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Slovo úvodem
VáÏení obãané!
Jaro nám dalo sbohem i se sv˘mi prudk˘mi zvraty v poãasí a my se tû‰íme na období plné zajímav˘ch událostí jako jsou dovolené, sklizeÀ úrody v
na‰ich zahradách a na hlavní událost roku – hody.
Na vesnici máme za sebou nûkolik v˘znamn˘ch
akcí – poãasím zpoãátku nepﬁíjemnû ovlivnûné
Hry bez hranic, úspû‰n˘ byl v˘let s dÛchodci do
JeseníkÛ. Zájem o zájezd stoupá, letos ani nestaãil
autobus, jelo je‰tû doprovodné auto.
Budování v obci pokraãuje, prodlouÏil se asfaltov˘ koberec v ulici Zahradní a Na Dolách.
Dal‰í v˘znamnou událostí byly volby do Parlamentu Evropské unie. Politická scéna je stále bouﬁlivá a do podzimních voleb se asi nezklidní. Podle
ãtvrtinové úãasti voliãÛ byly volby nezajímavé,
nedÛleÏité. Snad se do podzimních voleb nevoliãi
vzpamatují a dají svÛj hlas pro budoucnost. Nebo
snad tﬁi ãtvrtiny dospûl˘ch jsou spokojení se souãasnou situací?
K nastávající dobû dovolen˘ch pﬁeji v‰em ãtenáﬁÛm pûkné poãasí a pohodu.
JS

Informace obecního úﬁadu
Jak jsem již uváděl v minulém čísle Zpravodaje,
dokončením komunikace v ulici Na Dolách se
skončila I. fáze projektu obnovy a modernizace
místních komunikací. Zároveň jsme zahájili II. fázi
tohoto projektu, který bude muset být hrazen již jen
z našich vlastních prostředků. Může se samozřejmě jednat nejen o finanční prostředky rozpočtu
daného kalendářního roku, ale také třeba o finanční prostředky z prodeje obecního majetku, Fondu
rozvoje rezerv (ten se však především snažíme
využívat pro spolufinancování projektů podpořených z evropských fondů), či grantových nebo
dotačních prostředků. V době, kdy však dochází
ke značnému poklesu daňového inkasa, omezování některých dotačních prostředků, to nebude
vůbec jednoduché.
Pro letošní rok jsme II. fázi projektu již zahájili,
a to rekonstrukcí místní komunikace v ulici Zahradní. Zde jsme museli rozhodnout, jakým způsobem

Komunikace Na Dolách
bude vyřešen problém změny hranice se sousedním pozemkem, přičemž k upřesnění hranice došlo
v katastru nemovitostí v době, kdy jsme již měli
zpracovaný projekt rekonstrukce této komunikace
a tento projekt také prošel řádným stavebním řízením. Onen problém spočíval, jak je jistě mnohým
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známo, v zásahu do sousedního pozemku o výměře maximálně 2 m2. Vlastník tohoto pozemku
ovšem nechtěl tuto výměru Obci odprodat, a přestože se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, pro
níž by mohlo dojít k vyvlastnění, rozhodla rada
obce na mimořádném zasedání, že cennější bude
mít cestu dokončenou, než řešit zcela jistě dlouhodobý spor s vlastníkem sousedního pozemku.
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Nová komunikace v ulici Zahradní

Ve spolupráci s projektantem a prováděcí firmou
byl proto projekt upraven a v těchto dnech je již
komunikace zrekonstruována. V letním období
počítáme s její kolaudací.
U projektu rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová I. probíhá v současné době územní řízení. Pravomocné územní rozhodnutí bychom ovšem
s ohledem na lhůty mohli mít nejdříve někdy koncem léta, a tak nelze příliš předpokládat, že by tato
akce byla v letošním roce ještě zahájena. Protože
po územním řízení musíme ještě absolvovat stavební řízení. Proto se tato akce bude stavebně realizovat s největší pravděpodobností v příštím roce.
Komunikace v lokalitě Loučka jsou již projekční
kanceláří Ing. Františka Marka zpracovávány a první návrhy bychom měli mít k připomínkování někdy
na přelomu července a srpna letošního roku. Celý
projekt by měl být dokončen do konce měsíce září,
aby následně mohla být zajištěna všechna vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců sítí
a mohl být požádán odbor dopravy magistrátu
města Přerova o vydání stavebního povolení.

V minulém čísle Zpravodaje jsem uváděl informace o termínu dokončení prací na stavbě multifunkčního dětského hřiště OSTROV, spolufinancovaného z regionálního operačního programu.
Těsně před osazením jednoho z prvků hřiště –
„potopené lodi Korzár“– nám prováděcí firma sdělila, že tuto nelze na hřiště umístit, jelikož dle platné normy nejsou splněny požadavky na prostorové plochy dopadových a nárazových ploch. Po
intenzivních jednáních s projektantem, se zástupci prováděcí firmy, ale také s úřadem regionální
rady, se podařilo nalézt řešení a hřiště bylo dle
požadavků bezpečnostních norem rozšířeno.
Náklady na toto rozšíření ponese v plné výši naše
obec. Hřiště by pak mělo být dokončeno do konce
června a souběžně s dokončovacími pracemi bude
probíhat změna stavby před dokončením sloučená s územním řízením, jelikož rozšířené dětské
hřiště zasáhne do dalšího obecního pozemku, kte-

rý však v původním územním rozhodnutí měl být
dotčen pouze přeložkou sítě NN a nikoliv samotným hřištěm. Po schválení této změny projektu stavebním úřadem bude neprodleně žádáno o kolaudaci. V současné době však nelze říci přesný
termín kolaudace této stavby. Ale děti bychom jen
velice neradi ochudili o možnost vyřádit se na
novém dětském hřišti v průběhu letních prázdnin,
a proto pracujeme na možnosti prozatímního užívání hřiště. Bude proto vydán prozatímní návštěvní a provozní řád hřiště a pokud tomu nic nezabrání, tak na troubecké hody by hřiště bylo předáno
dětem do předběžného užívání.
V minulém čísle Zpravodaje jsem vás také informoval, že naše obec získala z ministerstva vnitra
investiční dotaci na pořízení nového hasičského
dopravního automobilu pro naši zásahovou jednotku. Celková výše dotace by měla činit 500 000 Kč.
Další dobrou zprávou pak byla informace o schvá-
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lení příspěvku z krajského rozpočtu v celkové výši
250 000 Kč, a to rovněž na pořízení dopravního
automobilu. Po provedeném výběrovém řízení
ovšem došlo k upřesnění ceny vozidla (bude se
jednat o značku IVECO), přičemž finální cena činí
1 681 000 Kč. Dodavatelská firma nám ovšem
nabídla uhradit kupní cenu ve splátkách, a tak
v letošním roce za toto nové vozidlo zaplatíme
z vlastních prostředků a z dotací celkovou částku
1 250 000 Kč a v příštím roce pak zaplatíme zbylých 431 000 Kč. Vozidlo by mělo být viděno poprvé při oslavách 115. výročí založení SDH Troubky
v září letošního roku.
V půli června letošního roku navštívila naši obec
již potřetí za sebou hodnotící komise pro soutěž
Vesnice roku Olomouckého kraje 2009. Naše obec
tak soutěžila v konkurenci mezi dalšími 32 obcemi
Olomouckého kraje o získání tohoto prestižního
ocenění. V letošním roce jsme pro komisi připravili ve spolupráci se spolky, organizacemi a členy
zastupitelstva velkou prezentaci v sále kulturního
domu. Touto cestou bych tak chtěl poděkovat
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všem, kteří s touto prezentací pomáhali a přišli diskutovat s členy komise. Chci také poděkovat za připravené pohoštění a vůbec celkový důstojný ráz
představení naší obce.
Přejme vítězné obci, ať dobře reprezentuje Olomoucký kraj v celostátním kole soutěže. Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola získala obec Tučín.
Modrou stuhu za společenský život si vybojovala
Dlouhá Loučka a zelenou stuhu za péči o zeleň
a životní prostředí Jezernice. Bílou stuhu za činnost mládeže komise přiřkla obci Pavlovice a oranžovou stuhu za spolupráci samosprávy a zemědělského subjektu pak Tištínu.
V letošním roce se prý tolik „neohřejeme“ jako
v předešlých letech, ale snad nám počasí bude
přát alespoň na hody nebo začátkem srpna při dalším ročníku fotbalového povodňového turnaje či
jiných akcích pořádaných našimi aktivními spolky.
Přeji Vám příjemně strávenou a prosluněnou letní
dovolenou.
Radek Brázda

Dûtské hﬁi‰tû Ostrov
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Zde zveřejňujeme dopis SMS ČR týkající se problematiky rozpočtového určení daní
(naše obec je členem SMS ČR)

SPRAVEDLIVÉ
PENÍZE OBCÍM A
MċSTģM
Ve ZlínČ dne 15.5.2009

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
Vážená paní zastupitelko, Vážený pane zastupiteli,
v návaznosti na výsledky II. Republikového shromáždČní SMS ýR si Vás dovolujeme oslovit s následující
naléhavou prosbou. VČnujte jí prosíme nČkolik minut Vašeho þasu.
Jak jistČ víte, Ministerstvo financí ýR nechalo zpracovat Vysokou
školou ekonomickou (VŠE) analýzu financování výkonu státní
správy a samosprávy obcí a mČst z celé ýR. V prĤbČhu roku 2008
bylo VŠE zkoumáno financování pĜenesené státní správy a
samosprávy, jak v jejich pĜíjmové, tak i výdajové þásti. Základní
zjištČní analýzy podle SMS ýR odkrylo nedostateþné financování
výdajových nákladĤ obcí a mČst pod 100 tis. obyvatel a
nesystémovost stávající právní úpravy financování samospráv.
Analýza VŠE sloužila jako podklad návrhu Sdružení místních
samospráv na zmČnu financování obcí a mČst ze sdílených daní.
Analýza zĜetelnČ prokazuje, že všechny samosprávy mají pĜibližnČ
40% výdajĤ na jednoho obyvatele stejné bez ohledu, zda jde o malou
obec, mČsteþko þi velké mČsto. Dnes se však rovným dílem dČlí
pouze 3% sdílených daní. To je zcela neodĤvodnČný nepomČr.

40% výdajĤ na obþana je stejných
bez ohledu na velikost obce / mČsta

x

SOUHLASÍTE S TAKOVÝMI
ROZDÍLY?

30.000 Kþ na
obþana Prahy

6.890 Kþ na
obþany menších
mČst a obcí

jen 3% z daní se dČlí mezi
obce a mČsta rovným dílem

Z šetĜení vyplývá, že všechny obce a mČsta vykazují následující typy výdajĤ
 výdaje významnČ vyšší u velkých mČst na jednoho obyvatele a nižší u menších mČst a obcí
(bezpeþnost, doprava a infrastruktura, kulturní a sportovní vyžití)

 pĜibližnČ stejné výdaje na obyvatele bez ohledu na velikost obce (zbylé výdaje)
 výdaje nižší u velkých mČst na jednoho obyvatele a vyšší u menších mČst a obcí
(výdaje na požární ochranu, odvádČní a þištČní odpadních vod, veĜejné osvČtlení, výdaje na zajištČní pitné
vody a další okruhy þinností menších samospráv).

Dnes tyto zvýšené þi stejné výdaje obcí a mČst pod 100 tis. obyvatel nejsou odpovídajícím zpĤsobem
zohledĖovány. ýtyĜi nejvČtší mČsta jsou pĜíjmovČ naddimenzována, neboĢ na svých 20% obyvatel
získávají témČĜ polovinu všech prostĜedkĤ urþených všem obcím a mČstĤm. Ostatních více než 6600 obcí
a mČst pod sto tisíc obyvatel jsou diskriminována, neboĢ v nich žije 80% obyvatel, pĜesto získávají pouze
menší polovinu prostĜedkĤ.
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Tento stav zachycuje následující pĜíklad souþasný pĜíjmĤ na jednoho obyvatele.
Celkové pĜíjmy samospráv
ze sdílených daní státního rozpoþtu 2009
116,4 mld. Kþ

PĜes 6600
obcí a mČst =
80% obyvatel
zemČ získává
jen polovinu
zbylých
prostĜedkĤ

4 nejvČtší
mČsta Praha,
Brno, Ostrava,
PlzeĖ
= 20% obyvatel
získává témČĜ
50% všech
prostĜedkĤ

NÁVRH SMS ýR NA ODSTRANċNÍ DISKRIMINACE
FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV
Podle závČrĤ Analýzy VŠE Sdružení místních samospráv pĜipravilo
návrh na zmČnu dČlení sdílených daní mezi všechny obce a mČsta,
který jednomyslnČ schválilo II. Republikové shromáždČní SMS ýR
v dubnu v JihlavČ. Podstata návrhu SMS je jednoduchá. DČlit
sdílené danČ podle pravidel, která budou respektovat zjištČné
výdaje obcí u jednotlivých þinností.

CÍL SMS ýR
V OBLASTI

FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV
___________________________________________________

ODSTRANċNÍ DAĕOVÉ
DISKRIMINACE OBýANģ
MENŠÍCH MċST A OBCÍ

Návrh SMS ýR:
; OdstraĖuje diskriminaci obþanĤ všech mČst a obcí do 100 tis. obyvatel.
; Posiluje rozpoþty všech mČst a obcí do 100 tis. obyvatel o þástku celkem 21 mld. Kþ, v prĤmČru na
jednoho obyvatele o þástku 2,5 tis. Kþ, tedy u obce s 1000 obyvateli pĜibližnČ o 2,5 mil. Kþ roþnČ navíc
(oproti stávajícímu pĜíjmu na obþana ve výši 7180 Kþ zvyšuje podíl na obþana na 9.700 Kþ roþnČ).
; NejvČtší nárĤst vykazují obce a menší mČsta s poþtem obyvatel 1500 – 5000 obyvatel, kde ze
souþasných 6.900 Kþ na obyvatele pĜíjem dle nového návrhu þiní 10.370 Kþ, tedy + 3500 Kþ na
jednoho obyvatele v této velikostní kategorii obcí, celkové navýšení v této kategorii obcí a mČst þiní
4,87 mld. Kþ roþnČ. StejnČ pozitivní dopad pĜináší i pro kategorii statutárních mČst pod 100tis. obyvatel
(Liberec, Ústí n. Labem, ýeské BudČjovice, Zlín, Hradec Králové, Pardubice…), kde všech 16 mČst
získává na 1 obyvatele 1.700 Kþ navíc (celkem 2 mld. Kþ). I u tČchto mČst bylo zjištČno znevýhodnČní
oproti stávajícímu stavu.
; Na novém systému získává celkem 6036 obcí a mČst z celé ýR celkem 21 mld. Kþ, záporný dopad
jde na vrub 4 nejvČtších mČst, která ze systému neodĤvodnČnČ získávala násobnČ vyšší pĜíjmy.
; Nemá negativní dopad na státní rozpoþet, neprohlubuje deficit.
; Zachovává stávající motivaþní prvky zákona o rozpoþtovém urþení daní. Nový systém dČlení se týká
pouze rozdČlení sdílených daní.
; UmožĖuje všem obcím a mČstĤm odpovídající rozvoj pro následující roky, kdy již nebude štČdrý
evropský rozpoþet dotovat rozvojové aktivity v zemi.
Celý návrh SMS ýR naleznete také na našich stránkách http://www.smscr.cz/RUD.php
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Návrh SMS ýR (zisky/ztráty) obcí/mČsta (þlenČní dle
velikosti obcí) - srovnání se souþasným zákonem
Poþet obyvatel
obce
tis. Kþ
Zisko
Ztrátové Výše
Výše
od
do
vé
obce
ztráty
zisku
obce
0
100
103
-13 041
426
36 712
101
200
50
-13 299
999
232 374
201
300
28
-10 008
855
366 908
301
1500
22
-9 417
2878 4 868 672
1501
5000
1
-145
608
5 390 576
5001
10000 0
0
141
3 134 635
10001
20000 0
0
70
2 470 553
20001
30000 0
0
27
1 345 508
30001
40000 0
0
10
659 131
40001
50000 0
0
5
422 028
50001
100000 0
0
16
2 017 125
100001 150000 0
0
1
171 426
150001 a výše 3
-4 595 769 0
0
Hl. mČsto Praha
1
-14 973 971 0
0
208
-19 615 649 6 036 21 115 649

Váhy jednotlivých kritérií
Níže uvedené váhy vychází z rozdČlení
výdajových oblastí mezi jednotlivá kritéria
dle návrhu SMS ýR. Váha jednotlivých
kritérií byla stanovena souþtem vah
jednotlivých výdajových oblastí.
návrh
váhy

Typ kritéria
A

B
C

D

Poþet obyvatel
upravený
koeficientem v
závislosti na
velikostní
kategorii obce
Prostý poþet
obyvatel
Poþet žákĤ v
obecních
školkách a
školách
Rozloha
katastr. území
obce

souþasný
stav

51,29 %

94%

38,29 %

3%

9,32 %

0%

1,1 %

3%

PĤrĤmČrný výnos na jednoho obyvatel (tis. Kþ)

PrĤmČrné sdílené daĖové pĜíjmy na jednoho obyvatele
35,00
Návrh SMS ýR

30,00
Souþasný systém

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Velikostní kategorie

UPOZORNċME NA DISKRIMINACÍ VŠECH OBCÍ A MċST !!
SMS ýR se rozhodlo po vypracování Analýzy všemi prostĜedky upozornit na zjištČnou diskriminaci obþanĤ
obcí a mČst pod 100 tis. obyvatel. V JihlavČ bylo delegáty dohodnuto uþinit tak zajímavou formou. Proto
Sdružení místních samospráv doruþuje všem svým þlenĤm cedule ve tvaru znaþky obce þi mČsta
s následujícím textem „DAĕOVċ DISKRIMINOVANÁ OBEC“. ýlenové SMS ýR, kteĜí se k akci pĜipojí,
budou cedule vyvČšovat ke znaþkám jejich obce tyto cedule, a to v ÚTERÝ 26. kvČtna 2009 takto:
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Jde nám pĜedevším o to, upozornit na zjištČnou daĖovou diskriminaci, o formu protestu, aby se obþané
dozvČdČli o stávající nespravedlnosti. Veškeré náklady jdou za organizací SMS ýR. Vedení SMS ýR bude
konat celostátní mediální prezentaci ve stejný den. VČĜíme, že tímto zpĤsobem zahájíme debatu nad
spravedlivým dČlením prostĜedkĤ státního rozpoþtu, tedy penČz všech daĖových poplatníkĤ.
Dovolujeme si Vás požádat, abyste návrh SMS ýR diskutovali i ve Vašem zastupitelstvu. Jeho
prosazení pĜináší obcím a mČstĤm do 100 tis. obyvatel celkem 21 miliard Kþ, ve specifikaci
 u obcí s 1000 obyvateli cca 2,5 mil. Kþ navíc roþnČ do rozpoþtu,
 u obcí v kategorii 1500 – 5000 obyvatel navíc témČĜ 5 miliard (prĤmČrnČ ze souþasných 6.900
Kþ na 1 obyvatele zvýšení na 10.370 Kþ),
 mČstĤm od 5000 do 10000 obyvatel celkem pĜes 3 miliardy,
 mČstĤm od 10000 obyvatel do 100 tis. obyvatel (pĜes 130 mČst) pĜes 2 miliardy
ZároveĖ Vás informujeme, že jsme zahájili jednání napĜíþ politickým spektrem ohlednČ zmČny stávajícího
zákona o rozpoþtovém urþení daní a podpoĜe návrhu SMS ýR.
VČĜíme, že tak zahájíme kroky pro napravení souþasného modelu dČlení prostĜedkĤ. V pĜíloze pĜipojujeme
struþnou charakteristiku naší celostátní organizace. TČšíme se na setkání s Vámi v SMS ýR pĜi
odstraĖování diskriminace obþanĤ obcí a mČst pod 100 tis. obyvatel.
S pozdravem

Josef BartonČk, v.r.

Jan Pijáþek, v.r.

VČra KováĜová, v.r.

pĜedseda SMS ýR
starosta mČstysu OsvČtimany

1. místopĜedseda SMS ýR
starosta obce Vlþnov

2. místopĜedsedkynČ SMS ýR
starostka obce ChýnČ

Jana JuĜenþáková, v.r.

Petr Gazdík, v.r.

senátorka
þlenka komise MF ýR pro zmČnu RUD
p

starosta obce Suchá Loz
þlen komise MF ýR pro zmČnu RUD
p

Základní charakteristika
Sdružení místních samospráv ýR

V organizaci jsou sdružena obce a mČsta z celé ýeské republiky.
Sdružení bylo založeno dne 31. ledna 2008 v JihlavČ. V souþasné dobČ se k SMS ýR hlásí pĜes
1100 obcí a mČst ze 13 krajĤ ýR.
Jaká je váha hlasu v orgánech SMS ýR?
Vychází se ze zásady rovnosti a stejné odpovČdnosti samospráv pĜed zákonem. Každá obec þi
mČsto má bez ohledu na velikost jeden hlas. Hlasování je veĜejné a nepodléhá žádnému
komorovému hlasování.
Jaká je výše þlenského pĜíspČvku v SMS ýR?
Tisíc korun na þlena plus 1 Kþ za každého obyvatele mČsta / obce. U obce s poþtem 3000 obyvatel
tak výše roþního pĜíspČvku þiní 4000 Kþ.
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Jaké další právnické osoby s SMS ýR spolupracují?
SMS ýR navázalo spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova, organizací Transparency
International, nevládní protikorupþní organizací RĤžový panter, ale také ýeskomoravskou
konfederací odborových svazĤ. Sdružení spolupracuje pouze s nezávislými a nepolitickými
organizacemi.
Jak je SMS organizováno, kdo rozhoduje o stanoviscích sdružení?
ÚstĜedními republikovými orgány je pĜedsednictvo a Rada. Rada je tvoĜena zástupci ze všech krajĤ, každý
kraj si již zvolil své pĜedstavitele. Tyto orgány tak jen pĜenášejí stanoviska þlenĤ SMS, a to prostĜednictvím
osobní úþasti na jednání, anket a hlasováním na intranetové þásti stránek www.smscr.cz. V tČchto
hlasování sami þlenové rozhoduji o tom, jaké stanovisko má SMS ýR prosazovat pĜi jednáních
s ústĜedními orgány státní správy a vládou.

Rada obce
USNESENÍ Z 58. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 25. 3. 2009

Usnesení rady 58/1006/2009

Rada obce schválila upravený program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Rada obce neschválila nabídku společnosti STOJAN
Interier s.r.o. Želatovice na pořízení markýz do mateřské
školy v Troubkách dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 58/1001/2009

Usnesení rady 58/1007/2009

Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

1.

Usnesení rady 58/1000/2009

Usnesení rady 58/1002/2009
Rada obce schválila program XVI. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/1003/2009
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce k datu
28. 2. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/1004/2009

Rada obce vzala na vědomí Zápis č. 13/2009 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce konaného dne 4. 3. 2009.
2. Rada obce vzala na vědomí zápis o kontrole hospodaření provedené Finančním výborem zastupitelstva obce dne 18. 3. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/1008/2009
Rada obce vzala na vědomí registraci obce u Finančního úřadu v Přerově k plátcovství daně z přidané hodnoty s účinností od 1. 5. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/1009/2009

Rada obce vzala na vědomí na vědomí zprávu o splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu
28. 2. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Rada obce schválila návrh společnosti Troubecká hospodářská a.s. na splácení kupní ceny pozemků ve vlastnictví obce Troubky dle podané žádosti a daného znaleckého posudku č. 28/09.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 58/1005/2009

Usnesení rady 58/1010/2009

Rada obce schválila nabídku firmy Vojtěch Ticháček,
Troubky, na provedení výměny ohřívačů TUV na bytových
domech DPS Dědina a DPS Záhumení a provedení
výměny plynového kotle na hasičské zbrojnici.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

1.

2.

Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit pronájem části obecního pozemku p. č. 1316 v obci
Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, Martinu Vlachovi, Troubky, za účelem umístění garáže.
Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr
pronájmu části obecního pozemku p. č. 1316 v obci
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Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, Martinu Vlachovi, za účelem umístění garáže.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj.
100 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/1011/2009
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit souhlasné
prohlášení uzavřené mezi Obcí Troubky a Pozemkovým
fondem České republiky ve věci vlastnického práva
k pozemku p.č. 581 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/1012/2009
1. Rada obce neschválila prodloužení smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně panu Milanu Gregovskému.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
pana Milana Gregovského o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/1013/2009
1. Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně s paní Marcelou Zemánkovou na
dobu od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2009 za podmínky
úhrady dlužné části za ubytování pana Václava Kouta.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
paní Marcelu Zemánkovou o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/1014/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o průběhu prodeje obecních bytů v Tovačově.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/1015/2009
Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu s manželi Voždovými, Tovačov, do 30.4. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/1016/2009
Rada obce schválila podání přihlášky do soutěže „Vesnice roku 2009“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 59. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 8. 4. 2009
Usnesení rady 59/1017/2009
Rada obce schválila upravený program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1018/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
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rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1019/2009
1. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé
období.
2. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí
schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě
místních komunikací“.
3. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o plnění rozpočtu Obce Troubky k 31.
3. 2009.
4. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Obce Troubky za rok 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1020/2009
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce k datu
31. 3. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1021/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o splácení úvěrů
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu 31. 3.
2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1022/2009
Rada obce vzala na vědomí zápis Finančního výboru
o kontrole hospodaření provedené dne 24. 3. 2009
a zápis Finančního výboru z kontroly inventarizace obce
za rok 2008 provedené dne 30. 3. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1023/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu obce na rekonstrukci sociálního zařízení v areálu oddílu kopané TJ Sokol Troubky na Zárubě, a to
v rámci příspěvku z rozpočtu obce pro TJ Sokol Troubky
na rok 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1024/2009
1. Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 11/2009 uzavřenou mezi společností SISKO, spol. s r.o., Přerov
a Obcí Troubky na „Rekonstrukci místní komunikace v obci Troubky, ulice Zahradní“, dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu smlouvy o dílo č. 11/2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 59/1025/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Troubky v celkové výši 500 Kč na činnost SOS dětských vesniček.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1026/2009
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit
žádost manželů Jančových, Troubky, o snížení kupní ceny
za pozemek p. č. 1828, zahrada, v k.ú. Troubky nad Bečvou a to na 50 % ceny stanovené znaleckým posudkem
č. 53/09.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy z 5 přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1027/2009
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření
kupní smlouvy mezi Obcí Troubky a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., na prodej vodovodního
řádu o délce 70 metrů v ulici Nová čtvrť
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj.
100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1028/2009
Rada obce schválila uzavření smlouvy o pronájmu veřejného prostranství pro umístění lunaparku v době konání
troubeckých hodů v roce 2009 s Františkem a Zdeňkem
Finkovými, Prostějov (lunapark Radost).
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj.
100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1029/2009
1. Rada obce schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu
v obecním bytě panu Josefu Raškovi, Troubky, od 1.
9. 2009 do 31. 8. 2012.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
pana Josefa Rašku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj.
100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1030/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Bohuslava Borka, Chropyně, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
pana Bohuslava Borka o rozhodnutí Rady obce
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj.
100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1031/2009
1. Rada obce rozhodla vyzvat nájemkyni obecního bytu
Janu Dvořákovou, Troubky, k okamžitému vyklizení
bytu z důvodu neplacení nájemného a plnění
s nájmem spojeného.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce vyzvat paní
Janu Dvořákovou k vyklizení bytu.
3. Rada obce ukládá místostarostce obce, aby ve spolupráci s právním zástupcem obce a soudními exekutory zahájila jednání vedoucí k vymožení dlužné
částky.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1032/2009
Rada obce vzala na vědomí hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu
obce pro rok 2009 za období 1–2/2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1033/2009
Rada obce vzala na vědomí informace Krajského úřadu
Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, o výši rozpisu přímých neinvestičních výdajů rozpočtovaných na rok 2009 pro školy a školská zařízení
Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1034/2009
Rada obce schválila poskytnutí odměny jako nenárokové složky platu ředitele školy z rozvojového programu
MŠMT ČR „Navýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství“ a to formou jednorázové výplaty za
měsíc duben 2009 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1035/2009
Rada obce schválila odpisový plán pro hlavní budovu areálu základní školy, č.p. 10, Dědina 36, Troubky, postavenou na pozemku p.č. 53 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad
Bečvou dle návrhu zpracovaného Základní školou
a Mateřskou školou Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1036/2009
1. Rada obce schválila udělení výjimky z počtu žáků
v Základní škole a Mateřské škole Troubky pro školní rok 2009/2010 dle přílohy.
2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit
navýšení provozního příspěvku Základní školy
a Mateřské školy Troubky z rozpočtu obce pro období 09-12/2009 dle předběžně kalkulovaného růstu
mzdových nákladů pedagogických a nepedagogických pracovníků organizace.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/1037/2009
1. Rada obce vzala na vědomí dopis Základní školy
a Mateřské školy Troubky ve věci zajištění provozu
školní družiny a mateřské školy o prázdninách.
2. Rada obce souhlasí s návrhem Základní školy
a Mateřské školy Troubky na zajištění provozu školní družiny a mateřské školy o prázdninách dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 59/1037/2009
Rada obce vzala na vědomí výsledek zápisu dětí do 1.třídy Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 60. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 29. 4. 2009
Usnesení rady 60/1038/2009
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1039/2009
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 60/1040/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o plnění usnesení z XVI. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1041/2009
1. Rada obce schválila prodloužení termínu čerpání
finančních prostředků z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce panu Miroslavu Konupčíkovi, a to do 30. 9.
2009.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zpracovat dodatek k úvěrové smlouvě uzavřené s panem Miroslavem Konupčíkem ve smyslu usnesení Rady obce.
3. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu dodatku k úvěrové smlouvě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1042/2009
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 4/2009
o poskytování daňového poradenství uzavřenou
mezi Obcí Troubky a daňovou poradkyní Bc. Evou
Staňkovou, Kroměříž.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy č. 4/2009 o poskytování daňového poradenství.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1043/2009
Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 12/OPM
PR 14/2009 „VT Lukavec - Troubky n. B. - stavidlo“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1044/2009
Rada obce schválila na základě předložených cenových
nabídek jako dodavatele markýzy pro mateřskou školu
firmu Jaroslava Kotíka.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1045/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 500 Kč Nadaci Charty 77, a to na Konto
BARIÉRY.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1046/2009
1.

Rada obce vzala na vědomí registrační list akce 114
214 9046 - Obec Troubky - dopravní automobil.
2. Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci
114 214 9046 - Obec Troubky - dopravní automobil.
3. Rada obce schválila podmínky výběrového řízení na
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci
114 214 9046 - Obec Troubky - dopravní automobil,
dle přílohy.
4. Rada obce ukládá obecnímu úřadu oslovit v rámci
výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu na akci 114 214 9046 - Obec Troubky - dopravní automobil, alespoň 3 dodavatelské
společnosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1047/2009
1.

Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě
o odvozu a odstranění nebezpečných odpadů uzavřený mezi Obcí Troubky a společností BIOPAS spol.
s r.o. Kroměříž.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
Dodatku č. 2 ke smlouvě o odvozu a odstranění
nebezpečných odpadů uzavřený mezi Obcí Troubky a společností BIOPAS spol. s r.o. Kroměříž.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1048/2009
1.

Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. SOD 432/2/2008-II uzavřené mezi Obcí Troubky
a společností Pavel Kuběja - EMPEMONT na rozšíření rozhlasového a varovného systému Obce
Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD 432/2/2008-II uzavřené mezi Obcí Troubky a společností Pavel Kuběja - EMPEMONT na rozšíření rozhlasového a varovného systému Obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1049/2009
Rada obce schválila Ceník pronájmů a služeb poskytovaných Obcí Troubky dle přílohy s účinností od 1. 5. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 60/1050/2009
Rada obce schválila opravu Rozpočtového opatření č.
1/2009 v části Financování dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1051/2009
Rada obce souhlasí s nutnou úpravou projektu výstavby
multifunkčního dětského hřiště Ostrov a financováním
této úpravy projektu z vlastních finančních prostředků
Obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1052/2009
Rada obce schválila záměr prodeje obecních pozemků
p. č. 2879, p. č. 2880, p. č. 2779/2 a p. č. 2779/3 v k. ú.
Troubky nad Bečvou společnosti BEST a.s. Rybnice.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1053/2009
Rada obce neschválila záměr prodeje části obecního
pozemku p. č. 865 v k.ú. Troubky nad Bečvou manželům
Krejčím, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1054/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 15. dubnu 2009 pro
školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná
obcemi.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1055/2009
Rada obce schválila pořízení nových plynových ohřívačů TUV pro školní jídelnu Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1056/2009
Rada obce vzala na vědomí sdělení o výsledku zápisu
do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Troubky pro
školní rok 2009/2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1057/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost p. Jiřího Bršťáka o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
p. Jiřího Bršťáka o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1058/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost slečny Pavly
Obrtelové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce místostarostce obce informovat slečnu
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Pavlu Obrtelovou o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1059/2009
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma A manželům Raškovým,
Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o nájmu bytu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/1060/2009
Rada obce souhlasí s podáním výpovědi z nájmu obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma A - nájemce Jana
Dvořáková, Troubky, z důvodu neuhrazení dlužného
nájemného a plnění spojeného s nájmem, dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady..
USNESENÍ Z 61. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 13. 5. 2009
Usnesení rady 61/1061/2009
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1062/2009
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 61/1063/2009
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce k datu
30. 4. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1064/2009
1. Rada obce schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě
o odvozu a využití komunálních odpadů uzavřený
mezi Obcí Troubky a společností BIOPAS, spol. s r.o.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
Dodatku č. 5 ke smlouvě o odvozu a využití komunálních odpadů uzavřeného mezi Obcí Troubky
a společností BIOPAS, spol. s r.o.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1065/2009
1. Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě č.
7/201/06 o pronájmu nádob, odvozu a využití vytříděných složek komunálních odpadů uzavřený mezi
Obcí Troubky a společností BIOPAS, spol. s r.o.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 7/201/06 o pronájmu
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nádob, odvozu a využití vytříděných složek komunálních odpadů uzavřený mezi Obcí Troubky a společností BIOPAS, spol. s r.o.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1066/2009
1. Rada obce schválila přijetí příspěvku v celkové výši
250 000 Kč od Olomouckého kraje na pořízení
dopravního požárního automobilu pro JSDHO Troubky.
2. Rada obce schválila spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje, tj. 250 000 Kč.
3. Rada obce schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
příspěvku mezi Olomouckým krajem a Obcí Troubky dle přílohy.
4. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého
kraje.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1067/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 2000 Kč paní Ing. Lence Vojtkové, Troubky, na startovné na mistrovství Evropy v Armwrestlingu
konaném v Bulharsku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1068/2009
Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
pozemku uzavřený mezi Obcí Troubky a paní Martinou
Ministrovou a panem Milanem Ministrem dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1069/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o finální verzi
upravené části projektu dětského hřiště Ostrov.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1070/2009
Rada obce vzala na vědomí výsledky hospodaření
Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem
z rozpočtu Obce Troubky za období 1-3/2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1071/2009
Rada obce vzala na vědomí protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne
24. 3. 2009, včetně zprávy o nápravných opatřeních.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1072/2009
Rada obce vzala na vědomí oznámení Základní školy
a Mateřské školy Troubky o provozu mateřské školy
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a školní družiny v období hlavních prázdnin školního roku
2008/2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1073/2009
Rada obce schválila žádost Základní školy a Mateřské
školy Troubky o povolení výjimky
z počtu dětí v mateřské škole dle přílohy (více dětí).
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1074/2009
1.

Rada obce neschválila prodloužení smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně panu Milanu Gregovskému,
Troubky.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
pana Milana Gregovského o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1075/2009
1.

Rada obce vzala na vědomí žádost p. Romana Haviernika, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
p. Romana Haviernika o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1076/2009
Rada obce schválila podmínky prodeje obecních bytů
v Tovačově dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/1077/2009
Rada obce souhlasí s podáním výpovědi z nájmu obecního bytu na hasičské zbrojnici - nájemce Květoslav Pěkník, Troubky, z důvodu neuhrazení dlužného nájemného
a plnění spojeného s nájmem, dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady..
USNESENÍ Z 62. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 1. 6. 2009
Usnesení rady 62/1078/2009
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/1079/2009
Rada obce rozhodla o úpravě projektu rekonstrukce místní komunikace v ulici Zahradní.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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P O Z VÁ N K A
NA NOâNÍ HASIâSKOU SOUTùÎ
MIKROREGIONU ST¤EDNÍ HANÁ,
která se bude konat

v sobotu 5. záﬁí 2009
na fotbalovém hﬁi‰ti v Troubkách.
Hry bez hranic – Mikroregion Stﬁední Haná
Po loňském úspěchu našich Her bez hranic jsme
je uspořádali i pro pracovníky a zastupitele obcí
z Mikroregionu Střední Haná.
Přes počáteční nadšení představitelů okolních
obcí se nakonec 16. května 2009 dostavila pouze
čtyři družstva: z Tovačova, Oplocan a dvě družstva
domácí - první složené ze zastupitelů obce a druhé z dětí zaměstnanců obecního úřadu s názvem
Děti obce.
Všichni soutěžící bojovali o každý bod. Netradiční disciplíny dávaly všem zabrat. Soutěživý duch
se nejlépe projevil u tovačovského družstva, které
získalo 1. místo. Druhou příčku obsadily Děti obce
těsně před Oplocanami a na pěkném 4. místě
skončilo troubecké družstvo, které si po zásluze
odneslo pytel brambor.

I přes malou účast nultého ročníku se akce vydařila, všichni zúčastnění se bavili a už dnes se těší
na příští ročník. A tam jim to, my troubečtí, natřeme…

SoutûÏní báseÀ troubeckého druÏstva:
My ze Stﬁední Hané triãka jsme si vzale,
hraví jak ty dûcka natﬁásli jsme plecka.
Za vidinou zisku hájíme svou vísku,
snaÏíme se víc a víc zvítûzit v Hrách bez hranic.
Zlatíãka z na‰í dûdiny nerespektují ‰ediny.
Tovaãov ãi Oplocany, hlavnû, Ïe tu nejsme sami.
AÈ si kdo chce vyhraje, pﬁí‰tû víc aÈ nás tu je!

Manek˘n Ondra
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Let balonem

II. Spolkové hry bez hranic
Poslední květnovou sobotu v 7.00 hodin začali
pořadatelé Her bez hranic připravovat stanoviště
pro soutěže. Fotbalové hřiště se během chvilky
zaplnilo vyznačenými dráhami, barevnými kužely,
objevily se fošny, kolečka, pneumatiky a v neposlední řadě tajemné květináče. Když bylo všechno
připraveno, spustil se liják. Soutěžící dvanácti družstev s obavami hleděli na pořadatele, jestli je vyženou na zmáčenou plochu. Nevyhnali. Byly připraveny i disciplíny, které bylo možné provádět pod
střechou. Pojídání špaget, přišívání knoflíků, soutěž o nejdelší slupku z jablka a další proběhly
v suchu, i když za vydatného deště.
Potom se jako zázrakem vyčasilo a soutěžící
se mohli projevit v terénu. Soutěže Šup do popelnice, Krakonošovi lyžníci, Fazolačka, Sběratel piva
a mnoho dalších se náramně vydařily.
Hezké počasí přilákalo i početné obecenstvo,
které přišlo povzbudit své favority. Všichni mohli
ochutnat dobroty z udírny připravené místními fotbalisty.

A jak to všechno dopadlo?
1. Armwrestling
2. Sbor
3. Volišáci
4. Koňáci
5. Áčko
6. Medial stars
7. 1. FC Slza
8. SPŠáci
9. KD Libča
10. Poupata
11. Soptíci
12. Myslivci

body
408
378
373
371
364
352
342
333
324
309
272
269

Děkujeme všem soutěžícím za jejich sportovní
nasazení a těšíme se na III. Spolkové Hry bez hranic zase příští rok.
Vladimíra Hanzlíková

BáseÀ 1. FC SLZA:
Pr‰í, pr‰í poﬁád víc,
zaãínaj Hry bez hranic.
Nikomu se vÛbec nechce,
leã soutûÏit zaãnem pﬁece.
V jednu pr˘ pﬁestane pr‰et,
vtipem zaãnem v‰ichni sr‰et.
Nakonec se rozjasnilo,
sluníãko nám zasvítilo.
Akce se nám vydaﬁila,
obec se zas pobavila.

·ikovná ‰vadlenka
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Krakono‰ovi LyÏníci Î

Í Pekaﬁi a jejich vánoãky

Ï Sbûratel piva
alias Velk˘ nákup – Libor

Í Popletené hry
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Zájezd seniorÛ
Začátkem června vyrazili v ranních hodinách
troubečtí senioři na tradiční výlet. Letos se přihlásilo tolik zájemců, že by autobus nestačil. Proto se
šest výletníků vezlo v obecním tranzitu.
Zamračená obloha sice hrozila, ale nakonec nám
počasí přálo a nespadla ani kapka.
První zastávkou na trase byla Karlova Studánka.
Všichni ocenili krásný vodopád, ochutnali léčivé
prameny a v klidu a pohodě poseděli na čerstvém
vzduchu u kávy.
S plnými taškami lázeňských oplatků jsme se
nalodili a pokračovali do Rýmařova, kde nás čekal
výborný oběd v restauraci pivovaru Excelent. Dalším bodem programu byla prohlídka hradu Sovinec. Většina účastníků zájezdu vyšla až na věž,
odkud byl krásný výhled po okolí.
Ze Sovince jsme pokračovali do Pradědovy galerie. Dřevěná – 10 metrů vysoká socha Praděda,
vyřezávaná zvířata v životní velikosti, betlémy, kolotoče i další exponáty nás všechny okouzlily.
Poslední zastávkou naší cesty bylo arboretum
v Pasece. Prohlédli jsme si skalničky, trvalky i vodní rostliny. Někteří neodolali a nakoupili si rostlinky
na vlastní zahrádku.

Příjemně unavení, ale
spokojení, jsme se vrátili domů.
V. Hanzlíková
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Základní ‰kola
Další školní rok za námi…
„Čas letí jako bláznivý“, zpívá se v jednom starém dobrém českém hitu. A že je to pravda, o tom
se znovu přesvědčujeme my pedagogové i naši
žáci. Ještě včera byl na mezích sníh a dnes už
jsme opět na konci dalšího školního roku. Dětem
přinesl spoustu nových poznatků, zážitků a dojmů.
Deváťáci naši školu opustí, aby zakusili další krůček k „opravdovému životu“, ve kterém se pomalu
začnou stavět na vlastní nohy. Ze všech těch nepříjemných písemek a zkoušení jim po čase snad
zbudou jen hezké vzpomínky na všechny školní
radovánky, kterých si za těch dlouhých devět let

zažili nepočítaně.
To vše teprve čeká na
naše nové prvňáčky, kteří
v září zasednou do školních lavic poprvé. Přejeme
vám, kteří za sebou naposledy zavřete dveře své třídy i vám, kteří je poprvé otevřete, ať se vám daří!
Co říci závěrem? Už zbývá jen popřát všem čtenářům krásné prázdniny a příjemnou dovolenou!

„Dobré ráno, princi! Tvého otce zavraždili...“
těmito slovy budili každé ráno dva sluhové svého
prince, aby mu připomněli, že jeho otec byl zavražděn. Tuto starou čínskou legendu jsme s žáky 9.
třídy oživili při přípravě tématu o holocaustu, temné kapitole dějin 20. století. Úkolem žáků bylo
samostatně vyhledat informace o nacistickém teroru v době protektorátu, zpracovat v elektronické či
papírové podobě prezentaci o síti koncentračních
táborů v Evropě, o počtech obětí, o režimu a cílech
„konečného řešení“ a s výsledky svého pátrání
seznámit spolužáky.
A že dnešní svět všech dnešních teenagerů
nekončí zkopírováním referátů z internetu, mi žáci
dokazují ve vyučování dějepisu a překvapí příjemně svým zájmem o minulost. Přinesou z domova
odborné knihy, skvosty v podobě
dopisů či básniček vojáků ze zákopů
první světové války, stářím zažloutlé
fotografie či rodné listy předků nebo
zapsané vzpomínky rodinných příslušníků na významnou událost či
předají kontakty na pamětníky, kteří
jsou ochotni mezi mládež přijít
a zavzpomínat. A takto se postupně
přerodila i hodina dějepisu v zajímavou besedu o nacistickém teroru
v době protektorátu .
Pozvání na besedu přijali dva vzácní hosté - pamětníci, kteří pocítili na
vlastní kůži tvrdé dopady nacistické-

ho násilí ve svých rodinách. Paní Burianová, babička žáka 9. třídy, velice poutavě vyprávěla o svém
tatínkovi, který byl v nelidských podmínkách vězněn po tři roky v koncentračním táboře Mauthausenu u rakouského Linze za údajné „schvalování
atentátu na Heydricha“. Paní Burianová nám
umožnila nahlédnout do cenných rodinných archiválií – viděli jsme cenzurovaný dopis poslaný z lágru, fotografie „schodů smrti“ ze 60. let 20. stol., svědecké výpovědi vězněného tatínka o útrapách
v táboře, o pokusech na lidech, o zdravotních potížích, o režimu, o jídle a výpovědi prof. MUDr. Josefa Podlahy, lékaře, který mnohým vězňům v Mauthausenu pomáhal (pamětní desku s jeho jménem
dnes najdete na zdi mauthauzského tábora).
Pan Bohumil Venclík, host z Tovačova, zavzpo-

Mgr. Petra Pavlíková, zástupkyně ředitelky

Îáci 8. a 9. tﬁídy
velmi pozornû poslouchají smutné vzpomínky
paní Burianové a pana Venclíka
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mínal na bolestné chvíle, kdy celá rodina byla tvrdě postižena přísnými tresty za přechovávání
„nepřítele říše“. Pan Venclík – tehdy osmnáctiletý
mladík – dostal několikaměsíční vězení, ten nejvyšší trest stihl jeho tátu (jeho jméno je uvedeno
na pamětní desce umístěné na budově MÚ v Tovačově). Také pan Venclík nám přinesl zajímavosti,
např. výstřižek z dobového tisku, který oznamoval
seznamy popravených s údaji o datech narození
a u jména popraveného otce bylo omylem uvedeno datum narození jeho syna.
Vzpomínky hostů doplnili žáci 9. třídy krátkými
přednáškami a prezentacemi v Power Pointu, četbou úryvku z deníku Anny Frankové, třináctileté
židovské dívky, která zahynula v Bergen-Belsenu.
Chtěla bych oběma hostům poděkovat za zajímavé, i když pro ně bolestné vyprávění. Úplné ticho
a maximální pozornost zúčastněných žáků během
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dvouhodinové besedy svědčily o tom, že oba
vypravěči svými životními příběhy mladé posluchače zasáhli, že jim předali něco, co z učebnic
nevyčtou a co je donutilo intenzivně přemýšlet
o nacistickém zlu.
V jejich pozdějších komentářích shodně zaznělo: „...tu dobu bych nechtěl(a) zažít…“
Mgr. Jitka Pěchová

Povûstné „schody smrti“ v koncentraãním táboﬁe
v Mauthausenu dnes

Zájezd do Osvětimi
Ve čtvrtek 4. června 2009 jsme se zúčastnili
zájezdu pořádaného ZŠ Tovačov do Polska, který
tématicky navazoval na besedu o holocaustu, kterou žáci absolvovali v rámci vyučování dějepisu.
V pět hodin ráno jsme vyjeli z Troubek. V Havířově přistoupila naše česká průvodkyně.
Cestou nám podávala výklad nejen o historii Polska, ale i o vlivu našich
panovníků na ni.
Po přejezdu hranic jsme
až do Krakova jeli v dešti.
Dopoledne jsme strávili prohlídkou centra krásného
historického velkoměsta
Krakova. Okolí hradu
Wavel, který jsme měli navštívit, bylo uzavřeno policej-

Nikol pﬁi prohlídce historické ãásti Krakova pﬁipomíná pﬁed kostelem Na
Rynku sv˘m spoluÏákÛm
legendu o záchranû KrakovanÛ pﬁed Tatary
v roce 1241

ními jednotkami z důvodu probíhající mezinárodní
schůzky politiků Evropské unie, a tak jsme se tam
nedostali.
Ale počasí se umoudřilo a vysvitlo sluníčko. Autobusem jsme se přesunuli do Osvětimi na prohlídku koncentračního tábora. Na tříhodinové náročné
prohlídce jsme potkali výpravy z Japonska, Izrae-
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Je‰tû dnes pﬁi náv‰tûvû koncentraãního tábora v Osvûtimi
jímá náv‰tûvníky nûmá hrÛza

le a celé řady evropských
zemí. Viděli jsme exponáty,
které při pohledu na vlastní oči musí zasáhnout každého člověka, který se vcítí do osudů obětí této
zrůdnosti. Měli jsme výbornou průvodkyni z Havířova,
která nám do sluchátek
překládala polské komentáře.
Zájezd byl nejen příjemný, ale hlavně poučný.
Domů jsme šťastně dorazili ve 22 hodin.
Poděkování patří organizátorům z řad pedagogického sboru ZŠ Tovačov
Mgr. Janě Ticháčkové a
Mgr. Jitce Lehké.
Mgr. Bedřich Bosák

Dopravní soutěž
V pátek 5. června 2009 proběhla ve sportovní
hale dopravní soutěž, kterou uspořádala Policie ČR
ve spolupráci s Obecním úřadem Troubky.
Příslušníci České policie připravili pro všechny
žáky 1. stupně přednášku se zaměřením na řešení mimořádných situací. Žáci byli také seznámeni
se zásadami poskytnutí první pomoci.
Soutěží se zúčastnila družstva ze ZŠ Troubky,
Bochoře a Vlkoše. Vybraných deset žáků z každé
školy prokazovalo znalosti
v poznávání dopravních
značek, předpisů, zdravovědy a děti také ukázaly, jak
ovládají jízdu na kole.
Výkony všech družstev
byly velmi vyrovnané, mezi
jednotlivými skupinami byly
jen nepatrné rozdíly. Pouze
o jeden bod porazili žáci
z Vlkoše žáky z Troubek.
Na třetím místě se umístily
děti z Bochoře, které zaostaly za Troubkami jen
o 2 body.

Všechna družstva byla obdarována pěknými
cenami, které dětem osobně předali zástupci
Obecního úřadu Troubky a na závěr sportovního
dopoledne si družstva slíbila, že příští rok si tuto
soutěž zopakují.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě soutěže
podíleli.
Mgr. Naděžda Konupčíková

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2009

21

Mamady Kébé
Žáci 8. třídy si s dobrovolníky ze 7. a 9. třídy adoptovali na počátku minulého školního roku afrického chlapce jménem Mamady Kébé. Vše proběhlo
za podpory Mgr. Šárky Hradilové. Chlapec bydlí
v Guineji společně se čtyřmi sourozenci. Jeho otec
je obchodník a matka žena v domácnosti.
Příspěvek na školné posíláme dvakrát do roka
a částka se pohybuje okolo 2000 Kč za jedno pololetí. Tyto prostředky osmá třída získává především
pomocí školních bufetů, které se konají každého
půl roku. V letošním roce nám pomáhala paní učitelka Mgr. Marcela Konečná.
Děkujeme všem, včetně rodičů a prarodičů, kteří nám s přípravou bufetu pomohli!
žáci 8. třídy

Projektový den – Vítání jara
V pátek začátkem dubna oslavili žáci a učitelé
naší školy příchod jara prastarým zvykem vynášení Smrtky ze vsi. Tento projektový den jsme zahájili besedou o obyčejích spojených s vítáním jara.
Když si žáci v jednotlivých třídách vyrobili figuríny
Smrtek, mohl zpívající průvod vyjít k Bečvě. Smrtky, které podle tradice symbolizují zimní období,
jsme za doprovodu písní vhodili do řeky. Do školy
jsme se vraceli s nazdobeným májíčkem, který
představuje příchod jara. K celé oslavě nám svítilo slunce, což nás velmi potěšilo a také ubezpečilo, že pradávné zvyky mají stále svou moc
a kouzlo.

¤íkanky pﬁi pﬁiná‰ení májíãku:
UÏ jsme SmrÈ zanesli,
nové léto pﬁinesli,
a to my, a to my,
my troubeck˘ panenky.
UÏ jsme SmrÈ zanesli,
nové léto pﬁinesli,
a to my, a to my,
my troubeãtí pacholci.
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Poznávací zájezd do Anglie
V měsíci květnu letošního roku se čtyři žáci z naší
školy vydali na výlet do Anglie. Tento výlet byl pro
nás velice přínosný nejen proto, že jsme si mohli
vyzkoušet naši angličtinu v praxi, ale i proto, že
jsme navštívili spoustu zajímavých míst, kterými se
Anglie může pyšnit. Například: Stonehenge, Houses of Parliament (budova, kde sídlí anglický parlament), Tower Bridge (zvedací most v Londýně
nad řekou Temží) anebo také London Dungeon
(muzeum, které zachycuje "odvrácenou tvář Anglie", kde můžete vidět, jak probíhaly popravy, kdo
to byl Jack Rozparovač, atd.). Po našich výletech
nás čekala nejzajímavější část celého zájezdu, a to
noc strávená v anglických rodinách. Tady se nám
dostalo mnoho příležitostí ke konverzaci a typického anglického jídla.

Zážitky z tohoto výletu nás budou provázet ještě
dlouhou dobu a určitě se do Anglie ještě v budoucnu vrátíme.
Josef Říha a Zbyněk Smolka, 9. tř.

Škola v přírodě
Se žáky 3., 4. a 5. třídy jsme zakončili měsíc květen školou v přírodě, která se uskutečnila ve stejné lokalitě, kterou před námi navštívili i naši mladší kamarádi z MŠ a první třídy. Ubytováni jsme byli
v rekreačním středisku Zákopčí, nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Od pondělí do pátku jsme měli
velmi pestrý program. Navštívili jsme horolezecký
park GIBON, kde si děti mohly vyzkoušet, jak jsou
obratné. Po dva dny jsme si užívali tobogánu na
bazéně v Rožnově pod Radhoštěm. Zdolali jsme
Radhošť, což byl úkol nelehký, ovšem žáci naší
školy zvládli celodenní túru hravě! V programu
nechyběl ani táborák, stezka odvahy, karneval lesních bytostí, netradiční olympijské hry a spousta
legrace.

Počasí nám celý týden přálo, správce střediska
Zákopčí byl velmi pohostinný a my jsme se vrátili
domů pěkně unavení, ale co je hlavní, v pořádku.
Zde je malá ochutnávka z pobytu v Beskydech.
Eva Vojtková
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Na bazénû v RoÏnovû pod
Radho‰tûm

Hmyzí výprava se zdařila...
V týdnu od 18. do 22. května se děti
z mateřské školy, první a druhé třídy
základní školy proměnily v různé hmyzí
tvorečky a užívaly si plnými doušky úkolů, které jim každý den chystal kamarád
Ferda Mravenec. Okolí rekreačního střediska Zákopčí ve vesničce Hutisko - Solanec bylo plné lesů, krásné a voňavé přírody. Děti zde prožily spoustu zajímavých
zážitků. Stavěly domečky pro hmyzí
kamarády, hledaly poklad v kopcích, soutěžily na olympiádě s Ferdou, světlušky
jim ukazovaly cestu při noční hře. Na
celodenním výletě jim Ferda ukázal starou, dřevěnou vesničku, vykoupal se
s nimi v bazénu a zahrál na provazolezce v Gibon parku. Hledání zázračných
knoflíků v potoce a pouštění lodiček bylo
pro děti báječnou atrakcí. Téměř žádné
dítě si ani nevšimlo, že pět dní ve škole
přírodě uteklo jako voda a jelo se domů…
Zdenka Grňová
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Ze ‰kolní druÏiny
„Mé milé léto, cos nám přineslo?“ Že nevíte? Ale
my děti ano. Přece vytoužené prázdniny! Dva
měsíce lenošení bez učení a domácích úkolů, písemných prací a zkoušení.
Všichni si je zasloužíme. Vždyť jsme celý rok pilně pracovali a dávali pozor, abychom se co nejvíce naučili. Ve školní družině jsme nemuseli mít
strach ze školních známek. Těšili jsme se na nové
hry a soutěže. Od března do května jsme si jich
užili do sytosti.

Soutěž "velký turista" ukázala naši nebojácnost
při překonávání medvěda, statečnost při přecházení propasti, přesnost při určování směru pochodu. Vypít celý pohár pramenité horské vody v cíli
soutěže nám některým dal pořádně zabrat (nebyla to limonáda).

Naše sportovní nadání jsme si mohli vyzkoušet
ve veselém zápolení s dětmi ze školní družiny
z Tovačova, v minutové olympiádě, opičí dráze

Pohybovou zručnost jsme předvedli v časovce
na kole a koloběžce, jízdě na kolečkových bruslích.

Tiskařský šotek nám zamotal znalosti z českého
jazyka a v přírodovědné soutěži „kukaččina vejce“jsme dokázali, že jsme se ve škole něco naučili – názvy kytiček a zvířátek.
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K oblíbeným soutěžím patřily také veselé kuličky, při kterých jsme se někdy nemohli trefit jamky a kreslení na asfaltu - obrázky se nám velmi
povedly.

Náš svátek Den dětí jsme oslavili cestou za
pokladem. Na vyznačené trase v mysliveckém areálu jsme plnili různé veselé disciplíny. Mysleli jsme
si, že poklad najdeme hned. Ale zmýlili jsme se.
Paní vychovatelka ho dobře zakopala. Hledali jsme
dlouho. Myslivcům jsme převrátili sušící se seno,
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hrabali jsme v hlíně, lezli na stromy. Odměnou nám
byly sladkosti a opečení buřtíků na ohni.

Chvíle strávené ve školní družině v měsíci květnu nám zpestřila praktikantka Venďa Janoušková.
Hráli jsme různé hry, soutěžili, zpívali…
A co na závěr? Těšíme se na nové prvňáčky
a přejeme jim, aby se jim také ve školní družině líbilo a našli si další nové kamarády.
V. Mateřánková

Mateﬁská ‰kola
Zase se přiblížil čas léta a prázdnin! Končí další
školní rok, během něhož děti ve školce poznaly
spoustu milých kamarádů, nasbíraly zkušenosti
a zážitky, naučily se mnoho nového. Ale všechno
pěkně postupně.
V dubnu byli naši předškoláci přizváni do ZŠ
k besedě s ilustrátorem A. Dudkem. Dětské úsměvy prozrazovaly, že se jim jeho vystoupení moc líbilo. Někteří se do školky vrátili s obrázkem na obličeji a ostatní děti trošku záviděly.
Neváhaly a svůj obličej o týden později také
vylepšily nejrůznějšími malovátky při tradičním Reji
čarodějnic. Venku se to hemžilo strašidly, černokněžníky, čarodějnicemi, netopýry a všechna tato
stvoření předvedla svůj um v letu na koštěti, ve
sběru kouzelných jahod a malin i v hledání chutných perníčků. Školní zahradou zavoněly špekáčky opékané na kouzelném ohni a nechyběla
spousta sladkých dobrůtek, které děti objevily při
hledání pokladu.
Ve školce jsou samé šikovné děti, což dokazuje
jejich účast na vystoupení ve Velkém Újezdu. Jejich

skladbu s polštářky ocenily děti z dalších mateřských škol a nechyběl ani potlesk rodičů, kteří své
ratolesti na tuto sobotní akci ochotně dovezli, za
což jim patří velký dík.
Děti mají rády sport a svědčí o tom úspěchy
v Olympiádě s Ferdou Mravencem pořádanou MŠ
Troubky. Konkurence byla veliká, do Troubek dorazily děti z Tovačova a z Věrovan. Žádná ze školek
nezůstala bez medaile a ocenění v podobě diplomů a drobností pro soutěžící. Nejzdatnější si
vyzkoušeli jaké to je, stát na stupních vítězů.
Pochvala patří i dalším dětem za úspěšně dokončený plavecký kurz v Přerově.
Přivezly si domů "mokré vysvědčení" a o prázdninách mohou směle vyrazit k vodě.
V měsíci červnu slavíme MDD, a protože nám
počasí letos příliš nepřálo, vyzdobily jsme balonky,
řetězy a obrázky celou MŠ a Den dětí si užili všichni i bez sluníčka – tančilo se, soutěžilo, kreslilo, největší radost měly děti ze skákacího hradu, v němž
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se každý pěkně vyřádil!
K závěru školního roku patří školní výlet a my
jsme letos vyrazili na hrad Bouzov. Pro děti byl připraven pestrý program – zastřílely si z kuše,
vystoupaly na dřevěnou rozhlednu v podobě Trojského koně, účastnily se šermířského souboje
a zhlédly vystoupení zkušených šermířů. Domů si
každý odvezl malou drobnost na památku a nebojte se, o žádný bolestivý šrám nešlo! V podhradí se
totiž daly zakoupit dárečky ze stánků a mnozí při
koupi nezapomněli ani na sourozence a rodiče,
které jistě překvapení z výletu potěšilo.
Školku navštívily děti ze ZUŠ a dokázaly, že hrát
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na hudební nástroje pro ně není žádný oříšek! Paní
učitelka vybírala z řad školky ty nejnadanější, kteří ZUŠ už brzy navštíví. Jde zejména o předškoláky, které již brzy čeká v MŠ poslední zvonění, proto se s nimi malí kamarádi pomalu loučí. Můžete
se na ně podívat na table v prodejně Lama, kde se
na vás usmívají na fotkách z plujícího parníku. Plují vstříc prázdninám a přejí spolu s kolektivem MŠ
všem příjemně prožité letní dny plné slunce, radosti a odpočinku!
Za kolektiv MŠ, G. Malátková
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Školka v přírodě s dětmi z MŠ a prvňáčky
18. 5.–22. 5. 2009. Konečně jsme se dočkali a už
sedíme v autobuse a jedeme na školu v přírodě do
rekreačního střediska Zákopčí ve vesničce Hutisko - Solanec. Po příjezdu jsme se ubytovali a hned
nás čekal průzkum okolí. Dali jsme na záda batůžky a hurá na túru! To paní učitelky koukaly, jak nám
to pěkně šlapalo. Po zdolání velikého kopce jsme
se museli posilnit, protože nás čekalo stavění
domečků v lese pro naše hmyzí kamarády a Ferdu mravence, který nás celou školou v přírodě provázel.
Už je to tady. Přiblížil se večer a my už kráčíme
stezkou odvahy. Nikdo z nás se samozřejmě nebál
a statečně každý došel až k cíli.
Druhý den pro nás Ferda mravenec připravil
olympiádu. Moc nás to bavilo, protože byla plná
soutěžních disciplín. Všechny děti s plným nasazením soutěžily a nakonec byly spravedlivě odměněny.
Třetí den jsme nestačili dospat. Čekal nás všechny celodenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm,
kde jsme navštívili Valašské muzeum s procházkou dřevěným městečkem. Jelikož bylo veliké horko, potěšilo nás, že můžeme pokračovat na místní

bazén, kde jsme s velkou radostí sjížděli tobogány
a řádili ve vodě. Nenechte se ale mýlit! Náš celodenní výlet tím rozhodně nekončil a den byl opravdu bohatý na zážitky. Jen co jsme se zchladili
v bazénu, už jsme pospíchali do nedalekého Gibon
parku plného prolézaček, trampolín, lezeckých sítí
a dalších pro nás lákavých atrakcí.
Po příjezdu z výletu jsme měli možnost proměnit
se v nejrůznější pestrobarevné broučky na večerním karnevalu.
Předposlední den se z nás stali hledači pokladů.
Při cestě za pokladem nás neminuly různé úkoly.
Ale jako malí bojovníci, plní energie, jsme se dostali až k cíli, kde byl ukrytý veliký poklad.
Radost z něho byla neskutečně veliká. A nebyla
to jediná odměna, která nás čekala za naše snažení... Z hledačů pokladů se stali přátelé táborového ohně, u kterého se opékalo a zpívalo.
Jak se říká, uteklo to jako voda a náš pobyt ve
školce v přírodě byl u konce. Plní zážitků a dojmů
jsme mířili cestou k domovu, s radostí povyprávět
rodičům, co vše jsme zažili.
Klára Skirkaničová

Den dětí
V pátek 29. května 2009 uspořádalo Sdružení
přátel školy při ZŠ a MŠ Troubky v areálu mysliveckého sdružení dětský den pro všechny děti školou i školkou povinné.
I přes nepřízeň letošního aprílového počasí se
děti sešly v hojném počtu.
V areálu byly pro ně připraveny různé soutěže,
ve kterých si mohly vyzkoušet svou zručnost
a dovednost. Za každé zvládnutí úkolu dostaly děti
sladkou odměnu.
V úvodu se dětem a všem přítomným rodičům
představila děvčata z kroužku aerobiku pod vedením paní učitelky Zdenky Grňové a sklidila zasloužený potlesk.
Jako každý rok měli členky a členové SPŠ připraveno pro děti velké překvapení.
Letos to byla návštěva příslušníků Čs. armády
z vrtulníkové základny Přerov pod vedením Ing.
Kouřila a členů Sboru dobrovolných hasičů Troubky. Ve svém programu vojáci představili své drav-

ce, zbraně a psy, kteří jsou vycvičeni jako psovodi.
Velký úspěch měla u dětí také hasičská stříkačka
a Tatra, kterou si mohly pěkně z blízka prohlédnout.
Touto cestou děkujeme všem, kteří nás po celý
školní rok podporovali a pomáhali při všech našich
akcích. Mysliveckému sdružení děkujeme za zapůjčení jejich areálu a všem přejeme hezkou a slunečnou dovolenou.
Za SPŠ Hana Kamelandrová
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Protože se nám letos nepodařilo vyčarovat příznivé počasí
pro konání Reje čarodějnic,
bude SPŠ ve spolupráci s obecním úřadem
pořádat začátkem září u příležitosti zahájení školního roku

SPORTOVNÍ DEN PRO DùTI
NA NOVÉM DùTSKÉM H¤I·TI NA DOLÁCH.
Termín ještě bude upřesněn a vyhlášen místním rozhlasem.
Touto cestou srdečně zveme všechny děti i rodiče.

Spoleãenská kronika
V mûsíci dubnu 2009 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Richard Mrtv˘
65 let Mária Mrtvá
Danu‰e Vránová
Marta Koleãáﬁová
Alena Malíková
Marie Konupãíková
Markéta Stískalová
Ivan Tom‰Û
Marie ·palková
Jiﬁí Surma
Ladislav Vymazal
Jaroslav Pospí‰il
75 let Ludmila Krátká
Anna Zatloukalová
Jiﬁina Frgálová

Dne 15. 4. 2009
oslavila své 99. narozeniny na‰e nejstar‰í spoluobãanka
paní AneÏka Mlãochová.
V mûsíci kvûtnu 2009 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
65 let Marie Cudziková
85 let
80 let Filomena Ra‰ková
Marie ·palková
V mûsíci ãervnu 2009 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Stanislav Obrtel
75 let
Jiﬁí Frehar
Petr Topenãík
Pavla Janou‰ková
90 let
65 let

Danu‰e Gregárková

AneÏka Ticháãková
Jan Koﬁínek
Bedﬁich Zapletal

Ladislav Pospí‰il
Helena Pﬁikrylová

V‰em jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti do dal‰ích let.
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Kolik nás pﬁibylo
Oliver Zatloukal
Filip Horák
Michal Frgal
Marcela Koutová
Erik Mrtv˘
Melissa Bortlová
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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
V‰em pozÛstal˘m projevujeme tímto upﬁímnou soustrast
BlaÏena Mateﬁánková
nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.
Vojtûch Bahounek
Kdo milován byl – nezemﬁel.
Bohumil Pﬁehnal
Jan Jehláﬁ
Oldﬁich Kupãík, rodák z Troubek a dopisovatel Troubeckého zpravodaje
K 31. 5. 2009 bylo v obci hlá‰eno k trvalému pobytu 2036 obyvatel.

Vítání obãánkÛ
V nedûli 14. 6. 2009 byly na slavnostním obﬁadu zapsány do svazku obce tyto dûti:

·imon Cigánek

Matyá‰ Krã

Filip Krã

Oliver Zatloukal

Filip Horák

Michal Frgal

S upﬁímnou radostí jsme je pﬁivítali mezi na‰e spoluobãany s pﬁáním, aby je po cel˘ Ïivot provázela
láska a úsmûv rodiãÛ a aby po cel˘ Ïivot myslely na domov s láskou a vdûãností.
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Dûkujeme:
- dûtem z mateﬁské ‰koly za pûkné vystoupení
- jejich p. uãitelkám, které je na vystoupení pﬁipravily
- panu Jaroslavu ¤iho‰kovi za krásné fotografie
- paní Danû Otáhalové za hudební doprovod
BS

Knihovna
V dubnu přijal pozvání místní knihovny ilustrátor dětských knih pan
Adolf Dudek. Svým vystoupením
pro děti mateřských škol s názvem
Hrajeme si na malíře i vystoupením
pro první stupeň ZŠ v pořadu Malování pro děti velmi potěšil děti i
dospěláky.
Pan A. Dudek vytvořil hned od
prvního okamžiku skvělou atmosféru a děti vtáhl do děje takovým
způsobem, že jejich nadšený jásot
bylo slyšet až před školou. Svým
vystoupením zbořil mýty o tom, že
ilustrátoři bývají pouze vousatí a
zasmušilí pánové.
Celé představení vyznělo jako
veselé divadlo jednoho herce, kdy
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se pan Dudek podle potřeby převtělil hned v myšku, hned v kouzelníka a nakonec opět v seriózního
pána. Jeho vystoupení připomínalo svým pojetím oblíbeného malíře
Miloše Nesvadbu známého z televizních pořadů pro děti, které byly
svého času uváděny ve spolupráci
se Štěpánkou Haničincovou.
Vystoupení pana ilustrátora mělo
spád, bylo hodně veselé a poučné.
Nakonec, o úspěchu představení
se mohli přesvědčit všichni, kteří
ten den potkávali usměvavé děti,
jak si hrdě vykračují a vystavují na
odiv ruce i obličeje s originálním
autogramem od opravdového malíře.
Děkujeme a těšíme se na příští
setkání s panem Adolfem Dudkem
v Troubkách.
Hana Obrtelová

Upozornění pro čtenáře:

dovolená v knihovnû
bude v pondělí 3. 8.
a ve čtvrtek 6. 8. 2009.
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A léta bûÏí...
Tak jako lidé, tak i domy mají své osudy (mnohdy velmi pohnuté), které často bývají s těmi lidskými
úzce spjaty. I na nich se podepisuje čas. Stárnou, mnohé zanikají, nové naopak vznikají, jiné mění svou
podobu. Ani naše obec není výjimkou. Její vzhled se od povodně v roce 1997 značně změnil. Na místech zborcených domů vyrostly domy nové s upraveným okolím, budují se nové cesty, přibylo zeleně
s okrasnými dřevinami a květinami. Naši předkové by asi velmi těžko hledali své domovy, mnozí by možná cestu domů ani nenašli.
Následující snímky ukazují, jak některé budovy v naší obci vypadaly v minulosti.
LK

Í
pohlednice
– Hostinec ZAVADILKA, budova
hostince spolu s novû vybudovan˘m Îelezn˘m mostem v roce
1903. Vydáno nákladem tehdej‰ího
majitele Fabiána Kupãíka

Obchod Aloise Mlãocha
- obchod zboÏím smí‰en˘m, stﬁiÏním,
uhlím a Ïelezem.
Î

Í
Obchod a pekárna Roberta St˘bla
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Í
Hasiãské skladi‰tû,
postaveno v roce 1925
(Záhumení)
nákladem 64 000 Kã.

Í
Rodinn˘ dÛm s krásn˘m venkovním schodi‰tûm. DÛm postavil Franti‰ek Mlãoch - podnikal
v oboru kamenictví - pomníky, sochy. Fotografie je ménû kvalitní (novinov˘ snímek). Mezi dvûma hromosvody na stﬁe‰e je jméno majitele firmy, zﬁejmû z reklamních dÛvodÛ.

Vchod na hﬁbitov - pﬁed úpravou. Malba (olej) je
dílem Martina ·tûpáníka. Ð

Nov˘ vchod na hﬁbitov - v roce 1965 byla okolo
celého hﬁbitova vybudována nová zídka s hlavním
vchodem. Ð
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Í
Rodinná vila
s názvem VILA HUBERTA
nadlesního Huberta Cenefelse.

Hájenka Chrbov - působiště
nadlesního H. Cenefelse
Ð
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Na‰i dopisovatelé
Vzpomínka na P. Františka Švehláka
Dovolte mně milí troubečtí občané,
abych v krátké vzpomínce oživila postavu P. Františka Švehláka, který v naší farnosti působil plných
30 let (1954–1984).
Každý věřící člověk se během svého života setkává s knězem. Moje první setkání s panem farářem Švehlákem bylo při svatební hostině, když se
vdávala moje sestřenice. V té době nebylo v Troubkách tolik aut jako dnes, a tak se pan farář ujal role
taxikáře a zavezl novomanžele k fotografovi. Také
přivezl na svatební hostinu našeho chromého
dědečka, který nám později s humorem vyprávěl,
jak ho pan farář se strýcem kvůli jeho postižení
nemohli vytáhnout z auta. P. Švehlák byl hostem
i na mé svatbě, kde si s námi při harmonice zazpíval naše pěkné české písničky. V té době se
začal v Troubkách stavět kulturní dům, a to formou
brigád. Mezi brigádníky bylo často vidět i pana faráře, který práci na stavbě mnohdy vedl a měl zde
odpracovaných spoustu brigádnických hodin.
Po založení společného hospodaření pracovala
moje maminka na poli. Po příchodu ze zaměstnání jsme jí jezdili s manželem pomáhat. Jednou,
když jsme skončili na velkém lánu cukrovky, začalo pršet. Manžel a já jsme sedli na motorku
a maminka s třemi motykami šla domů pěšky. Po
chvíli zastavilo vedle ní auto, ve kterém jel pan farář
Švehlák se svou hospodyní a nabídl mamince sve-

zení. Po krátkém přemlouvání (kvůli těm třem motykám nechtěla do auta nastoupit) do auta přece
nasedla. Pan farář se divil tomu, že je sama a má
tři motyky. Když mu maminka vysvětlila, že já
s manželem jsme jeli na motorce, jen řekl: „To je
pěkný pořádek, mladí před deštěm ujedou a vás
s třemi motykami nechají jít pěšky.“
Obě moje děti chodily k panu faráři do náboženství a také k prvnímu svatému přijímání.
Po necelých dvaceti letech společného života můj
manžel náhle zemřel. Když jsem šla po pohřbu na
faru platit za obřad, nevzal si pan farář ode mě ani
korunu, jen řekl: „Bude vás to stát ještě hodně
peněz než ten dům, který jste s manželem postavili doděláte.“
O tom, co dobrého vykonal, nikdy nemluvil, dělal
to nezištně a rád. Důležité dokumenty, které jsou
uloženy ve věži kostela, byly před opravou uloženy na faře. Po opravě obou věží je tam pan farář
vlastnoručně uložil. Nakonec pana faráře postihla
zákeřná nemoc, ale i když měl velké zdravotní potíže, svoji kněžskou službu svědomitě vykonával.
Když skončila jeho životní kněžská pouť, mnoho
kněží a lidí doprovodilo pana faráře Františka Švehláka na troubecký hřbitov k věčnému odpočinku.
Alena Hejkerlíková

Z na‰í farnosti
Výstava Farnost ve dvacátém století i dnes.
Jako malý chlapec jsem v nějakém zadumání
nemohl pochopit jednu věc. Čím to? Člověk se ocitne u hraničního přechodu a prožije velkou diferenci. Totiž metr před přechodem se mluví jazykem
mateřským, ale metr za, se už dorozumět mateřštinou nemusím. Ptal jsem se, jak to, že Polák,
Němec, Maďar i Slovák – všichni mluví jazykem,
byť i centimetr za naší státní hranicí, který je vzdálen mému. Užasl jsem, ptal se i odpověď přišla.
Mluvím takovou řečí, jakou i má domovina. Domov
pak je pokojné prožívání ve známém a příjemném.

Tak nějak je pociťována identita národa, místa
vyrůstání, rodiny i člověka.
V neděli 21. června byla zahájena v naší obci
výstava. Jejím účelem byla podpora identity lidí žijících v Troubkách, aby mohli říci: „Ano, sem patřím,
zde dnes žiji, stejně tak, jako zde žili lidé od pradávna a jsem hrdý, že zde být můžu.“ Ale nejen to.
Nejde přece jen o to žít, ale žít nějak. Zanechat po
sobě něco, na co mohou být hrdí i mí potomci. Hlásit se k tomu, k čemu se hlásili i mí předkové,
a z odstupu času vidíme, jak bylo to či ono dobré.
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Říká se, člověk neznalý minulosti nemá budoucnost. Proto vám byla vaše minulost připomenuta
touto výstavou.
Mohli jste zhlédnout fotomateriály i psaný text
o dějinách farnosti, kostela, varhan, o vašich rodácích žijících duchovním způsobem života – kněžích,
řeholnících, místních duchovních správcích. Mohli
jste vidět i sami sebe při významných událostech
svého dětství, zvláště na fotografiích z prvních svatých přijímání, biřmování atd.
Minulost byla propojena se současností, a tak se
na výstavě prezentovala žijící společenství sdružená kolem kostela sv. Markéty. Chrámový sbor,
spolek party maminek jsoucích na mateřské dovolené a podnikajících různé bohulibé věci, dále celý
pluk zlatých seniorů pod názvem Zralé hrozny. Tak
jako předkové byli vzděláváni ve víře, tak i dnes
vaše děti. Výstava také proto zobrazila některé
momentky z hodin náboženství vyučovaného takřka ve všech ročnících.
Děkuji touto cestou všem, kdo jste přinášeli foto-
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materiály, bez nichž by se výstava nebyla mohla
uskutečnit. Děkuji zvláště své spolupracovnici Mgr.
Marcele Roubalové za velkou pomoc při uspořádávání i instalaci výstavy. Všem návštěvníkům
děkuji za přízeň i dobrovolný příspěvek vstupného.
Přeji vám všem, aby pěkné i životadárné věci
minulosti byly pobídkou k uskutečňování neméně
životadárné budoucnosti. Kéž bychom si všimli jasné orientace mnohých našich rodáků v pohnutých
časech nedávných dějin, která je sice stála kariéru, zdraví i život, ale k nimž se dnes můžeme hrdě
hlásit. Jejich identita, jejich srdce bylo u toho, co
přesahuje rámec dvorku svého domu. Dala jim sílu
zůstat svobodnými i pokojnými, i když svět kolem
běsnil. Kéž bychom zároveň doby, které jsme mohli spatřit na pozadí výstavy, jako temné zrcadlo
nedávné minulosti, nemuseli zažívat ani my ani
naši potomci.
Pěkný čas prázdnin i dovolených vám přeje váš
duchovní otec
Radek Sedlák

Zájezd do Svitav
Poslední květnovou neděli vyjely rodiny z naší farnosti na pouť do Hradce nad Svitavou a do Svitav.
Záměr setkání mladých rodin se podařil, protože
se zúčastnily jak rodiny s nejmenšími dětmi
v kočárku – a vydržely to, tak i střední a starší
generace.
Mši svatou jsme prožili v kostele svaté Kateřiny
v Hradci, v místě, které je blízké otci Radkovi.
Nejeli jsme na výlet za krásným počasím, tak nás
ani nerozladilo, že většinu dne propršelo. Dětem
slíbenou návštěvu kolotočů a pouťových atrakcí

jsme však vynechat nemohli.
O to víc nás zahřálo přátelské přijetí ve Svitavách
i vyhřátá společenská místnost na svitavské faře.
Místní mládež se postarala nejen o oběd a další
pohoštění, ale také o zábavu pro všechny.
Prožili jsme společně kácení máje, soutěže rodin
ve sportovních dovednostech, kviz prověřil naše
znalosti a zazpívali jsme si lidové písničky. Příjemné bylo setkání a posezení u vína a koláčů se svitavskými farníky, které jsme na oplátku pozvali
k nám. Prošli jsme se podloubím 750 m dlouhého
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svitavského náměstí a návštěvu zakončili slavnostní májovou pobožností ve zcela zaplněném
kostele Navštívení Panny Marie. Spolu s místními
se zúčastnili také naši ministranti, družičky a schola. Byl to krásný zážitek.
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Po rozloučení jsme se vraceli autobusem i auty
zpět. Jediný předpoklad se nesplnil, že unavené
děti zpáteční cestu prospí. S kytarou jsme zpívali
všichni a děti řádily až domů.
Účastnice pouti

Spoleãenské dûní
Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák se velmi intenzivně připravuje na
akce, které se budou konat o prázdninách. V měsíci květnu jsme vystupovali v Chropyni, kde náš
soubor jako jediný tančil a hrál v zámecké zahradě až do konce celé akce. Týden nato nás přivítalo město Lipník. Přes počáteční nepřízeň počasí
se festival velmi vydařil. Naši Hanáci sklidili zasloužený úspěch a jako jediný soubor jsme obdrželi
pozvání i na příští rok.
Členové souboru Hanák se na vystoupení připravují pečlivě a i kroje jsou nádherně vyžehlené.
V červnu v naší obci opět proběhla soutěž Vesnice roku. Jako loni, tak i letos jsme pomáhali a náš

soubor zatančil a zazpíval. Snad se to hodnotící
komisi líbilo a nějaké body to v rámci soutěže přineslo. Však loni dostala naše obec uznání za udržování folklorních tradic pro soubor Hanák. Jen je
škoda, že tato komise opět přijíždí dopoledne a většina členů je v práci, a tak hlavní reprezentace byla
na souboru Hanáček. Ale to vůbec nevadí, protože Hanáček má čím dál větší věhlas a doslova jde
z vystoupení na vystoupení. A to je moc dobře, děti
to baví a nemalou zásluhu na tom mají jejich
vedoucí Evička a Maruška.
Teď nás čekají troubecké hody. Je to velmi náročné pro všechny, jak na čas, tak i na obětavost.
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Letos jsme pozvali méně souborů a i délky vystoupení budou kratší, protože po našem folklorním tančení vám bude hrát k tanci a poslechu dechová
hudba Vlčnovjanka. Jen se modlíme, aby nám přálo pěkné počasí. Venku „Na Liďáku“ je to mnohem
hezčí. Snad v budoucnu se naše obec dočká svého venkovního areálu a odpadne náročné stěhování do kulturáku, když začne pršet. Hody jsou
akce, na kterou se moc těšíme. Proto jsme museli i zrušit naši účast na velkém festivalu na Pradědu, protože ten je v sobotu a bylo by to moc náročné. Ale od pořadatelů máme přislíbenou naši účast
na další akci v říjnu. Tak vysoko jsme asi ještě
nikdy netančili.
V měsíci srpnu jede soubor Hanák v rámci kulturního léta tančit do Chorvatska na Makarskou
riviéru. Všichni se na tento zájezd moc těšíme,
i když to bude v tom horku a v hanáckém kroji dost
náročné. Počtem účastníků není tento zájezd limitován, a tak s námi pojedou i někteří členové rodin
a přátelé souboru. Město Živogošče, kde budeme
tancovat, je významným poutním místem, a tak si
myslíme, že nás uvidí i spousta českých turistů.
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Vystoupení má být vždy až večer, zahájení je přesně dané, ale dle organizátorů se konec vždy oddálí pro velký zájem diváků. Tak snad to fyzicky zvládneme.
V měsíci září budeme pomáhat troubeckým hasičům s organizací jejich jubilea k 115. výročí založení sboru. Jsme rádi, že se Hanáci a hasiči stále
častěji setkávají a navzájem si pomáhají při akcích
pro obec Troubky. Tento trend, kdy i další spolky
pořádají společné akce, je v naší obci stále častěji k vidění, a to je velmi pozitivní. Nemalou měrou
k tomu určitě přispívá obecní úřad při pořádání Her
bez hranic, kde se všichni setkáváme a lépe se
poznáme. Letos jsme ale bohužel nesoutěžili, protože jsme měli již nasmlouvané vystoupení.
Ale čas letí jako bláznivý a soubor Hanák má již
koncepci na oslavu svého 40. výročí založení. Je
před námi ještě spousta práce, ale těšíme se hlavně na setkání s diváky, aby nezanikla folklorní tradice na Hané a v Troubkách.
Stanislav Vojtek, vedoucí souboru
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Obãanská beseda – ochotnické divadlo
Jak čert vyletěl z kůže
Ve dnech 18.–19. 4. 2009 uvedl divadelní soubor
Občanské besedy Troubky čertovskou pohádku
Jaroslava Koloděje Jak čert vyletěl z kůže. Děj této
pohádky se odehrává z části v pohádkovém království, v němž Generál Rapl a král Dupidupus připravují vojnu se sousedním královstvím a náramně by se jim hodila kouzelná čertovská kůže,
o které se dozvěděli od ševce Klabánka. Kam prý
boty z čertí kůže šlápnou, tam sedm let tráva
neroste a vojenský buben, takovou kůží potažený,
by určitě zahnal každého protivníka. Jenže kde čertí kůži vzít? Jediná osoba, která z ní má ušité boty,
je kořenářka Jojdálková a ta je k nedobré věci rozhodně nepropůjčí.
Zatímco se v království kují nekalé pikle, v pekle
se má konat čertovská svatba, a tak je tam pěkně
veselo. Čerti pořádají přípravy a přitom musí plnit
pekelnou službu, která tentokrát připadla na největšího nezbedu Kudrnáče. Čert Kudrnáč nejraději
tráví čas v podobě kocoura u chaloupky ševcovy
dcery Madlenky, kterou má tajně rád. Jakmile začne jeho pekelná služba, spustí se kolotoč zmatků,
při nichž Kudrnáč přijde o svůj kožich. Ale jako každá pohádka, tak i tato má dobrý konec, ve kterém
generál s králem skončí zaslouženě v pekle a čert
Kudrnáč v náruči milované Madlenky.
Obě představení shlédlo více jak 250 diváků
a snad se jim tato rozpustilá čertovská pohádka
líbila. Na prknech, co znamenají svět, se v tomto
představení objevili noví, mladí členové souboru
a věřím, že i oni přispěli k tomu, že se troubecké
publikum dobře bavilo. Z představení vám přinášíme několik fotografií, ale jistě není nad bezprostřední živý zážitek.

·vec Klabánek
s dcerou Madlenkou

âertice
Generál Rapl
a král Dupidupus
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Na tomto místě bych chtěl všem členům souboru poděkovat za letošní náročnou divadelní sezonu, v níž jsme dokázali připravit pro naše publikum
pohádkové představení a zároveň ještě vystoupit
s loňským premiérovým představením – komedií
Amant – v Troubkách a v Kojetíně. Poděkování jistě patří také našim nejbližším za podporu naší činnosti a jménem souboru děkuji rovněž všem našim
divákům za přízeň, kterou nás každý rok zahrnují.
Přeji vám příjemné prožití letních dovolených
a budeme se těšit, že vám začátkem jara příštího
roku představíme v premiéře náš další amatérský
divadelní počin.
Radek Brázda, vedoucí DS OB Troubky

Autorem fotografií
z divadelního pﬁedstavení je Vít Nûmãák.

Na‰tûstí v‰echno dobﬁe dopadlo!
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Soutěžní sezona začala koncem března soutěží
všestranné připravenosti jednotlivých hasičských
družstev v Radslavicích. Akce probíhala v noci
a soutěžilo se v 25 různých disciplínách. V silné
konkurenci 27 soutěžních družstev i ze zahraničí,
se naše družstvo umístilo na 11. místě. Tato soutěž byla náročná a byla určitě přínosem pro naše
mladé družstvo, které sbírá zkušenosti v soutěžích
tohoto druhu.
Další soutěží bylo okrskové kolo v Oplocanech
v rámci přípravy a výcviku. Okrskové kolo bylo také
velmi zdařilé a naše družstvo se umístilo na prvním místě a postoupilo na první kolo soutěže
požárních družstev mužů a žen do Provodovic.
V rámci okresu 19 družstev se muži umístili na
6. místě. I tady bylo vidět, že hoši ještě sbírají zkušenosti z těchto velkých soutěží. Náš okres budou
na krajském kole reprezentovat za muže borci
z Olšovce a ze Špiček a za ženy nastoupí Radkova Lhota a Radíkov.
Tady je potřeba se zmínit o zimní přípravě soutěžních kolektivů ve sportovní hale. Pod vedením
trenéra se naše soutěžní družstva zlepšila ve své
fyzické kondici, a to se nemálo projevilo v prvním
kole v Provodovicích, kde naši borci skončili
v běhových disciplínách na druhém místě za zkušenými závodníky jako jsou borci z Olšovce.
Po nezdaru na požárním útoku se naši závodní-

ci propadli a v součtu
pořadí skončili na již
zmiňovaném 6. místě.
V měsíci květnu začala
soutěž Velké ceny
OSH Přerov, a to
v Hlinsku a dále potom ve Lhotě. Družstvo mužů
se zúčastnilo závodů v Hlinsku neplatným pokusem, ve Lhotě s umístěním 12. času a v Býškovicích s umístěním na 20. místě ze všech 32 soutěžních družstev.
Účast našich mladých hasičů byla zahájena tradiční soutěží hry Plamen v Lipníku. Jednalo se o třídenní klání všech soutěžních kolektivů mladých
hasičů z okresu Přerov. Naši mladí odjížděli v pátek
navečer do stanového městečka přímo na stadion
všeho dění, kde si postavili stany i se svým doprovodem. V sobotu a v neděli soutěžili ve svých klasických disciplínách a výsledek jejich práce byl
odměněn umístěním na 11. místě v celkovém pořadí. Družstvo našich dorostů v okresním kole skončilo na druhém místě, kdy jim o dvě desetiny unikl
postup na krajské kolo. Výbor sboru děkuje všem
členům, kteří se podíleli při realizaci této náročné
akce.
I mladým hasičům začne v blízké době jejich velká cena OSH. První víkend v měsíci červnu se
konalo krajské kolo mladých hasičů na stadionu
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v Přerově. Náš sbor se podílel na hladkém průběhu soutěže a to technickým zázemím a naší časomírou. V červnu také proběhla naše pohárová soutěž mužů, žen a mladých hasičů. Jedná se
o tradiční Pohár Hané, který je zařazen do VC
OSH Přerov, memoriál Leopolda Koutného. Soutěž je již 34. ročník a konala se v roce 115. výročí
založení sboru v Troubkách. Záštitu nad celou soutěží převzal senátor Parlamentu České republiky
a primátor statutárního města Přerov Ing. Jiří Lajtoch. Také se dále významně podílela Obec Troubky a Krajský úřad Olomouckého kraje. Soutěže se
zúčastnilo 35 družstev mužů, 14 družstev žen, 15
v kategorii mladších a 19 v kategorii starších.
Vítězi jednotlivých kategorii:
Muži první místo Špičky,
časem 17,29
okres Přerov,
ženy první místo Kunovice, časem 17,53
okres Vsetín,
kategorie mladších Jindřichov, časem 16,85
okres Přerov,
kategorie starších Paršovice, časem 14,28
okres Přerov
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Naši starší žáci se umístili na výborném třetím
místě s dosaženým časem 16,04 a naši muži
obsadili v silné konkurenci velmi hezké 13. místo
s dosaženým časem 19,93.
V hojné účasti kvalitně připravené soutěže byly
podávány hodnotné výsledky.
Začátkem měsíce května proběhla mše za zemřelé bratry a sestry hasiče našeho sboru, a to při
vzpomínce na našeho patrona svatého Floriana
v kostele svaté Markéty. Za zvuku dechové hudby
se po mši svaté seřadil průvod hasičů a občanů
a u pomníčku našeho patrona v parku před školou
byl slavnostně položen věnec k jeho uctění. Výbor
sboru děkuje všem, kteří se na této akci podíleli.

Výjezdová jednotka obce se pravidelně schází
při výcviku a školeních v hasičské zbrojnici. Provádí se pravidelné kondiční jízdy pro strojníky sboru, velitelé a strojníci se účastní pravidelných cyklických školení na HZS Přerov. Při údržbě hasičské
zbrojnice se v současné době provádí malování
garáží, které provádí naši členové vlastními silami.
V plném proudu jsou přípravy na oslavy 115. výročí založení sboru v Troubkách.
Výbor SDH Troubky
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Srdeãnû zveme v‰echny obãany na oslavy

115. V¯ROâÍ ZALOÎENÍ
SBORU DOBROVOLN¯CH HASIâÒ TROUBKY,
které budou probíhat

v sobotu 12. záﬁí 2009
na prostranství pﬁed kulturním domem.
Oslavy budou zahájeny m‰í svatou v 9.00 hod. v kostele sv. Markéty,
a poté bude následovat celodenní program zakonãen˘ spoleãensk˘m veãerem.

SRDEâNù ZVOU PO¤ADATELÉ

Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Které z ročních období je nejkrásnější? Záleží na
každém z nás. Někdo preferuje jaro, někomu se
líbí doba prázdnin – léto, jinému kouzelný podzim
se svými čarovnými barvami a určitě budou mezi
námi i ti, co zbožňují sněhovou pokrývku a zimní
sporty. Nicméně nyní Matka Příroda umožnila vládu létu s nejvyššími teplotami v roce, kdy i příroda
vyvíjí svou největší aktivitu z celého roku v živočišné i rostlinné říši. Máme za sebou červen, a ten je
z pohledu myslivců považován za nejkrásnější

a nejdůležitější měsíc, proto je také nazýván Měsícem myslivosti. Je to doba poskytující zvěři dostatek potravy, dostatek krytiny, prostě ideální podmínky pro rozmnožování.
Vy se budete v troubeckém revíru setkávat
s novým životem. Nakladená a vylíhlá mláďata jsou
přes dojemnou starost rodičů často kořistí predátorů, ale to si zákony přírody vyřeší po svém. My,
myslivci, si vás, vážení čtenáři, dovolujeme poprosit, abyste zejména v této době přinesli svým přístupem do přírody klid a toleranci ke zvěři. Zkuste
své čtyřnohé miláčky při vycházkách udržet tak,
aby mláďata nepronásledovali. Oni za svůj instinkt
lovce nemohou, to musíme každý pochopit.
Dospělou, zdravou zvěř málokdy pes dožene, ale
tato mláďata se ještě bránit nedovedou. Je to
nerovný souboj a je jen v našich rukách, jestli jej
umožníme. Ona ztráta svého potomka bolí srnčí,
zaječí, či bažantí mámu opravdu hodně. Najdeteli někde opuštěného malého zajíčka, či dokonce
srnče, nevšímejte si ho, ona jeho máma už vás
někde z úkrytu dlouho pozoruje a přeje si jediné,
aby jejímu tvorečkovi nikdo neublížil.

Vylézt na více neÏ 22 m vûÏ, ze které se vypou‰tûjí pﬁi
stﬁelbách asfaltové terãe, to dá celkem fu‰ku...
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Vítûzové minul˘ch stﬁeleb Troubky - Záﬁíãí, t˘m Troubek. Ve spodní ﬁadû zleva: Peluha, Smolka, Dostál, horní ﬁada zleva Judas,
·Èastn˘, Svozil, Stavinoha, Kratochvíl, Berãík (chybí Ale‰ Smolka)
Z aktivit sdružení je nutno připomenout květnovou burzu mysliveckých a rybářských potřeb na
Konírně.
V červnu to pak byly střelby trojčlenných družstev na střelnici Na Vlažné. Zvítězil tým pod
názvem Horboj – Růžička, Pavelák, Šmíd, stříbro
vystřílelo MS Dubina – Juřík, Valoušek, Navrátil
a místo na bedně zbylo ještě pro Kunštát – Dusil,
Šebela, Tenora. V týmu, kdy byli zastoupení domácí střelci si nejlépe vedli Stanislav Svozil, Čestmír

Pﬁi nedûlních brigádách je nutno si
i odpoãinout a naãerpat nové síly...

Stavinoha a Vladimír Kratochvil, ti skončili na
9. místě, Michal Dostál, Sehnal a Antonín Peluha
byli 11. a na Stanislava Berčíka, Přemysla Smolku s Vybíralem zbyla 15. příčka z celkových dvaceti trojic. A my už se můžeme těšit na hlavní střelecký závod roku, na Troubecký pohár jednotlivců.
Ten přijde na řadu poslední neděli v srpnu.
V červnu se uskutečnily ještě dvě akce – posezení na Konírně s přáteli, sponzory, příznivci k již
zmiňovanému Měsíci myslivosti a domácí střelby
členů MS Troubky.
Když k tomu přičteme každonedělní brigády na zvelebení revíru, Konírny, tak je to práce dost a dost. A to
se musíme navíc pořádně připravit
na začátek září, kdy nás čeká odveta ve střeleckém klání Troubky-Záříčí. Loni na troubecké hody jsme
Záříčáky porazili, oni se však letos
jistě dobře připraví, nic nepodcení,
ale ani my jsme neusnuli na vavřínech a svoji kůži neprodáme lacino.
Myslivci vám přejí příjemné prožití
dovolených, spousty krásných zážitků a letní pohody.
Luděk Judas
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů, léto je v plném proudu. My se
snažíme nasušit co nejvíce sena pro naše králíky, kterých máme plné králíkárny. Dvorky máme plné kuřat,
housat, a tak máme pořád co na práci. Zpravodaj sice
vyjde v době, kdy se většinou budete připravovat na troubecké hody, ale
my bychom vás rádi už nyní pozvali na

místní v˘stavu drobného zvíﬁectva,
která se bude konat

12. a 13. záﬁí 2009
v na‰em areálu na Louãkách
Těší se na vás chovatelé z Troubek.

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Zájezd do Polska
V sobotu ráno 23. května 2009 skupina dychtivých cestovatelů, složená z nečlenů a členů ČZS
ZO Troubky, vyrazila v autobuse na poznávací
a nákupní zájezd do Polska. Cestou byl jako
obvykle u obce Dobré nabrán starý známý sympatický průvodce pro Polskou příhraniční oblast.
Následně jsme zakotvili na parkovišti v Polském
Těšíně, kde se stejně jako loni všichni vrhli do
nákupního víru na místní tržnici a zanechali tam
část svých finančních prostředků.
Poté, co jsme dotáhli kabely s nákupy, autobus

pokračoval v cestě za poznáním.
První zastávka nás čekala v menším zahradnictví se skleníky, kde však měli všechno
momentálně vyprodáno. Další zastávka nás přivedla do zahrad firmy Kapias, založených v roce
1979. Prošli jsme si prodejní a starou část složenou z různých krásných zákoutí - jezírka, altánků, odpočívadel, japonské minizahrádky a kolekcí rostlin. Protože tato firma je na trhu již 30 let,
snaží se stále expandovat. V letošním roce začali se zakládáním nové obrovské zahrady včetně
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pravé polské historické dřevěnice, rybníka s altánem, skleníků, výstavních a prodejních ploch.
V příštím roce už tato část bude hotova. Rostliny
se rozrostou do navrhovaných seskupení a každým rokem budou stále krásnější. Na této ploše
bylo vidět, jak takovéto společenství rostlin vzniká, a že není vůbec jednoduché sladit rostliny,
stromy a keře do harmonického celku. Pokud
tuto zahradu navštívíme i v příštím roce, bude
zajímavé porovnávat letošní porost s novými pří-
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růstky a úpravami.
Pak jsme navštívili prodejnu s výhodným nákupem chemických ochranných prostředků a živin.
Další cesta nás zavedla do zahradnické školky
Pudełek, která byla založena roku 1975. Některé rododendrony už bohužel odkvétaly, ale úprava zahrady byla stejně krásná jako loni, včetně
jezírka s japonskými Koi kapry. Ze širokého sortimentu si mnozí nakoupili další rostlinstvo do
svých zahrádek.
Se skoro prázdnými kapsami jsme zamířili
k domovu. Hlad a žízeň nás donutily zastavit
v osvědčeném motorestu Hroch za FrýdkemMístkem.
Pak už následovala konečná cesta do Troubek.
Obtěžkáni nákupy a zážitky jsme vystoupili před
obecním úřadem a rozešli se do svých domovů
s vidinou zítřejšího vylepšení zahrádek.
Za všechny účastníky zájezdu M. Franková
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RADY MYŠKY SÁZELKY
 pokud v nádobách pěstujeme trvalky, nezapomínáme je přes léto
přihnojovat
 zalévejte pravidelně rajčata - extrémní výkyvy v zálivce totiž způsobují praskání plodů
 v první polovině srpna je poslední termín pro řez živého plotu, aby
mladé výhonky stačily vyzrát
 v druhé polovině srpna vysejeme zeleniny, které na záhonech přezimují - cibule, salát, kapusta apod.
 provádíme postřik proti druhé generaci obaleče jablečného a po
dvou týdnech ho zopakujeme
Jedna pranostika na závěr:

JAKÉ POČASÍ O SVATÉM BARTOLOMĚJI (24. 8.), TAKOVÝ BUDE I CELÝ PODZIM.
Berte to s rezervou, protože dnes, kdy se ozonová díra rozšiřuje a počasí se mění, to nemusí být pravda ani v naší zeměpisné šířce.

Pěkné prázdniny a dovolené
přeje Myška Sázelka!

Pranostiky pro dûti
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na …
(na plné moučnice, na bouřky a vichřice, na kohouty a slepice).
13. července: Na Markétu když prší, ... ze stromu srší.
(ořechy, úroda, listí, jablíčka)
25. července: Na svatého Jakuba, … prvá úroda.
(vína, žita, brambor, piva)
Srpen k zimě hledí a rád …
(slunce zažene, na trávě sedí, vodu cedí)
Moc hub srpnových - …
(moc vánic sněhových, moc nocí tmavých, moc srnek hladových)
Teplé září - dobře se …
(ovoci i vínu daří, dětem ve škole daří, guláš v kotli vaří)
7. září: O Marie narození, … tu více není.
(vlaštovek, štěňátek, kuřátek)
ŘEŠENÍ:
na bouřky a vichřice, ořechy, brambor, vodu cedí, vánic sněhových, ovoci i vínu daří, vlaštovek.
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Keramick˘ krouÏek
TAKTO SE BAVÍME
V KERAMICKÉM KROUŽKU PRO DOSPĚLÉ
Po deset večerů, ve středu v šest hodin, oželíme seriál Ulice,
zprávy a další podobné perly televizní zábavy a sejdeme se v keramické dílně naší základní školy, abychom si vytvořily něco pěkného vlastníma rukama a prožily hodinku a půl v dobré společnosti v pilné práci a zábavě.
M. Franková

Pekelnû se soustﬁedím
Snad tu glazuru nepﬁetáhnu

Hromadné glazování
Pﬁi práci je i zábava

PŘIJĎTE I VY MEZI NÁS!
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Ze sportu
TJ Sokol Troubky – Hodnocení jarní sezony
Po posledních mistrovských utkáních se pokusíme ohlédnout za jarní fotbalovou sezonou všech
mužstev našeho oddílu.
„A“ mužstvo nás na jaře nesmírně zklamalo
a jeho cíl do 3. místa nebyl splněn. Po vítězství na
zimním turnaji a po třech prvních kolech, kdy jsme
se objevili na čele tabulky, nikdo nečekal, že se stane pravý opak. Během dalších sedmi kol jsme
nasbírali 6 porážek, a to snad ani nikdo v éře troubecké kopané nepamatuje. Mužstvo totálně propadá ve všech činnostech a nedokáže udržet ani
vedení 2:0 v Kožušanech s „chodícím“ soupeřem,
což byl závěrečný hřebík do truhly „jarního Áčka“.
Závěrečný hvizd rozhodčího při posledním domácím vystoupení s Mostkovicemi jen potvrdil jarní krizi. Budeme se muset zamyslet nad posílením mužstva při odchodu některých hráčů po uplynulé
sezóně, abychom hráli důstojnou roli v příštím ročníku.
„B“ mužstvo, i když nesplnilo svůj cíl do 4. místa,
bylo příjemným osvěžením jara při zápasech na
domácím hřišti. Hráči produkovali kombinační fotbal okořeněný hezkými brankami a svými výkony
přilákali do ochozů početnou diváckou kulisu
i v nepopulárním sobotním odpoledni. Pokud hráči potvrdí domácí formu i na cizích hřištích, měli
bychom se brzy dočkat i umístění v nejvyšších patrech tabulky a snad i postupu do okresního přeboru. Bohužel i v posledním zápase v Uhřičicích
potvrdili svoji nemohoucnost při zápasech venku,
i když herní výkon nebyl špatný.
Dorostenci po vlažných výkonech v prvních
I. A - třída - muži
1 Bělotín
2 Jesenec
3 Kožušany
4 Náměšť
5 Opatovice
6 Troubky
7 Brodek
8 Nové Sady
9 Čechovice
10 Klenovice
11 Plumlov

Záp.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
18
17
15
13
11
11
12
9
10
9
9

kolech zapnuli na nejvyšší obrátky a celkem
v pohodě nakonec zachránili krajskou soutěž i pro
příští rok a tím splnili svůj cíl. Musíme je za to
pochválit, neboť kádr tohoto mužstva byl velmi úzký
a někteří hráči dohrávali soutěž se sebezapřením.
Vynikající výkon podali v rozhodujícím utkání
s Bělotínem, který rozdrtili 5:2. Úkolem č. 1 bude
posílení tohoto mužstva na příští sezonu, aby se
vyhnul záchranářským starostem.
Naši žáci dohráli soutěž s jediným jarním vítězstvím, ale od tohoto velmi mladého kolektivu se ani
víc nečekalo. Její nejstarší hráči úspěšně vypomáhali u dorostu a už pak neměli sílu pomáhat
i žákovskému týmu. Nejlepší žáci našeho oddílu
hostují ve vyšších soutěžích (Frehár, Mlčoch, Duda,
Franta, Kamelandr, Skopal), proto jsou výsledky
takové, jaké jsou.
Nicméně hledíme do budoucna s optimismem,
neboť mladých benjamínků se na hřišti objevuje
čím dál více, a to je dobrá zpráva pro budoucnost
troubecké kopané. V příští sezoně plánujeme přihlásit do soutěže mužstvo mladší přípravky, aby
jeho hráči neztratili chuť do fotbalu a zahráli si se
sobě rovnými.
Výbor oddílu kopané tímto děkuje za přízeň
všech fanoušků a slibuje, že udělá všechno pro to,
aby je na podzim znovu přilákal do svých ochozů,
jak výkony svých mužstev, tak zlepšeným prostředím fotbalového okolí.
Za výbor oddílu kopané,
Pavel Němčák

R
2
4
1
2
8
7
4
10
2
5
3

P
6
5
10
11
7
8
10
7
14
12
14

54
68
51
55
41
49
62
37
35
38
48

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

25
33
48
42
33
34
50
37
43
54
56

Body
56
55
43
41
41
40
40
37
32
32
30

50
12
13
14
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Lipník
Mostkovice
Lipová

26
26
26

8
6
2

4
9
3

14
11
21

32 : 42
28 : 49
14 : 66

28
27
9

Domácí střelci:
Stískal T. 18, Kalina O. 5, Vrána P. 5, Haviernik R. 4, Ticháček V. 4, Večeřa M. 3, Navrátil R. 2,
Petráš P. 2, Pospíšil R. 2, Mišák J. 1, Staroba L. 1, Jílek V. 1, Haviernik J. 1.
Krajská soutěž - dorost Záp.
1 Nemilany
26
2 Hlubočky
26
3 Nové Sady
26
4 Náměšť na Hané 26
5 Želátovice
26
6 Vrahovice
26
7 Kozlovice
26
8 Opatovice
26
9 Chválkovice
26
10 Troubky
26
11 Určice
26
12 Kojetín
26
13 Bělotín
26
14 Červenka
26

V
20
18
18
16
15
13
11
10
8
6
8
6
5
4

R
4
3
2
7
2
3
2
4
2
7
1
5
2
4

P
2
5
6
3
9
10
13
12
16
13
17
15
19
18

93
72
104
90
58
56
49
69
38
42
48
39
39
30

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

24
41
28
41
46
51
71
53
66
61
96
68
87
94

Body
64
57
56
55
47
42
35
34
26
25
25
23
17
16

Domácí střelci:
Hýbner M. 10, Brázda I. 7, Hudec M. 7, Dvořák P. 6, Hejkerlík P. 5, Brázda D. 4, Věrný 1, Vajdík P. 1,
Kamelandr 1.

Okresní soutěž - muži Záp.
1 Majetín
22
2 Brodek B
22
3 Čekyně
22
4 Bochoř
22
5 Lobodice
22
6 Troubky B
22
7 Vlkoš
22
8 Křenovice
22
9 Moštěnice B
22
10 Uhřičice
22
11 Zářičí B
22
12 Polkovice
22

V
21
17
16
12
10
9
8
5
5
4
3
1

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

P
0
4
3
7
10
9
7
11
12
16
15
18

110
61
69
47
47
48
30
35
22
20
18
15

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

10
27
33
34
45
34
40
58
37
75
65
64

Body
66
52
51
39
32
31
31
21
20
14
13
6

Domácí střelci:
Pospíšil P. 8, Pich R. 7, Petráš P. 5, Večeřa Mi. 5, Němčák R. 5, Krejčíř L 4, Raška P. 4, Vašica P. 4,
Haviernik P. 3, Mišák J. 2, Sušen P. 1.
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Okresní přebor - žáci
1 Brodek
2 Majetín
3 Horní Moštěnice
4 Vlkoš
5 Újezdec
6 Lobodice
7 Troubky

Záp.
12
12
12
12
12
12
12

V
10
10
5
4
4
2
2

51
R
2
1
0
3
2
2
0

P
0
1
7
5
6
8
10

72
71
27
17
21
19
15

:
:
:
:
:
:
:

5
6
27
29
23
61
91

Body
29
31
15
15
14
8
6

SOKOL TROUBKY – ODDÍL KOPANÉ PO¤ÁDÁ

v sobotu 1. srpna 2009

POVOD≈OV¯ TURNAJ V KOPANÉ MUÎÒ
13.30
15.00
16.30

Program turnaje:
Troubky - Sigma Olomouc „18“
18.00
Troubky „B“ - Horní Morávka
19.00
Kozlovice - SigmaOlomouc „18“
20.45

utkání - Ïeny
Troubky -Kozlovice
vyhlá‰ení turnaje

Zaãátek : 13.30 hod. • vstupné: 20 Kã (platí i na veãerní Disko)

OD 21.00 – DISKOTÉKA – DJ JARDA DOHNAL – VSTUPNÉ 40 Kã
AREÁL FOTBALOVÉHO H¤I·Tù
Bohaté obãerstvení po cel˘ den – makrely, maso a brodeck˘ kabanos z udírny.
Srdeãnû zvou poﬁadatelé.

Malá kopaná
1. FC SLZA v 1. lize PLMK
Jarní část sezony soutěžního ročníku 2008/2009
1. ligy PLMK nelze v žádném případě hodnotit jako
úspěšnou. Prakticky do poslední chvíle jsme bojovali o záchranu. Střelecká nemohoucnost nám
záchranářské práce ještě více znesnadňovala, protože v několika vyrovnaných zápasech jsme prohráli jen vinou neproměňování vyložených příležitostí (když už jsme trefili bránu, tak střela v síti
neskončila, ale pouze zazvonila o tyč či břevno).
Naštěstí ani naši soupeři z konce tabulky neodváděli příliš dobré výkony, a proto jsme nakonec účast
v 1. lize PLMK uhájili.
V příštím soutěžním ročníku zřejmě opět dojde
k částečné obměně kádru. Někteří hráči již nechtě-

jí z různých důvodů v mužstvu působit a ti věkově
starší hodlají mužstvu pomáhat pouze příležitostně, když nebude vyhnutí. Doplnění kádru o alespoň dva hráče, kteří budou pravidelně chodit na
zápasy a hrát, se tak jeví naprostou nutností.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem současným
i bývalým hráčům, jejich rodinám i všem našim
příznivcům za přízeň, kterou nám zachovávají
a věřím, že i nadále budou zachovávat.
Plno slunečních dnů a krásné prožití letní dovolené Vám za celou 1. FC SLZA přeje
Karel
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Výsledky:
1. FC SLZA - Sokol Rokytnice
1.FC SLZA- FC Hrkotka
ROOFS.CZ -1. FC SLZA
1. FC SLZA - FC Travex
FC Kafki - 1. FC SLZA
1. FC SLZA - ULTRAS
Rotující Kedluben- 1. FC SLZA
1. FC SLZA - SK Tučín
Lýsky - 1. FC SLZA
1. FC SLZA - Zippo Vinary
Hotel Fit - 1. FC SLZA
1. FC SLZA - NNC Levis
MASH - 1. FC SLZA

1-1
2-0
1-1
0-2
5-0
0-5
3-1
5-2
4-1
2-2
4-0
3-1
5-4

Dohrávka z podzimu:
1. FC SLZA - MASH

3-4

Tabulka 1. ligy PLMK po 26. kole
1. FC Kafki
26
2. Mash
26
3. Hotel FIT
26
4. Rapid Lýsky
26
5. Rot. Kedluben
26
6. FC Travex
26
7. Hrkotka
26
8. ROOFS.CZ
26
9. SK Tučín
26
10.ULTRAS
26
11.NNC Levis
26
12.1. FC SLZA
26
13.Rokytnice
26
14.Zippo Vinary
26

20
18
17
17
14
12
10
10
9
9
8
7
7
5

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

3
5
6
8
9
10
13
14
13
15
15
15
18
19

8
78
102
52
78
59
81
42
48
56
48
52
40
57

Naši střelci:
Petráš Petr
Frgal Martin
Tvrdý Michal
Frgal Michal
Hýsek Zbyněk
Špalek Martin
Ticháček David
Kamelandr Pavel
Svozil Stanislav
Večeřa Marián
Vinkler Tomáš
Klakurka Vojtěch

: 33
: 53
: 55
: 35
: 54
: 37
: 72
: 65
: 74
: 58
: 74
: 81
: 88
:103

63
57
54
52
45
40
33
32
31
29
27
25
22
17

11
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
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Armwrestling
AWC Troubky uspořádal v domácím prostředí
Mistrovství České republiky v armwrestlingu (přetláčení rukou), které proběhlo 25. 4. 2009 v kulturním domě.
Soutěžilo zde sedm nejlepších "pákařů" v každé
kategorii na levou a pravou ruku. Celkem je sedm
kategorií:
Ženy do 60 kg, Ženy nad 60 kg,
Muži do 70 kg, do 80 kg, do 90 kg, do 100 kg
a nad 100kg.
Domácí měli zastoupení ve třech kategoriích
a obsadili medailové pozice:
Ženy do 60 kg - na levou ruku vyhrála Lenka Vojt-

ková a na druhém místě skončila Markéta Vojtková. V soubojích na pravou ruku si tyto troubecké
závodnice pořadí prohodily.
Ženy nad 60 kg - bezkonkurenční vítězství na obě
ruce si odnesla Hanna Walterová, také z domácího klubu.
V mužích jsme měli jediného zástupce Lukáše
Rollera v kategorii Muži do 80 kg a obsadil krásné
čtvrté místo.
Lenka Vojtková reprezentovala naši obec na Mistrovství Evropy v Bulharsku, které proběhlo ve
dnech 1.–6. 6. 2009 v hlavním městě Sofii. V nejvíce obsazené ženské kategorii, kde závodilo

12 soutěžících, vybojovala sedmé
místo. Letošní Mistrovství Evropy
bylo nejúspěšnější pro českou reprezentaci. Odvezli si z Bulharska celkem 12 medailí.
Ing. Lenka Vojtková

Mistrovství ČR v Troubkách:
1. místo Lenka Vojtková, 2. místo
Markéta Vojtková a 3. místo Dana
Surá
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Aerobik pro Ïeny
V naší obci se cvičí aerobik už pěkných pár let.
Za tu dobu se zde vystřídalo i několik cvičitelek.
Každý rok, nebo i v jeho průběhu, nás navštíví
někdo nový a jiný zase odejde. Přesto se tu
najde několik žen, které se aerobiku věnují po
celou dobu jeho trvání. Říkáme jim Poupata
nebo-li naše stálice. Jsou oporou našeho týmu
a všichni je obdivujeme. Velké uznání si zaslouží i naše dříve narozené cvičenky, které jsou v tak
výborné fyzické kondici, že se svým výkonem
vyrovnají nám nejmladším. Pro zpestření našich
hodin využíváme různých cvičebních pomůcek,
jako jsou: gymnastické míče, overballové míče,
činky, cvičící gumy a stepy.

Hodina aerobiku je rozdělena do čtyř částí:
1) zahřátí a protažení celého těla
2) aerobiková sestava složená z tanečních
a aerobikových prvků
3) posilování svalstva celého těla
4) uvolnění, protažení, relaxace
Kdo má rád pohyb, kdo se chce odreagovat, udržet si dobrou fyzickou kondici a dobrou náladu,
přijďte si s námi zacvičit. Začínáme opět v září
2009, a to každé pondělí a čtvrtek od 20.00 hod.
ve sportovní hale.
Těšíme se na vás.
Cvičitelky: Vendula Janoušková, Lenka Pavlíková
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Vybrali jsme pro Vás
Co to znamená,
když se řekne SVŮDNÝ JAKO CASANOVA = záletník,
dobyvatel ženských srdcí, sukničkář
Podobně jako Don Juan, stal se i Giovanni Giacomo Casanova (1725–1798) synonymem pro člověka, který láme na potkání srdce krásných žen
a je jejich nenapravitelným a nepolepšitelným
svůdcem. Narodil se sice v Benátkách v herecké
rodině, pohyboval se však v nejvyšších evropských
kruzích a jeho život provázel nespočet skandálů,
které jej nutily často měnit působiště. Doslova
o něm platilo, že byl jednou dole a podruhé nahoře.
Na vlastní kůži poznal olověné kobky proslulého
benátského vězení, přiléhajícího k Dóžecímu paláci, kam se pro zájem o okultní vědy dostal již ve
svých třiceti letech. Podařilo se mu téměř nemožné – v roce 1756 z přísně střeženého vězení uprchl a na čas se usadil v Paříži. Zcestoval celou Evropu, pohyboval se jako ryba ve vodě v prostředí
velkoměst i panovnických dvorů, býval lvem saló-

nů, sršel vtipem a okouzloval okolí, na druhé straně byl nucen se živit jako falešný hráč a přivydělával si i intrikami. Málokdo ví, že byl také placeným
špiónem ve službách francouzského krále Ludvíka XIV. (1715–1774).
Teprve ke konci bouřlivého života, plného dobrodružství a nečekaných zvratů, se usadil. Přijal
nabídku hraběte Valdštejna a stal se jeho knihovníkem na zámku v severočeském Duchcově.
V poklidu duchcovského zámku, obklopen knihami, sepsal francouzsky své paměti, nazvané Historie mého života, v nichž vylíčil barvitý obraz rokokové Evropy a bez příkras i svůj život, naplněný
dobrodružstvími i milostnými avantýrami, kterými
si zajistil nesmrtelnost.
PRAMEN: PROČ SE ŘÍKÁ… (S. KOVÁŘOVÁ)
LK

Moudrost slavn˘ch
Jen ten je dobr˘, kdo o tom neví.
J. JOHANIDES
Srdce vÏdycky kráãí po cestû, z níÏ nás rozum zrazuje. H. BERGSON
Dûti nejsou ‰Èastné, kdyÏ nemají co ignorovat, proto byli stvoﬁení rodiãe. F. O. NASH
Îádn˘ lékaﬁ nezná lep‰í lék na nemoci tûla i du‰e, neÏ je nadûje.
S. ZWEIG
Nikdo se leností nestal nesmrteln˘m. S. CRISPUS
Dûti nejradûji vychováváme odstra‰ujícími pﬁíklady. J. ÎÁâEK
Îádná pevnost není tak silná, aby nemohla b˘t dobyta penûzi. M. T. CICERO
Stáﬁí není smutné proto, Ïe se ztrácejí na‰e potû‰ení, ale na‰e nadûje.
J. PAUL
Hloupost je také jist˘ zpÛsob uÏívání rozumu. K. IRZYKOWSKI
Usilovnost mnohokrát vynahradí nadání. MAëARSKÉ P¤ÍSLOVÍ

LK
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Zadáno pro Ïeny

Medovník

Nadívaná kuﬁecí prsa

Těsto: 50 dkg hl. mouky, 20 dkg mletého cukru,
20 dkg Hery, 2 vejce, 2 lžíce medu, 2 lžičky jedlé
sody.
Náplň: máslo, pudinky, cukr, rum – umíchat.
Poleva na povrch: 30 dkg nasekaných vlašských
ořechů, 10 dkg cukru, kousek másla, 2 lžíce medu,
vaří se, potom se rozetře na syrové těsto.
Postup: těsto rozdělíme na dva díly. Jeden díl rozválíme a upečeme, druhý syrový potřeme polevou
a dáme péct. První těsto pokapeme kávou nebo
rumem, potřeme marmeládou. Na ně rozetřeme
krém a přiklopíme druhým těstem ořechy nahoru.
Necháme v lednici uležet aspoň dva dny.

Potřeby: vykostěná kuřecí prsa, koření, sůl, pepř,
játra, cibulka, tuk, polovina broskvového kompotu
(nebo meruňky), plátek sýra.
Postup: do vykostěného kuřecího plátku nakrojíme
kapsu a připravíme nádivku: na cibulce osmahneme nakrájená játra (podle chuti můžeme přidat
žampióny), osolíme, přidáme trochu papriky. Plátek masa osolíme, posypeme grilovacím kořením
a kapsu naplníme nádivkou. Pečeme nejlépe zabalené v pečícím papíru. Když je kapsa upečená,
vyndáme ji z papíru, na povrch položíme polovinu
broskve nebo meruňky, přikryjeme plátkem sýra a
dopečeme tak, aby se sýr rozpustil. Hotovou kapsu podáváme s rýží.

1.

Jemná nádivka
Potřeby: cibule, uzené maso na kostičky nakrájený rohlík, vejce, muškátový oříšek, mléko, sůl, pepř, tuk, na plátky nakrájená anglická slanina, petrželka nebo pórek, pažitka.
Postup: cibuli a uzené maso nakrájíme na kostičky, osmažíme,
zalijeme mlékem, promícháme, (dochutíme muškátovým oříškem) přidáme žloutek, osolíme, opepříme. Do vychladlé hmoty přidáme sníh z bílků. Plechovou formu vyložíme nakrájenou
slaninou a uhladíme vrch. Přes povrch přeložíme konce slaniny. Pečeme při teplotě 180 °C asi 45 minut.

2.

TvarÛÏkové topinky
Plátek chleba dát na rošt, z obou stran potřít olejem, opéct,
obrátit, naskládat nahoru tvarůžky. V okamžiku, kdy se začnou tvarůžky roztékat, dát na talíř, mírně osolit a opepřit a hodně posypat kolečky rajčat a cibule.
JS
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Humor
V kavárnû popíjejí a debatují dva muÏi.
„Musím uÏ jít,“ vyskoãí najednou jeden, „za chvíli mám schÛzku se znám˘m, kterému dluÏím nûjaké peníze.“
„A kde se s ním má‰ sejít?“
„Pﬁece tady.“
Rozãilen˘ syn se vrátí ze ‰koly, podává rodiãÛm vysvûdãení se slovy: „No, vy jste s tím vysvûdãením
zase dopadli!“
Pﬁijde soudce za obÏalovan˘m a ptá se ho: „Poznáváte tento nÛÏ?“
„Ne, nepoznávám.“
Za dva dny ho pﬁedvedou znovu a soudce se ptá: „Poznáváte tento nÛÏ?“
A obÏalovan˘ tentokrát: „Ano, poznávám.“
A soudce: „Ha, tak pﬁece. Odkud ho znáte?“
„To je pﬁece ten, co jste mi ho pﬁedevãírem ukazoval.“
Uprostﬁed ledna volá Skot: „Dûti, v‰echny svléknout do pÛl tûla a mazat ven!
Tady zbylo pÛl lahviãky léku proti ka‰li, tak aÈ se nezkazí!“
Vyprávûjí si dvû sousedky: „Jak˘ prostﬁedek pouÏívá‰ na mytí podlahy?“
„Zkusila jsem uÏ v‰echno moÏné, ale nejlep‰í je pﬁece jen mÛj star˘!“
UÏ t˘dny je stadión vyprodán a krátce pﬁed zahájením finálového utkání usedá na ãestné místo
mal˘ chlapec. „Jak jsi pﬁi‰el k té ãestné vstupence?“ ptá se poﬁadatel.
„Doma, jsem starostÛv syn.“ „A kde je pan otec?“
„Doma, neúspû‰nû hledá tu ãestnou vstupenku.“
„To se mi snad zdá,“ zahﬁmí soudce na obÏalovaného, „zaãít krást v osmdesáti letech
auta?“ „Víte, pane soudce, za m˘ch mlad˘ch let, bohuÏel, je‰tû Ïádná nebyla…“
„Pane doktore, a co dûláte vy, kdyÏ máte r˘mu?“
„Ka‰lu, k˘chám, popotahuju…“
Anãa pﬁi‰la nav‰tívit kamarádku a ptá se: „Tak co ti koupil manÏel k VánocÛm?“
Hana zavede kamarádku k oknu a povídá: „Vidí‰ tam pﬁed barákem to bledû modré porsche?“ „Ano, to jsi dostala?“ „Ne, to ne, ale v tom odstínu mi dal ‰est kapesníkÛ.“
„J. K. lÏe, kdyÏ tvrdí, Ïe ﬁídil mopeda stﬁízliv˘, neboÈ po ujetí 10 km ani nepoznal, Ïe jede na jízdním kole …“
LK
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Reklama
Jeseníky nejsou z cukru
– kup plá‰tûnku a pomÛÏe‰
Neformální sdružení měst a obcí Jeseníky přes hranici přispěchalo na
pomoc obcím na Jesenicku, které byly postiženy bleskovou povodní. Od
dnešního dne si zájemci mohou za 250 Kč kupovat pláštěnku „Jeseníky
nejsou z cukru“. Veškerý výnos z prodeje pláštěnek půjde do postižených
obcí na Jesenicku.
„Sloganem Jeseníky nejsou z cukru chceme deklarovat, že život v Jeseníkách nikdy nebyl jednoduchý a že ani blesková povodeň obyvatele postižených obcí na kolena nesrazí. Tímto spontánním projektem chceme
lidem v jejich těžké situaci alespoň trochu pomoct a dodat sílu, kterou
budou ještě nepochybně potřebovat.“, vysvětluje nápad projektu Jana
Kostelniková, projektová manažerka Jeseníků přes hranici.
Pláštěnka byla vybrána jako jakýsi symbol ochrany proti dešti, vodě.
Každá zakoupená pláštěnka přinese 250 Kč na obnovu života v postižených oblastech a symbolicky zakryje poměrnou částí Jeseníky před
dalšími srážkami. „Alespoň symbolicky bychom chtěli vytvořit postiženým
oblastem ochranný štít před rozmary přírody. Škody na majetku se nám
snad podaří zmírnit díky utrženým penězům.“, doplňuje Kostelniková.
Pláštěnky si zájemci mohou pořídit ihned objednávkou na telefonním
čísle 583 210 151, na webových stránkách www.trickajeseniky.cz nebo
v dalších dnech pak v informačních centrech v celých Jeseníkách. „Věříme, že solidaritu s postiženými obcemi tímto vyjádří stovky lidí, kteří
v Jeseníkách přímo žijí nebo v Jeseníkách tráví své dovolené.“, doufá
Kostelniková.
Zpracovala: Tereza Schreiberová

stavební spoření • penzijní připojištění
a další produkty ČMSS
Marcela Dušková, K záložně 30, Troubky • telefon: 777 082 210
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Reklama
Obec Troubky nabízí ke koupi 4 byty
v bytovém domě v Tovačově, Nádražní ulice
(budova bývalé Komerční banky).
Více informací na www.troubky.cz a na úřední desce OÚ.

SERVIS A PRODEJ
 automatick˘ch praãek
 myãek
 su‰iãek prádla
DALIBOR JANEK
Přerov VIII - Henčlov, Zakladatelů 65/10
mobil: 737 978 938, 775 978 938, telefon: 581 702 569

TENIS
TENIS TROUBKY
TROUBKY
ceník sluÏeb:
1 herní hodina - 55 minut
Po-Pá 8.00 - 14.00 hodin
Pernamentka - 10 herních hodin
1 herní hodina - 55 minut
Po - Pá 14.00 - 21.00 hodin
(vãetnû soboty, nedûle, svátkÛ)
Pernamentka - 10 herních hodin
ZapÛjãení tenisové rakety - 1 herní hodina
ZapÛjãení tenisov˘ch míãkÛ (4 ks) - 1 herní hodina
PouÏití sprchy

80 Kã
700 Kã
120 Kã

1.000 Kã
25 Kã
10 Kã
10 Kã

Těší se na vás Milan Ministr.
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete zaslat do dne 7. 9. na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 75102 Troubky a vylosovaní výherci
dostanou malou odměnu.
Osmisměrka:
Obrázková luštěnka mimo soutěž: ……………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………………………………………………..............................................................................
JMÉNO A ADRESA: …………………………………………………….....................................................................třída: ……..............
Správné odpovědi z minulého čísla: kos, kuře, jehně, štěně, kohout a tajenka byla PŠTROS.
Vylosovaní výherci: Eliška a Terezka Dohnalovy, Lenka a Iveta Jakešovy, Sára Hybnerová, Karolína Lehká, Tereza Kamelandrová,
Jiří Skopal, David a Radek Klemešovi, Lucie Dočkalová, Barbora Tatýrková.
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