ukončení závodů Velké ceny jsme nezanevřeli na přípravu a soutěžení. Důkazem je účast
na dvou pohárových soutěžích, a to v Henčlově
a v Čechách.
O již zmíněné soutěži v Čechách by bylo možná dobré podotknout, že se jí účastnila spoustu
družstev, objevujících se jak na VC, tak i mimo ni,
a soutěžní výkony se pohybovaly na opravdu
vysoké úrovni. I přesto jsme obsadili krásné 12.
místo z 20 družstev.
Soutěžní rok jsme zakončili na stovkování v Bludově, kterého se zúčastnili pouze Jakub Vojtek,
který dosáhl na 26. místo s časem 18:67, dále
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Bálint Lukáš 43. místo s časem 19:51 a nakonec
Bálint Tomáš 52. místo s časem 19:81. Celkem
se této soutěže zúčastnilo 86 závodníků.
Naše činnost se však nezaměřovala pouze na
soutěžení. V tomto kalendářním roce se družstvo
pustilo do úpravy parku u hasičské zbrojnice,
zejména se jednalo o srovnání terénu tak, aby
zde bylo možné postavit překážky. Na podzim
byly ořezány stromy a keře a také byla provedena údržba překážek a soutěžního nářadí. Náš
sbor se aktivně podílel na přípravě Mistrovství
České republiky v požárním sportu mužů a žen,
které proběhlo v měsíci září v Přerově. Členové
sboru byli zapojeni v průběhu celého mistrovství
v pořadatelské službě, při zajišťování občerstvení a jako garanti jednotlivých soutěžních družstev.
Výsledky celého mistrovství měřila naše časomíra ve spolupráci s časomírou olomouckou a firmou Yoitiva. Této náročné třídenní akce se
zúčastnilo 40 našich hasičů. Za tuto akci dostal
náš sbor děkovný list od našich nejvyšších představitelů.
Něco málo slov o zásahové jednotce sboru
obce Troubky. Jednotka se stále zdokonaluje na

školeních s různou tématikou, která je součásti
daného výcvikového roku. V listopadu se naši čtyři členové zúčastnili kurzu nositelů dýchací techniky a v měsíci prosinci se celá jednotka zúčastnila cyklické přípravy nositelů dýchací techniky
v polygonu na HZS Prostějov.
V letošním roce budou doplněny ochranné
pomůcky pro výjezdovou jednotku, od příštího
roku bude jednotka vyškolena na likvidaci včel.
Poděkování našeho sboru patří všem sponzorům a dárcům, ale v první řadě Obecnímu úřadu
v Troubkách za materiální a finanční podporu, bez
které by náš sbor nemohl existovat. Výbor sboru
upřímně děkuje a těší se na další spolupráci.
Vážení spoluobčané, výbor sboru a členové
SDH Troubky vám přejí v nastávajících nejkrásnějších svátcích roku vše nejlepší, hodně klidu,
zdraví, osobní pohody a spokojenosti. A do toho
roku nového hodně sil, elánu a životního optimismu a v neposlední řadě to nejhlavnější – zdraví.
výbor sboru SDH Troubky

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Vás zve na

HASIâSK¯ BÁL
kter˘ se koná dne 14. 2. 2009
ve v‰ech prostorách kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje taneãní skupina Kornet
Zaãátek ve 20.00 hod.
Vstupné 50 Kã
Bohatá tombola ✶ Obãerstvení zaji‰tûno
Srdeãnû Vás zvou místní hasiãi
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
A je tu paní Zima se svými kouzly. Určitě by se
nám líbilo, kdyby byla celá jako na pohádkově
malebných obrázcích malíře Josefa Lady, ale realita je trošičku jiná, člověkem téměř neovlivnitelná.
Myslivci se však dobře připravili, pro zvěř nastřádali dostatek zásob potravy, přikrmování je samozřejmostí. Když zůstanou vaše oči otevřené,
zhlédnou na polích stáda srnčí zvěře, pobíhající
zajíce, toulající se bažanty. Od severu k nám přilétají hejna divokých kachen.
Od listopadu do závěru roku rovněž probíhá
hlavní lovecká sezona, v Troubkách jsou to hony
na drobnou zvěř srstnatou (zajíce) a pernatou
(bažanty). A právě při těchto honech jsou největšími pomocníky myslivců lovečtí psi. Ti si zaslouží, abychom jim věnovali větší prostor. Lovecký pes
poskytuje svému pánovi tak rozmanité služby, že
se vytvořil nejen samostatný obor myslivecké činnosti – myslivecká kynologie, ale i zvláštní myslivecké organizace, které se věnují chovu, výcviku
a hodnocení početných loveckých plemen. Proměnlivost psů nemá v celé živočišné říši obdoby,
dodnes nebyl stanoven přesný počet existujících
psích plemen. Uznaná plemena (asi 400) jsou
mezinárodní organizací FCI rozdělena do deseti
skupin. Najdeme v nich ovčácké a honácké psy,
pinče, knírače, švýcarské salašnické psy, teriéry,
jezevčíky, špice, honiče, barváře, nám dobře známé ohaře, přinašeče, slídiče, méně početnou skupinu vodních psů, společenská plemena a chrty.
Páni Berčíkové, Mrtví, Stavinohové, Skopalové,
Mateřánkové, Dočkalové a další by vám mohli

hodiny vyprávět co je potřeba, než se stane ze
štěněte, miláčka rodiny, lovecky upotřebitelný pes
se všemi potřebnými zkouškami. Jaká je potřeba
strávit martýria s poslušností, hledáním, slíděním,
přinášením, vlečkou (dohledání poraněné zvěře),
prací na vodě, klidu při střelbě. Každodenní činnost myslivce se psem dává tomuto vztahu až
dojemný ráz. Pán na svého čtyřnohého přítele
nedá dopustit a ten mu vrací stejnou mincí svou
bezbřehou oddanost a věrnost. O to smutnější
potom bývá rozloučení, když si svatý Hubert povolá věrného služebníka do své smečky. Naštěstí
však chmury překoná chuť pána pořídit si nové
štěňátko, věnovat se jeho výchově. V naprosté většině zůstává u stejného plemene. Je lahůdkou
a třešničkou na dortu, když vám pes vystaví při
lovu zvěř a pán z jeho nehybné strnulé figury
pozná, zda se jedná o zajíce nebo bažanta, i když
vy zvěř ještě nevidíte, protože je dobře ukrytá
a navíc vám následné „aport“ tuto skutečnost
potvrdí. Trávit život s loveckým psem není záliba,
je to láska.
Závěr roku je časem pro bilancování, hodnocení. Pro troubecké myslivce to byl další úspěšný
rok, navazující na léta minulá. Není potřeba jmenovat aktivity myslivecké či společenské. Kdo žije
v Troubkách a zajímá se o dění v obci, může sám
posoudit, jakým směrem se členové Hubertova
cechu ubírají. Vše je však podloženo nebývalou
aktivitou a tvrdou prací naprosté většiny členů
spolku. Ovšem i přesto bychom byli poloviční bez
pochopení a pomoci manželek, přítelkyň, babiček,

Souãasnû si vás dovolujeme pozvat na tradiãní

Mysliveck˘ ples,
kter˘ se bude konat v sobotu 10. 1. 2009
od 20 hodin v Kulturním domû v Troubkách.
Pﬁijìte se na otvírací ples plesové sezony pobavit, pﬁipravíme vám pﬁíjemné prostﬁedí,
kde se vám bude urãitû líbit.
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kamarádů a štědrosti sponzorů. Troubečtí
myslivci všem, kteří nám pomáháte táhnout
naši káru, děkují, nesmírně si váží vaší přízně a byli bychom určitě rádi, abychom vám
mohli stejně podobně poděkovat i na konci
let příštích.
Pohodové prožití vánočních svátků, Nového roku a šťastný a zdravý rok 2009 přejí
všem občanům Troubek členové Mysliveckého sdružení Mezivodí.
Luděk Judas

Sam na sněhu téměř splývá s okolím. Po
Nerovi a Byronovi je to další německý
dlouhosrstý ohař Čestmíra Stavinohy.

Dlouhodobá je tradice chovu Českých
fousků v rodině Berčíkových. Na letošním listopadovém honě se střetli spolu
otec Stanislav a syn Martin.
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Výborný Český fousek Cit, mysliveckého hospodáře Radka Mrtvého, právě předává pánovi uloveného zajíce.

Slavnostní salva z hlavní členů troubeckého spolku
dotváří kolorit silvestrovské vycházky.
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
letos, tak jako každý rok, probíhají před jeho
závěrem velké národní výstavy pořádané naším
svazem. Ve dnech 21.–22. listopadu se uskutečnila Česká národní chovatelská výstava na Letné
v Praze. Na konci listopadu ve dnech 28.–29. se
konal již pátý ročník Národní výstavy Moravy
a Slezska. Místem jejího konání byl areál Přerovského výstaviště. Všichni ho dobře znáte z burz
ptactva, které se konají každých čtrnáct dní, vždy
v neděli. Pořádají se zde i výstavy hospodářských
zvířat atd. Někteří členové naší základní organizace se podíleli na zajištění pořadatelské služby. Celkem vystavovalo 280 chovatelů, zastoupeni byli
i zahraniční chovatelé. Velmi nás potěšilo, že mezi
mladými chovateli z okresu Přerov, kteří dostali
pohár za účast na výstavě od Okresní organizace
ČSCH Přerov, byl i náš mladý chovatel Tomáš
Krejčíř. Celkem bylo na výstavě možno zhlédnout
na 3000 kusů zvířat, z toho bylo 800 prodejných.
Výstava byla obohacena o ukázku morčat (30 druhů), exotického ptactva, koz a ovcí, které potěšily
zejména děti. Návštěvnost byla dobrá, přišlo 1230
návštěvníků.
V pátek nechyběli chovatelé z Polska, Slovenska

Franti‰ek Páleník s cenou
za Novozélandského bílého králíka

i z Maďarska, kteří mají zájem o nákup zvířat.
Dokonce nám přijel pomoct na posuzování zvířat
pan posuzovatel ze Slovenska. Posuzovatelů bylo
celkem 36. V sobotu přišli rodiče s dětmi, a ti zase
nakupovali především zakrslé králíky, kteří jsou
chováni většinou jako domácí mazlíčkové.
Na výstavě vystavovali tři chovatelé z Troubek.
Velkou radost měl přítel František Páleník z Ivaně,
kterému byl udělen pohár za Novozélandského
bílého králíka, pohár mu předával předseda ÚV
ČSCH přítel Ing. Jaroslav Kratochvil.
Výstava má dobrou úroveň, přejeme jí mnoho
zdaru při pořádání dalších ročníků.
Ve dnech 6.–7. prosince se konala výstava v Nitře, kde máme dobré vztahy a navštěvujeme se.
Do nového roku 2009 všem lidem přejeme hodně zdraví a štěstí. Chovatelům mnoho zdaru při
jejich počínaní. Děkujeme všem, kteří nám přispěli finančně. Velký dík si zaslouží i ti, kteří pro spolek pracují zadarmo a věnovali nám hodně svého
času, i když nejsou našimi členy. Je opravdu za co
děkovat. Našim manželkám a manželům dík za
shovívavost.
Troubečtí chovatelé
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
RADY MYŠKY SÁZELKY
Zdravím po delší době všechny zahrádkáře,
zahrádkářky a zahrádkářčata !
Nastala nám zima, zatím ovšem mírná a naše
zahrádky se chystají k odpočinku pod sněhovou
pokrývku (pokud ovšem nějaká letos bude) a my
se chystáme trávit svůj odpočinek v teple domova.
Přesto mám pro vás pár rad na toto období.
● pokud jste tak ještě neučinili, zazimujte sekačky a nářadí
● zajistěte stromky proti okusu lesní zvěře a ty
choulostivější obalte izolačním materiálem papírem, chvojím nebo rákosovými rohožemi
● kontrolujte uskladněné ovoce a vyhazujte
nahnilé kusy. Ale ne do popelnice! Na kompostu udělají radost ptákům, kteří si na nich
pochutnají. Méně kvalitní kusy také můžete
nakrájet na plátky a na plechu na topení usušit – mňam!
● veškeré chemické prostředky potřebné pro
zahradu uskladněte v chladné a suché místnosti, aby neztrácely účinnost

● od prosince můžete začít s zimním řezem stromů, ovšem když nemrzne
● za slunečného počasí větrejte skleníky a pařeniště
● začněte s přikrmováním ptačích kamarádů,
odvděčí se vám na jaře likvidací hmyzích škůdců
V letošním roce naše Základní organizace Českého zahrádkářského svazu uspořádala výstavu
ovoce a zeleniny. Akce proběhla v sobotu a neděli 4. a 5. října 2008. V sobotu byla expozice otevřena od 13.00 do 17.00 a v neděli již od 9.00 do
17.00 hodin.
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Sešlo se na ní 177 vzorků místních pěstitelů, ovocem počínaje, přes zeleninu a exotické plody konče. Součástí výstavy byla také včelařská expozice
s ochutnávkou medu, expozice brambor ze zemědělského družstva Partutovice a ovoce ze sadu
zemědělského družstva Podhradí Týn n.B., které
si mohli v sobotu zájemci nakoupit ve volném prodeji před kulturním domem. Dále zde byly vystavovány výrobky kroužku keramiky, pracujícího při
ZŠ a MŠ Troubky, kresby a malby dětí a fotografie z akcí pořádaných naší základní školou a SPŠ.
Ale i soukromníci přispěli – například sušenými
a živými květinovými vazbami, řezbářskými výrobky a ukázkami starého hospodářského nářadí.
V rámci výstavy proběhl také prodej keramických
výrobků a květinových vazeb.
Po „namáhavé“ prohlídce jste se mohli občerstvit
v malém improvizovaném bufetu.
Za oba dny si expozici prohlédlo 329 lidí, z čehož
bylo 79 dětí.
Návštěvnost nás potěšila a na další výstavě se
těšíme na shledání i s těmi, kteří letos nepřišli.
M. Franková
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Ze sportu
TJ Sokol Troubky zahájila nov˘ cviãební rok
Počátkem září se ve sportovní hale již naplno rozbíhají sportovní aktivity a současná započatá sezona se nese v duchu malého jubilea, protože jsme
zahájili již dvacátou sezonu provozu sportovní haly.
V příštím roce si 28. října připomeneme dvacáté
výročí otevření sportovní haly a výkonný výbor by
chtěl prezentovat tento objekt v „novém kabátě“.
Proto již v letošním roce došlo k zastřešení vstupu do sportovní haly, byly provedeny drobné opravy a nátěr fasády. V podobném duchu budou
pokračovat práce na údržbě haly i v příštím roce a
přidá se ještě oprava části střechy nad šatnami.
Sportovní hala byla původně stavěna jako školní
tělocvična, ale společným rozhodnutím několika
subjektů došlo k převedení sportovní haly do správy Tělovýchovné jednoty Sokol Troubky, která
postupem času a za podpory obce dokázala zajistit celoroční provoz a využití výhradně ke sportovním účelům. O náročnosti provozu jistě není třeba dlouze polemizovat, neboť většina čtenářů
těchto řádků má přehled o cenách před dvaceti lety
a těmi současnými.
Rád bych se zmínil o sportovních aktivitách
a využití haly. Tělovýchovná jednota se může
pochlubit několika sportovci, kteří vyrůstali ve sportovní hale a provozují sport na vrcholové úrovni.
Není jich mnoho, ale je vidět, že lze i v podmínkách
malé TJ vychovat sportovce, kteří reprezentují ČR
a současně tím i naši obec. Většina našich sportovců zůstává u výkonnostního nebo rekreačního
sportu a užívají halu k udržení sportovní a tělesné
kondice.
Sportovní hala je mimo našich členů ve stále větší míře využívána sportovci z okolních sportovních
klubů a jedním z těch, který se nejvíce podílí na
provozu, je se 65 tisíci korunami ročně oddíl
moderní gymnastiky Spartak Přerov.
Podpoře našeho sportu věnuje největší pozornost zastupitelstvo obce, které každým rokem při
přípravě rozpočtu vyčlení v rozpočtu obce finanční prostředky na činnost sportovních oddílů, provoz sportovních zařízení a materiální pomocí při
údržbě hřiště.
V posledních několika letech vedeme úspěšnou
komunikaci s krajskými orgány Olomouckého kra-

je, a také zde získáváme finanční prostředky na
sportovní činnost v řádu několika desítek tisíc
korun.
Stále svízelnější je podpora provozu a údržby
TVZ ze strany státu, který si na tělovýchovu a především na její členskou základnu vzpomene
v předvolebním období a pozvedne dotace s pocitem závazku podpory ve volbách.
Čtvrtým pilířem podpory sportu je Sazka a.s., která je v soudním sporu se státem o odvody za DPH
z provozování sázek a loterie, v současnosti je
zablokována částka 250 mil. korun, která ve sportu velmi chybí.
Tělovýchovná jednota získává také prostředky na
provoz z pronájmů sportovních zařízení, především
sportovní haly, která je od října do března již plně
obsazena.
Při této příležitosti bych vás chtěl pozvat
na vánoční program do sportovní haly,
kde se uskuteční:

25. 12. tradiční turnaj v sálové kopané
pořádaný 1. FC SLZA,
26. 12. turnaj smíšených družstev
ve volejbale,
3. a 4. ledna novoroční turnaj
v sálovém fotbale mužů
pořádaný oddílem fotbalu.
Rád bych touto cestou poděkoval sportovcům za
předvedené výkony v uplynulém roce a popřál
všem sportovcům, příznivcům sportu a občanům
obce krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví, pracovních a sportovních úspěchů.
Antonín Ticháček

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2008

47

Oddíl kopané Troubky
1. ročník halového turnaje – starší páni – „Memoriál Jozefa Macáka“
Sokol Troubky – oddíl kopané – uspořádal v sobotu 22. listopadu 2008 ve sportovní hale 1. ročník halového turnaje v kopané starších pánů za účasti 8 mužstev ze 4 okresů.
Turnaj, který byl po organizační stránce velmi dobře připraven, měl výbornou sportovní úroveň. Tato
generace „dříve narozených“ fotbalistů ukázala ve většině zápasů hezký, kombinační fotbal s pěknými
brankami.
Úvodní základní skupiny určily čtvrtfinálové dvojice s těmito výsledky:
Klenovice – Troubky 2:0, Němčice – Lobodice 3:0
Grygov – Dub 1:1 ( 3:1 na penalty ), Pivín – Kostelec 1:2
Semifinálové výsledky :
Klenovice – Grygov 0:1 a Němčice – Kostelec 1:1
V zápase o 3. místo vyhráli v derby Němčice nad Klenovicemi 4:3.
Ve vyrovnaném finále byli nakonec úspěšnější starší páni z Grygova, kteří porazili Kostelec až na penalty a odvezli si krásný putovní pohár.
Všem účastníkům se u nás líbilo a slíbili, že za rok určitě přijedou zase.
Velký dík patří i obecnímu úřadu, který zakoupil pro nejlepší mužstva krásné poháry a ocenění pro nejlepší hráče turnaje.
„Zimní“ program oddílu kopané - předběžný plán
Vánoční halový turnaj – dorost – sobota 20. prosince 08 – od 9.00 hod.
Vánoční halový turnaj – žáci – neděle 21. prosince 08 – od 9.00 hod.
Halové turnaje mužů

– sobota 3. ledna 09 – „A“ mužstvo – od 9.00 hod.
– neděle 4. ledna 09 – „B“ mužstvo – od 9.00 hod.

Zimní turnaj – HFK Olomouc – umělá tráva – los základní skupiny – „A“ mužstvo
Neděle 25. 1. 09 12.00 hod. Troubky – Bystřice p. H. (divize)
Sobota 31. 1. 09 14.00 hod. Troubky – Moravská Třebová (divize)
Neděle 8. 2. 09 10.00 hod. Troubky – HFK Olomouc „B“ (krajský přebor)
Sobota 14. 2. 09 16.00 hod. Troubky – 1. FC Přerov (krajský přebor)
Výroční členská schůze – neděle 18.ledna 09 – restaurace KD – 10.00 hod.
Sportovní Šibřinky – sobota 28. února 09 – kulturní dům – 20.00 hod.

Podzimní tabulky
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I. A – třída – muži
Bělotín
Troubky
Jesenec
Opatovice
Brodek
Kožušany
Plumlov
Náměšť
Nové Sady

Záp.
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
10
9
9
8
7
8
6
6
4

R
2
4
3
4
3
0
2
2
7

P
3
2
3
3
5
7
6
7
4

28
30
36
23
42
27
31
30
15

:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
10
17
19
31
27
29
30
14

Body
32
31
30
28
24
24
20
20
19
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10
11
12
13
14
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Čechovice
Klenovice
Mostkovice
Lipník
Lipová

15
15
15
15
15

6
4
2
3
2

0
4
6
1
2

9
7
7
10
11

19
24
13
13
7

:
:
:
:
:

29
33
26
31
31

18
16
12
10
8

12
19
13
25
30
34
33
27
40
35
45
5
54
59

Body
41
39
32
31
28
25
22
21
13
12
12
12
7
7

Domácí střelci: Stískal T. 9, Haviernik R. 4, Ticháček V. 3, Vrána P. 3, Večeřa M. 3,
Kalina O. 3, Navrátil R. 2, Mišák J. 1, Petráš P. 1, Staroba L. 1.
Krajská soutěž – dorost
1
Nemilany
2
Hlubočky
3
Nové Sady
4
Náměšť na Hané
5
Vrahovice
6
Kozlovice
7
Želátovice
8
Opatovice
9
Chválkovice
10
Troubky
11
Červenka
12
Určice
13
Kojetín
13
Bělotín

Záp.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
13
12
10
9
9
8
7
6
4
3
3
4
2
2

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

P
0
0
3
2
5
6
7
6
10
9
9
11
12
12

63
46
56
52
41
32
33
39
20
18
22
22
18
17

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

Domácí střelci: Hýbner M. 4, Brázda I. 4, Hejkerlík P. 3, Hudec M. 3, Brázda D. 2, Dvořák P. 1, Kamelandr 1
Okresní soutěž – muži
1
Majetín
2
Čekyně

Záp.
10
10

V
10
8

R
0
1

P
0
1

42
33

:
:

5
14

Body
30
25

3
Brodek B
10
7
1
2
31 : 15
22
4
Křenovice
10
4
3
3
17 : 18
15
5
Bochoř
10
4
2
4
17 : 14
14
6
Lobodice
10
4
1
5
25 : 21
13
7
Vlkoš
10
3
4
3
9 : 21
13
8
Troubky B
10
3
3
4
14 : 11
12
9
Moštěnice B
10
3
3
4
12 : 11
12
10 Zářičí B
10
3
0
7
9 : 30
9
11 Polkovice
10
1
1
8
8 : 30
4
12 Uhřičice
10
0
1
8
7 : 31
1
Domácí střelci: Pich R. 3, Němčák R. 3, Krejčíř L 2,Večeřa M. 2, Pospíšil P. 2, Petráš P. 1,
Mišák J. 1.
Okresní přebor – žáci
1
Majetín
2
Brodek
3
Újezdec
4
Vlkoš
5
Lobodice
6
Horní Moštěnice
7
Troubky

Záp.
6
6
6
6
6
6
6

V
5
4
2
2
2
1
1

R
1
1
2
1
1
0
0

P
0
0
2
2
3
5
5

31
22
10
5
14
1
7

:
:
:
:
:
:
:

3
1
8
10
20
19
29

Body
16
13
8
7
7
3
3
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Malá kopaná
„1. FC SLZA v 1. lize PLMK“
Příprava na nový soutěžní ročník 2008/2009 pro
nás začala tradičním srpnovým turnajem v Henčlově. S malým počtem hráčů, ale s kvalitním kádrem se nám podařilo po dvou třetích místech vydobýt druhé místo. Zároveň s námi na turnaji hrál náš
nový hráč Vojta Klakurka z Přerova. A celkem dobře zapadl do mužstva. Noví hráči jsou potřební jako
sůl, protože harcovníci jako Peťa Chalánek, Libor
Dočkal, Radek Brázda či Staňa Pískovský už úplně ukončili hráčskou kariéru v 1. FC SLZA nebo
jen občas vypomůžou. Bohužel však v podzimních
zápasech byla jejich občasná výpomoc nutná, protože ať už ze zdravotních nebo pracovních důvodů
se část základního kádru nezúčastnila většiny
zápasů a i podle této účasti na zápasech pak
vypadaly samotné výsledky. Však posuďte sami.
V prvním zápase nové sezony jsme zavítali na
hřiště domácího Sokola Rokytnice. Na zápas jela
prakticky kompletní základní sestava týmu s dostatečným počtem hráčů na střídání, ovšem konečný
výsledek možným ambicím této sestavy ani zdaleka neodpovídal. Po velmi dobrém výkonu v prvním poločase jsme bohužel ve druhé půli vyklidili
soupeři pozice, hráli jsme méně aktivně a nakonec
jsme domácím podlehli 2:1. Ve druhém zápase ve
Věžkách proti domácí FC Hrkotka se ovšem opět
„silná“ sestava týmu rozstřílela. Peťa „Pipina“ Petráš si na tomto hřišti dokonce otevřel střelnici, protože pomalu do čeho kopl, to skončilo v brance.
Celkem jich v tomto zápase zaznamenal pět
a výkon v tomto zápase jej favorizoval na titul nejlepšího střelce 1. FC SLZY za podzimní část soutěže.
V dalším zápase jsme pak po boji zdolali další
tým z Věžek ROOFS.CZ, ale vítězství to bylo
opravdu jen velmi těsné. A pak přišla série dvou
porážek, na hřišti v Kozlovicích s FC TRAVEX 8:2

a na domácím hřišti s FC Kafki 1:4. Teprve v následujícím zápase jsme opět zvítězili, a to v Dluhonicích nad mužstvem ULTRAS 3:2. Ovšem to, co
zahodil za šance Martin Frgal nebo Pavel Kamelandr, bylo mnohdy až neuvěřitelné. Díky však za
tyto body, protože po tomto zápase přišel třízápasový bodový půst. Nejdříve porážka s výborně hrajícím Rotujícím Kedlubnem na domácím hřišti
v poměru 1:4, pak „hloupá“ porážka od SK Tučín
na jejich půdě 4:2 a na závěr ještě prohra s Rapidem Lýsky, opět v Troubkách, v poměru 1:3. Tento zápas měl sice celkem vyrovnaný průběh, ale
střelecky mnohem přesnější byli hosté. Teprve
v zápase se ZIPPO Vinary se nám podařilo zvítězit. Sice jen velmi těsným rozdílem 4:3, ale bylo to
vítězství. Vzápětí jsme ovšem podlehli na domácím hřišti jednomu z favoritů soutěže Hotelu FIT
2:6. Poslední odehraný zápas v Sušicích nás musí
velmi mrzet. Kdyby se totiž na zápas jelo v kompletním složení, tak jsme museli zvítězit. Výsledná
remíza 2:2 je tak jen chabou náplastí na skutečnost, že někteří hráči sice slíbili účast na zápase,
ale nakonec nedorazili. Poslední domácí zápas
s MASHem se z důvodu nevyhovujícího terénu
nehrál a sehrajeme jej až v jarní části soutěže.
Výsledné 10. místo v tabulce je spolu s celkovým
počtem bodů velmi dobré, ale soutěž je opět velmi vyrovnaná a zvítězit může stejně jako loni kdokoliv z prvních šesti týmů a sestoupit může také
kdokoliv ze zbývajících mužstev.
Většinu rovnocenných soupeřů budeme opět
hostit na domácím hřišti, a proto věřím, že po zimní přestávce, dobré přípravě ve sportovní hale
v Troubkách a lepšímu přístupu části hráčů k důležitým zápasům získáme dostatečný počet bodů,
abychom skončili nejhůře do 10. místa.
Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2009 Vám
za celou 1. FC SLZA přeje
Karel

1. FC SLZA zve v‰echny pﬁíznivce malé kopané

na XVII. roãník Vánoãního turnaje,
kter˘ se bude konat tradiãnû 25. 12. 2008 od 9.00 hodin
ve sportovní hale v Troubkách.

50

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2008

TABULKA po 13. kole (Po podzimní části)

Výsledky:
Sokol Rokytnice - 1. FC SLZA
FC Hrkotka - 1. FC SLZA
1. FC SLZA - ROOFS.CZ
FC TRAVEX - 1.FC SLZA
1. FC SLZA - FC Kafki
ULTRAS -1. FC SLZA
1. FC SLZA - Rotující Kedluben
SK Tučín - 1. FC SLZA
1. FC SLZA - Sibom Rapid Lýsky
ZIPPO Vinary - 1. FC SLZA
1. FC SLZA - Hotel Fit
NNC Levis - 1. FC SLZA

2-1
3-8
2-1
8-2
1-4
2-3
1-4
4-2
1-3
3-4
2-6
2-2

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

FC Kafki
Rotující Kedluben
Hotel Fit
Mash
Rapid Lýsky
FC Travex
SK Tučín
FC Hrkotka
Ultras
1.FC Slza
Roofs.cz
Rokytnice
NNC Levis
Zippo Vinary

13
13
12
12
12
12
13
12
13
12
13
13
13
13

12
8
8
7
8
6
6
5
5
4
4
4
3
2

0 1
1 4
0 4
3 2
0 4
1 5
0 7
2 5
0 8
1 7
1 8
0 9
2 8
1 10

52:16
39:32
46:27
33:19
22:16
30:15
26:45
43:41
23:27
29:42
22:37
22:33
19:40
35:51

36
25
24
24
24
19
18
17
15
13
13
12
11
7

Svobodní versus ženatí 2008 (21. 6. 2008)
Tentokrát zvítězili svobodní
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Troubeãtí rybáﬁi
Troubečtí rybáři
aneb Hoši z PROFICARP TÝMU
Jsme parta kluků, kterou dala dohromady
záliba k rybolovu. Všechno vlastně začalo
takovým malým kroužkem rybářství, který vedl
Slávek Slomek. Předával nám své zkušenosti
a my jsme mu naslouchali s obdivem. Náš
zájem o rybolov přerostl ve velkého koníčka.
Veškerý volný čas trávíme u vody, jak na
Troubeckém jezeře, tak na soukromém rybníku Mokřad v Huštěnovicích (www.mokrad.cz).
Tam se pravidelně účastníme i rybářských
maratonů, kde jsme zaznamenali již mnoho
úspěchů. Našim největším úlovkem byl kapr
o váze 16 kg, za kterého jsme získali cenu Největší kapr maratonu.
V roce 2007 jsme založili Proficarp team,
vytvořili své webové stránky
(www.proficarp.estranky.cz)
a dělíme se o své zkušenosti s ostatními
rybáři.
Řídíme se heslem „chyť a pusť“. Ono když na
vás kouká oko kapra, který dokázal deset let
brázdit místní vodu, tak si zaslouží úctu místního rybáře.
Za tým Proficarp Michal Vojtek

Jan Hrabčík a Jan Čech se svými úlovky
na „Troubeckém Bágru“

Michal Vojtek a jeho kapřík z Huštěnovic
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Vybrali jsme pro vás...
Co to znamená, když se řekne POTŘEBOVAT NORIMBERSKÝ
TRYCHTÝŘ = vtlouci, „nalít“ někomu do hlavy vědomosti.
Dnešní knihkupecké pulty jsou zaplaveny
brožurkami a příručkami typu "jak se snadno
a rychle naučit" to či ono. Přesvědčují čtenáře, že je hračkou zvládnout počítač nebo cizí
jazyk - stačí jen vhodný návod a trocha chtění.
Podobný nápad měl už před 350 lety Georg
Filip Harsdörfer (1607-1658), norimberský
radní, učenec a spisovatel. Spolu s přítelem
básníkem J. Klaiem (1616-1658) založil tzv.
Pegnitzký řád, pojmenovaný podle říčky Pegnitz, protékající Norimberkem. Bylo to literární bratrstvo, které si kladlo za cíl pěstovat
a rozvíjet německý jazyk a poezii. Aby to měli
případní budoucí básnící jednodušší, sepsal
pro ně G. F. Harscörfer dvousvazkové dílo

s názvem "Harsdörfova učebnice aneb básnický trychtýř, jímž lze německé básnické
a rýmovací umění v šesti hodinách do hlavy
nalíti." S jakým úspěchem došlo k jeho aplikaci, to už bohužel prameny neuvádějí, ba ani
to, zda se jím inspirovali takoví velikáni
německé literatury jako Johann Wolfgang von
Goethe nebo Friedrich Sachse.
Faktem však je, že Norimberk získal v osobě G. F. Harsdörfa – vedle malíře A. Dürera
a mistra pěvce Hanse Sachse – dalšího slavného rodáka. Ostatně trychtýř (Nürnberger
Richter) zdobí tamější pohlednice dodnes.
PRAMEN: PROČ SE ŘÍKÁ (S. Kovářová)
LK

Reklama

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

❅
Hana Vávrová, telefon: 731 185 402
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Zadáno pro Ïeny...
Rychlé trubiãky
Suroviny: 40 dkg hladké mouky, 1 stoprocentní tuk, 2 žloutky, sůl, 1 šlehačka.
Postup: tuk nastrouháme na jemném struhadle, všechno smícháme a těsto necháme odpočinout asi
půl hodiny. Odpočinuté těsto rozdělíme na dvě poloviny, rozválíme asi na 3 milimetry tenké pláty, trubičky pečeme v horké troubě. Upečené trubičky plníme sněhem z bílků, pro zlepšení chuti můžeme do
bílků přidat citron nebo kyselinu citronovou.

Chlebová polévka

Pórková pomazánka

Suroviny: 1 litr vody, 60 g chleba, sůl, vegeta, kmín,
1 dcl kysané smetany, 10 g másla, 1 vejce.
Postup: chleba nakrájíme na kostičky, přidáme
vegetu a kmín. Krátce povaříme a nemícháme.
Poté polévku rozmixujeme, přidáme smetanu
a povaříme. Na zjemnění přidáme máslo a rozšlehané vejce.

Suroviny: 100 g pórku, 2 vejce, 2 Lučiny, 20 g másla, 100 g majonézy, sůl, pepř, sterilovaná kapie,
zelená petrželka.
Postup: pórek nakrájíme na tenké plátky, uvaříme
vejce natvrdo. Utřeme máslo s Lučinou a majonézou, přidáme pórek a nasekané vejce. Vše smícháme a dochutíme solí. Namazaný chléb zdobíme kapií a zelenou petrželkou.

Citáty – tentokrát o Ïenách
✶
✶
✶
✶
✶
✶
✶
✶
✶
✶

Nejkrásnûj‰í Ïenská vlastnost je – mlãení.
Îeny nikdy nepﬁicházely vãas na schÛzku, uÏ i Adam musel ãekat.
V mládí touÏíte po Ïenách, ve stáﬁí touÏíte po tom, abyste po nich touÏili.
Klaman˘ manÏel je smû‰n˘ jen tehdy, kdyÏ tvrdí, Ïe si je jist svou Ïenou.
Îena postupuje s oblibou metodou dedukãní: jde od známého k neznámému.
KdyÏ se Ïena vdává, ﬁekne „ano“. A tehdy je to naposledy, kdy promluví struãnû.
Nevût‰í pomstou pro toho, kdo vám odloudí Ïenu, je – nechat mu ji.
Îádná Ïena se nepokládá za o‰klivou.
Staré vdovy hledají útûchu, mladé – ty uÏ ji na‰ly.
Lupiã vám dá na vybranou: peníze nebo Ïivot. Láská Ïádá obojí.
LK
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Humor
Otec radí Ïenatému synovi: „Synku, mûl by ses dát pojistit proti vloupání. Má‰ v bytû cenné vûci, tﬁeba zrovna ten norkov˘ koÏich Jarmilky.“
„Tati, o ten se uÏ Ïena postarala.“
„A jak?“
„KdyÏ jsem pﬁi‰el vãera domÛ, byl ve skﬁíni policista a ten koÏich hlídal.“
„Koupil jsem ti nûco na krk, drahá, povídá Skot své Ïenû.
„Náhrdelník?“
„Ne.“
„Zlat˘ ﬁetízek?“
„Ne.“
„A co to tedy je?“
„M˘dlo.“
Letí letadlo a pilot pﬁijímá hlá‰ení z leti‰tû: „Udejte svoji v˘‰ku a polohu.“
A pilot odpovídá: „181 cm, první sedadlo.“
Ptá se zákaznice v ﬁeznictví: „Ty párky jsou v pﬁírodním stﬁevû?“
„Zatím je‰tû ne, milostivá paní,“ odvûtí prodavaã.
Baví se spolu dva farmáﬁi z Texasu.
âlovûãe, ten dé‰È pﬁichází jak na zavolanou. V‰echno, co je v zemi, zase znovu oÏije.“
„Neblázni, Johne, já jsem pochoval tﬁi Ïeny …“
„ObÏalovan˘, chcete k rozsudku je‰tû nûco dodat?“ táÏe se pﬁedseda soudu.
Odsouzenec: “Îádám, aby mi doba manÏelství byla zapoãítána do v˘konu trestu!“
Na zaãátku ‰kolního roku se ptá uãitelka dûtí, co kdo udûlal dobrého bûhem prázdnin. Dûti
se hlásí a popisují, jak pomáhaly krmit zvíﬁata, sekat dﬁíví a tak podobnû. Nakonec dojde
ﬁada na „lumpa“ tﬁídy: „Tak co, jak jsi pomáhal ty?“
„LeÏel jsem na mezi se psem vlãákem…“
„No a co dál?“
„Kolem nás spûchala stará paní s kufrem na vlak a poﬁád dokola opakovala, Ïe ten vlak
nechytne.“
„A ty jsi jí s tím kufrem pomohl?“
„Ne, pustil jsem vlãáka a ona ten vlak stihla.“
„Drah˘, vidûl jsi toho muÏe, co mû vãera vytáhl z vody, kdyÏ jsem se topila?“
„Ano, uÏ jsem ho vidûl i s ním mluvil. Celé odpoledne se mi na pláÏi omlouval...“
Maminka se zeptala desetiletého syna, s kterou slavnou osobností by se jednou rád setkal.
„S Napoleonem,“odpovûdûl chlapec.
„To pﬁece nejde, ten uÏ je dávno mrtv˘,“ vysvûtlila mu matka.
„Není,“ bránil se syn. „Vãera pﬁi dûjepisu paní uãitelka ﬁíkala, Ïe jestli mû poslouchá Napoleon, musí se obracet v hrobû.“
Personální ﬁeditel se je‰tû pﬁed koncem pohovoru vyptává uchazeãe na jeho rodinn˘ stav.
„Jsem star˘ mládenec“, odpovídá adept.
„Tak to vás bohuÏel nemÛÏeme zamûstnat. U nás pracují jen ti, kteﬁí jsou schopní se podﬁídit.“
LK
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Reklama

AUTODÍLNA
Jaromír Pﬁehnal
dûkuje sv˘m zákazníkÛm za pﬁízeÀ
a pﬁeje v‰em radostné vánoãní svátky, v novém roce 2009
mnoho zdraví, ‰tûstí, osobní spokojenosti
a hodnû kilometrÛ bez nehod.

telefon 606 173 081

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
ˇ
MARIE PAVLÍKOVÁ – KADERNICTVÍ

Pﬁeji v‰em zákazníkÛm radostné Vánoce
a hodnû úspûchÛ v novém roce 2009
Telefon: 776 306 777

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete zaslat do 16. 3. 2009 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina
286/29, PSČ 75102 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
TAJENKA:……………………………………………………………………………….
JMÉNO A ADRESA: ………………………………………………………třída: …….
Správná odpověď z minulého čísla - KAŠTÁNEK.
VYLOSOVANÍ VÝHERCI: Radek a David Klemešovi, Lucie Netopilová, Jiří Skopal, Marie Jurečková, Tereza Kamelandrová, Kateřina Dohnalová, Sára Hýbnerová.
Děti, které minule křížovku správně vyluštily, ale nebyly vylosované, můžou zkusit štěstí znovu.
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