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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
opoÏdûné léto vystﬁídal podzim a s ním pﬁi‰ly v‰echny krásné barvy pﬁírody. Prázdné ulice v dobû
prázdnin se ráno zaplnily dûtskou drobotinou, odpoledne se staly závodní dráhou pro koleãkové
brusle. Dokonce i maminky vezoucí koãárky jezdí na bruslích.
Jak to b˘vá v posledních letech, i letos byly problémy se Ïnûmi, poãasí zemûdûlce poﬁádnû potrápilo, neÏ sklidili poslední lán. Ale my obyvatelé vesnice sledujeme Ïnû, jenom kdyÏ jedeme kolem
pole. Velkou dﬁinu za úporného vedra uÏ dnes pamatují jen ti nejstar‰í dÛchodci.
Hlavní ãást léta propr‰ela a teprve aÏ ke konci si mohli majitelé zabudovan˘ch bazénÛ uÏít koupání. Doznívání léta cítíme zvlá‰tû o víkendov˘ch veãerech, kdy se táhne celou vesnicí vÛnû grilovaného masa. Podzimní práce jsou v plném proudu, spoãívají hlavnû ve sbûru ovoce a zeleniny
a úklidu zahrádek. To v‰echno je dnes mnohem snadnûj‰í, pomocí strojÛ zvládáme lépe i tûÏkou
práci.
Dûtem v na‰í vesnici zaãal nov˘ ‰kolní rok netradiãnû, není je‰tû dokonãena oprava nûkter˘ch
tﬁíd. DÛchodci se mohou tû‰it na listopadové posezení s programem.
Teplé léto je za námi, s pûkn˘mi záÏitky z dovolen˘ch se vracíme do práce.
Jistû máte dost sil a elánu, pﬁejeme vám pohodu a radost z práce.
Redakce

Informace obecního úﬁadu
V minulém čísle Troubeckého zpravodaje
jsme vás informovali o účasti naší obce v letošním ročníku soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje 2009. Vítězem se stala obec Tučín
z okresu Přerov, která se na slavnostním vyhlášení republikového finále soutěže, konaného
dne 12. 9. 2009 v rámci národních folklorních
slavností v Luhačovicích, stala Vesnicí roku České republiky 2009. I podle mého mínění, ovlivněného skvěle připraveným vyhlášením krajských výsledků soutěže konaných v červenci
v Tučíně, je to naprosto zasloužené ocenění této
obce. Slavnostního vyhlášení krajských výsledků soutěže se samozřejmě účastnila také naše
obec, a přestože jsme nezískali žádnou stuhu,
byla účast v tomto ročníku soutěže opět cennou
zkušeností. V letošním roce jsme byli oceněni
za dynamický rozvoj a obnovu infrastruktury
obce, přičemž s tímto oceněním je spojen
finanční příspěvek Olomouckého kraje v celkové výši 50 000 Kč na projekty související s místním Programem obnovy vesnice. Po uzavření
smlouvy s Olomouckým krajem, ve kterém
budou jistě uvedeny podmínky použití příspěvku, rozhodne zastupitelstvo obce, jak s ním
bude naloženo.
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Komise Vesnice roku v Troubkách
Slavnostní vyhodnocení Vesnice roku v Tuãínû
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V červenci jsme jako každý rok slavili hody.
Letos se opět na hodovou neděli konaly folklorní hodové slavnosti pořádané místním hanáckým souborem. V jejich průběhu byly vyhlášeny
Výroční ceny obce. Toto ocenění pro rok 2009
získal troubecký rodák pan Josef Smolka, který
vynikajícím způsobem po celý svůj život reprezentoval nejen naši obec, ale vůbec celou naši
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republiku, a to jako výborný hráč a trenér volejbalu. Navíc v letošním roce oslavil významné
životní jubileum, ke kterému mu přejeme především pevné zdraví a hodně životního optimismu.
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Na hody jsme ovšem také slavnostně otevřeli pro děti nové dětské hřiště umístěné v ulici
Na Dolách nesoucí název OSTROV. Při tomto
slavnostním otevírání nám ochotně asistovali
„piráti z Karibiku“, kteří dětem ochotně rozdávali sladké dobroty, nafukovali balónky a kteří
také slíbili, že připlují ve větším množství příští
rok na jaře. Vždyť, jak říkali, na troubeckém dětském Ostrově je určitě ukrytý poklad, který jim
v žádném případě nemůže uniknout. Do té
doby však bude Ostrov patřit všem dětem
a věřím, že onen skrytý poklad najdou dříve
troubecké děti, a piráti tak „ostrouhají“ a budou
muset hledat nový ostrov pokladů.
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V poslední době se množí stížnosti na nezodpovědné majitele psů v naší obci. Proto bych zde
na tomto místě ve stručnosti shrnul, co je a co
není dovoleno podnikat s našimi psími miláčky.
Za prvé je zakázáno znečišťovat komunikace,
pokud se však již takováto věc stane, je majitel
psa povinen znečištění bez průtahů odstranit,
v opačném případě mu hrozí pokuta až do výše
300 000 Kč. Za druhé je zakázáno znečišťovat
veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt
nebo veřejně prospěšné zařízení. To znamená,
že stejně jako v případě komunikací, má majitel
povinnost znečištění odstranit. Také v tomto případě může být majitel psa finančně postižen. Za
třetí je zakázáno volné pobíhání, přičemž zodpovědnost je opět na majiteli psa, který je povinen tomuto pobíhání zabránit. Rovněž v tomto
případě hrozí majiteli finanční sankce. K volnému pobíhání je možno přiřadit vniknutí psa na

sousední pozemek nebo pobíhání v honitbě bez
vlivu majitele na jeho chování. Za tato porušení
hrozí další finanční sankce.
Sankce za výše popsaná porušení zákonných
norem a vyhlášek nejsou malé. Žádný zákaz, ani
sankce ovšem nemohou nahradit slušné a ohleduplné jednání vůči druhým. A přestože žijeme
na vesnici a je možná větší míra tolerance vůči
psím miláčkům a jejich potřebám než ve městech, je nutné respektovat, že má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Proto
žádám všechny majitele psů v naší obci, aby s co
největší důsledností dbali na dodržování výše
popsaných pravidel. Zodpovědní majitelé a chovatelé psů jsou však zcela jistě schopni tato pravidla dodržovat. Děkuji.

V poslední době můžeme pozorovat, že se
v naší obci často objevují povalující se pytle
s odpadky na veřejných prostranstvích. Když
pomineme estetickou stránku věci, stránku
finanční pominout nelze. Firma BIOPAS, která
odváží z Troubek tříděný odpad, si účtuje za každou „igelitku plnou petek“ poplatek. V průběhu
roku se tyto částky zvyšují a v konečném důsledku by mohlo dojít i ke zdražení poplatku za
odpad.

Apelujeme tedy na vás, abyste odpad, který
jste pracně vytřídili, skutečně umístili do určených
nádob nebo využili drátěný kontejner na plasty
umístěný na sběrném místě Olfin. U tohoto kontejneru je výhodné, že vytříděné plasty odložíte
naráz a nemusíte je vhazovat po jednom.
Děkujeme všem, kteří pomáháte udržovat naši
obec upravenou.

Radek Brázda

Vladimíra Hanzlíková

Výtěžek veřejné sbírky s účelem shromáždění financí
na pomoc obcím postižených povodní:
Městys Hustopeče nad Bečvou a Obec Bernartice
Doba konání sbírky: od 25. 7. do 20. 8. 2009
Forma provádění sbírky: pokladničkou
Dne 21. 8. 2009 byla pokladnička rozpečetěna a otevřena.
Výtěžek z této sbírky činil celkem 19.353 Kč a bude rozdělen rovným dílem
mezi obě obce.
Dále zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce, a to:
40 000 Kč pro městys Hustopeče nad Bečvou
40 000 Kč pro obec Bernartice (okres Jeseník)
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SENIORÒ
Obecní úﬁad srdeãnû zve seniory na tradiãní setkání, které se bude konat

v sobotu 28. listopadu 2009
v Kulturním domû v Troubkách.
Hodina zahájení bude vãas upﬁesnûna.
Pﬁijìte se pobavit, tû‰íme se na vás!

Rada obce
USNESENÍ Z 63. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 10. 6. 2009
Usnesení rady 63/1080/2009
Rada obce schválila upravený program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1081/2009
Rada obce schválila program XVII. zasedání Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1082/2009
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 31. 5. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1083/2009
Rada obce vzala na vědomí informaci o splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 31. 5. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1084/2009
Rada obce souhlasí s opravou části vyúčtování smlouvy č. 3/2009 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v roce 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1085/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 2 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů
Troubky na hasičské soutěže „O pohár Hané“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1086/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku

v celkové výši 1000 Kč Fondu ohrožených dětí.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1087/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Troubky v celkové výši 1 000 Kč Sdružení Šance Olomouc.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1088/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o aktualizaci
elektronické spisové služby obce v návaznosti
na zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1089/2009
Rada obce vzala na vědomí zápisy Finančního výboru
Zastupitelstva obce o provedených kontrolách.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1090/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o projektu
výstavby multifunkčního dětského hřiště OSTROV.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1091/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o předpokládaném harmonogramu výzev Regionálního operačního
programu Střední Morava pro období let 2009–2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1092/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace v celkové výši
40 000 Kč na zajištění výdajů spojených s volbami do
Evropského parlamentu.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1093/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o pokračování
projektu upgrade pracoviště CZECH POINT.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1094/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu Obce Troubky na rok 2009 v celkové výši
4 000 Kč Diakonii Broumov.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1095/2009
Rada obce schválila výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodání dopravního
automobilu pro JSDHO Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1096/2009
Rada obce schválila smlouvy o nájmu hrobových míst
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1097/2009
Rada obce schválila smlouvy o nájmu hrobových míst
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1098/2009
Rada obce schválila dohodu o narovnání uzavřenou
mezi Obcí Troubky a manželi Vojtkovými dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1099/2009
Rada obce schválila smlouvu o převodu vlastnictví
uzavřenou mezi Krajským ředitelstvím Policie Jihočeského kraje a Obcí Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1100/2009
Rada obce schválila smlouvu o nájmu pozemků
č. 233/09 uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností
Troubecká hospodářská, a.s., dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1101/2009
Rada obce schválila smlouvu o nájmu pozemků
č. 58/N/09 uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností Troubecká hospodářská, a.s., dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 63/1102/2009
Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 11304A o nájmu části nemovitosti ze dne 4. 2. 2002
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1103/2009
Rada obce schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
společností ASEKOL, s.r.o., Praha a Obcí Troubky dle
přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1104/2009
Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Troubky
a manželi Ministrovými dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1105/2009
Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě mezi Obcí Troubky a firmou LAN servis s r.o.
Přerov dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1106/2009
Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor restaurace v kulturním domě mezi Obcí
Troubky a Liborem Hanzlíkem dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1107/2009
1. Rada obce schválila uzavření kupní smlouvy mezi
Obcí Troubky a společností Troubecká hospodářská, a.s., na prodej pozemků p.č. 2645, p.č. 2647,
p.č. 2650/7, p.č. 2650/6, p.č. 2761, p.č. 2762 a p.č.
2763 v k.ú. Troubky nad Bečvou dle dispozic
schválených zastupitelstvem obce, přičemž kupní
cena bude uhrazena v den podpisu kupní smlouvy.
2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Troubky a společností Troubecká hospodářská, a.s., na prodej
pozemku p.č. 2764 v k.ú. Troubky nad Bečvou za
cenu stanovenou znaleckým posudkem, přičemž
kupní cena bude uhrazena dle dohodnutého splátkového kalendáře, nejpozději však do 30. 11.
2011. Do doby uhrazení plné výše kupní ceny
bude mít Obec Troubky k pozemku p.č. 2764
zástavní právo
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1108/2009
Rada obce vzala na vědomí sdělení usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje týkající se bezúplatného
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nabytí pozemků v k.ú. Troubky nad Bečvou (pozemky
pod krajskými komunikacemi).
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1109/2009
Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi Obcí Troubky a Martinem Vlachem, Troubky,
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1110/2009
Rada obce vzala na vědomí hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu
Obce Troubky za období 1–4/2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1111/2009
Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci návrhu na zápis změny
v údajích v rejstříku škol a školských zařízení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1112/2009
Rada obce vzala na vědomí sdělení Základní školy
a Mateřské školy Troubky k zápisu dětí do mateřské
školy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1113/2009
Rada obce vzala na vědomí oznámení ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Troubky o nepřítomnosti v zaměstnání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1114/2009
Rada obce vzala na vědomí oznámení ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Troubky o vyhlášení
volných dnů – 29. – 30. 6. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1115/2009
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně panu Radku Jobovskému, Přerov, od 3. 6. 2009 do 30. 6. 2009, s možností prodloužení do 31. 8. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o nájmu v obecní ubytovně.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/1116/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Věry Autoro-
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vé, Troubky, o přidělení obecního bytu.
Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
2.

USNESENÍ Z 64. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANÉHO DNE 29. 6. 2009
Usnesení rady 64/1117/2009
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/1118/2009
1. Rada obce schválila uzavření kupní smlouvy
č. 026960 mezi společností THT, s.r.o., Polička
a Obcí Troubky, dle přílohy.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/1119/2009
1. Rada obce schválila uzavření upravených smluv
se společností ASEKOL, s.r.o. dle přílohy.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
smluv se společností ASEKOL s.r.o.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/1120/2009
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o spolupráci při zpětném odběru baterií a akumulátorů
se společností.ECOBAT, s.r.o., Praha, dle přílohy.
2. Rada obce zmocňuje starostu k podpisu Dohody
se společností ECOBAT, s.r.o.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/1121/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce v celkové výši 20 000 Kč Obci Hustopeče nad Bečvou na odstraňování následků povodní.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/1122/2009
Rada obce schválila ukončení smluv o nájmu v obecní ubytovně paní Dagmar Dorazilové a paní Zdeňce
Nemravové.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/1123/2009
1. Rada obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
na prodej obecního bytu v Tovačově dle předložené nabídky.
2. Rada obce schválila nové vyhlášení podmínek prodeje obecních bytů v Tovačově.
3. Rada obce ukládá místostarostce obce nechat
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zpracovat kupní smlouvu na prodej obecního bytu
v Tovačově.
4. Rada obce ukládá místostarostce znovu zveřejnit
podmínky prodeje obecních bytů v Tovačově.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/1124/2009
Rada obce schválila udělení Výroční ceny obce panu
Josefu Smolkovi za celoživotní reprezentaci obce
v oblasti sportu – volejbalu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 65. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 8. 7. 2009
Usnesení rady 65/1125/2009
Rada obce schválila upravený program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1126/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
rady obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1127/2009
1. Rada obce schválila uzavření smluv o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce v roce 2009
dle vzorové smlouvy a soupisu uzavíraných smluv.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
smluv dle soupisu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1128/2009
Rada obce vzala na vědomí sdělení Krajského úřadu
Olomouckého kraje, odboru ekonomického, o rozpočtovém opatření, kterým byla obci uvolněna neinvestiční dotace na odbornou přípravu členů JSDHO .
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1129/2009
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v celkové výši 500 Kč oddílu kopané TJ Sokol Troubky na zajištění občerstvení pro 3. ročník Povodňového turnaje.
2. Rada obce schválila pořízení věcných cen v celkové hodnotě 2 000 Kč na 3. ročník Povodňového
turnaje.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1130/2009
Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí MŠMT ČR
o zápisu oboru Pomocná škola do školského rejstříku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
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Usnesení rady 65/1131/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o jmenování
Mgr. Pavlíkové do funkce statutárního orgánu ZŠ a MŠ
Troubky, a to na dobu určitou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1132/2009
Rada obce vzala na vědomí informace krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních
výdajů pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1133/2009
1.

Rada obce vzala na vědomí žádost Františky Gregovské, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1134/2009
1.

Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
bytu s paní Olgou Vajdíkovou do 31. 8. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s paní
Olgou Vajdíkovou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1135/2009
1.

Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
bytu s paní Naděždou Danišovou od 1. 8. 2009 do
31. 7. 2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s paní
Naděždou Danišovou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1136/2009
1.

Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně paní Dagmar Dorazilové, Přerov, do 31. 7. 2009, s možností prodloužení do
30. 9. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
smlouvy o nájmu v obecní ubytovně.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
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Usnesení rady 65/1137/2009
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně paní Zdeňce Nemravové, Tovačov, do 31. 7. 2009, s možností prodloužení do
30. 9. 2009.
2. Rada schválila uzavření Dohody o splácení dluhu
dle přílohy.
3. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
4. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
smlouvy o nájmu v obecní ubytovně.
5. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1138/2009
1. Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit
vyhlášení veřejné sbírky na pomoc oblastem postiženým povodněmi, a to pro obec Bernartice
a městys Hustopeče nad Bečvou.
2. Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
v celkové výši 40 000 Kč obci Bernartice a příspěvek v celkové výši 20 000 Kč městysi Hustopeče nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/1139/2009
1. Rada obce schválila prozatímní návštěvní řád
„Multifunkčního dětského hřiště OSTROV“.
2. Rada obce schválila prozatímní provozní řád „Multifunkčního dětského hřiště OSTROV“.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 66. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 29. 7. 2009
Usnesení rady 66/1140/2009
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1141/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
rady obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1142/2009
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 30. 6. 2009.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1143/2009
1. Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade pracoviště CZECH POINT,
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a to včetně podmínek rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
2. Rada obce ukládá starostovi obce oslovit minimálně 3 společnosti k podání nabídky na vybavení pracoviště CZECH POINT.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1144/2009
Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí o zahájení
veřejné sbírky na pomoc oblastem postiženým povodní.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1145/2009
1. Rada obce vzala na vědomí cenovou nabídku
Antonína Sedláka, Přerov, na výměnu poškozeného sloupu veřejného osvětlení.
2. Rada obce ukládá starostovi obce vyzvat Antonína Sedláka, Přerov, k úpravě cenové nabídky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1146/2009
Rada obce vzala na vědomí žádost Františka a Zdeňka Finkových, Prostějov, o umístění lunaparku v obci
v termínu konání troubeckých hodů v roce 2010.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1147/2009
1. Rada obce schválila záměr koupě části pozemku
p.č. 286 a části pozemku p.č. 285/4,
a to dle geometrického plánu č. 4022-5/2009 ze
dne 26. 1. 2009.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr koupě části pozemku p.č. 286 a části
pozemku p. č. 285/4 dle geometrického plánu č.
4022-5/2009 ze dne 26. 1. 2009.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1148/2009
Rada obce schválila DODATEK č. 1 k nájemní smlouvě č. 037131-000-00 uzavřené dne 2. 4. 1999 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1149/2009
Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Troubky
a MUDr. Pavlínou Látalovou dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1150/2009
Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1/2000 o nájmu nebytových prostor mezi Obcí
Troubky a TJ Sokol Troubky dle přílohy.
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1151/2009
Rada obce vzala na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ
Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období
1–6/2009.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1152/2009
Rada obce informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 10. červenci 2009 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1153/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Marie Tesařové, Prostějov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí rady.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1155/2009
1. Rada obce schválila ubytování v obecní ubytovně
panu Milanu Gregovskému, Troubky, od 1. 8. 2009
do 31. 8. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s Milanem Gregovským.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1156/2009
1. Rada obce přidělila obecní byt na ulici Dědina
759/12, Troubky, Marcele Zemánkové, a to ode
dne předání bytu původním nájemcem do 31. 12.
2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s Marcelou Zemánkovou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1157/2009
1. Rada obce přidělila obecní byt na ulici Dědina
759/12, Troubky, Františce Gregovské, a to ode
dne předání bytu původním nájemcem do 31. 7.
2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s Františkou Gregovskou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1158/2009
1. Rada obce přidělila obecní byt na ulici Záhumení
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743/22, Troubky, MVDr. Mariánu Večeřovi, a to od
1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s MVDr. Mariánem Večeřou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/1159/2009
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně Šárce Kelnarové, a to od 1. 8.
2009 do 31. 12. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
dodatku smlouvy o nájmu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 67. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 19. 8. 2009
Usnesení rady 67/1160/2009
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1161/2009
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 67/1162/2009
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 31. 7. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1163/2009
Rada obce vzala na vědomí splácení úvěrů z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce k datu 31. 7. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1164/2009
Rada obce schválila podání přihlášky do projektu ČESKÁ POŠTA LIDEM, a to se sadovými úpravami podél
zrekonstruované komunikace v ulici Na Dolách.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1165/2009
Rada obce souhlasila s přípravou a podáním žádosti
o podporu v rámci XI. výzvy operačního programu
Životní prostředí, a to v oblasti podpory 3.2. Realizace
úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 67/1166/2009
1.

Rada obce schválila záměr zřízení věcného břemene na pozemku p.č.215/1 v k.ú. Troubky nad
Bečvou, a to dle přílohy.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
215/1 v k.ú. Troubky nad Bečvou dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1167/2009
1.

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, a to na pozemku p.č. 2818 v k.ú. Troubky nad Bečvou.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
2818 v k.ú. Troubky nad Bečvou dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1168/2009

Rada obce souhlasí se zhotovením opěrné zídky
panem Jiřím Skopalem, Troubky, na obecním pozemku p. č. 215/1 v k.ú. Troubky nad Bečvou, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1169/2009
Rada obce souhlasí s výměnou vozidel mezi Obcí
Troubky a Městem Uničov.
(Vozidla jsou určena pro potřeby SDH Troubky a SDH
Venkov).
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1170/2009
1.

Rada obce vzala na vědomí žádost Vladimíry Kadlecové, Přerov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1171/2009
1.

2.
3.

Rada obce schválila žádost Vladimíry Zapletalové, Troubky, o prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu.
Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady obce.
Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s Vladimírou Zapletalovou.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1172/2009
Rada obce revokuje usnesení č. 66/1156/2009, kterým
přidělila obecní byt na ulici Dědina 759/12, Troubky,
paní Marcele Zemánkové.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1173/2009
1.

Rada obce přidělila obecní byt na ulici Dědina
759/12, Troubky, Michaele Šindelářové, a to ode
dne předání bytu původním nájemcem do 31. 7.
2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s Michaelou Šindelářovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1174/2009
1.

Rada obce přidělila obecní byt na ulici Dědina
760/14, Troubky, Marcele Zemánkové, Troubky,
a to od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s Marcelou Zemánkovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1175/2009
1.

Rada obce schválila zvýšení nájemného u smluv
na dobu neurčitou z 24,26 Kč/m2 na částku
26 Kč/m2 od 1. 1. 2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce připravit
oznámení o jednostranném zvýšení nájemného
u smluv na dobu neurčitou do 30. 9. 2009 a evidenční listy s výpočtem nájemného v termínu do
31. 12. 2009.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
dodatku smluv o nájmu bytů.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/1176/2009
Rada obce stanovila podmínky pro uzavření dohody
o splácení dluhu mezi Obcí Troubky
a paní Janou Dvořákovou, Troubky, dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ Č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 21. 4. 2009
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1) Kontrolu usnesení.
2) Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
3) Zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě
místních komunikací.“
4) Zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za uplynulé období.
5) Finanční a rozpočtové záležitosti:
5.1. Rozpočet Obce Troubky 2009 – Hospodaření obce za období 1–3/2009.
5.2. Rozpočet Obce Troubky 2009 - Hospodaření
obce za období 1/2009.
5.3. Návrh na poskytnutí mimořádné půjčky z rozpočtu obce.
5.4. Výroční zprávu o využití Fondu obnovy a rozvoje bydlení Obce Troubky za rok 2008.
5.5. Žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení Obce Troubky v roce 2009.
6) Majetkoprávní záležitosti:
6.1. Záměry a převody nemovitostí.
7) Školské záležitosti:
7.1. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvky
z rozpočtu Obce Troubky za období
1–12/2008.
7.2. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem
z rozpočtu Obce Troubky za období 1–2/2009.
7.3. Informace a různé k činnosti školy.
8) Změnu obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích a navazující obecně závaznou vyhlášku.
9) Zprávu o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Obce Troubky za rok 2008.
10) Informace, diskuse, různé.
11) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Ing. Lenku Vojtkovou a paní Janu Navrátilovou
ověřovateli zápisu,
2) upravený program zasedání zastupitelstva obce,
3) rozpočtové opatření č. 1/2009 dle předložené
důvodové zprávy a přílohy této zprávy,
4) rozdělení příspěvků neziskovým organizacím pro
rok 2009,
5) poskytnutí mimořádné půjčky z rozpočtu obce
v celkové výši 30.000 Kč panu Jaromíru Dočkalovi, Troubky na překlenutí tíživé sociální situace
s termínem splatnosti půjčky do 31. 12. 2009,
6) jednotlivé žádosti o úvěr z Fondu obnovy a rozvo-

je bydlení Obce Troubky dle předložené zprávy,
7) 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,
8) 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,
9) pronájem části obecního pozemku p. č. 1316
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, panu
Martinu Vlachovi, Troubky za účelem umístění
mobilní garáže,
10) aby bylo pravidelně informováno o postupu přípravy a samotné výstavby obchvatu obce.
IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce,
2) zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období,
3) zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě
místních komunikací“,
4) zprávu o činnosti finančního výboru.
5) zprávu o činnosti kontrolního výboru,
6) plnění rozpočtu Obce Troubky k 31. 3. 2009,
7) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 1/2009,
8) výroční zprávu o využití Fondu obnovy a rozvoje
bydlení Obce Troubky za rok 2008,
9) důvodovou zprávu k záměrům a převodům nemovitostí,
10) zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–12/2008,
11) zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–2/2009,
12) rozhodnutí Rady obce o rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Troubky za rok
2008,
13) rozhodnutí Rady obce o rozpisu provozního příspěvku ZŠ a MŠ Troubky pro rok 2009 a o stanovených ukazatelích hospodaření organizace,
14) Zprávu o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Obce Troubky za rok 2008.
V. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1) ekonomku obce rozpisem příjmu a vydání dotace
poskytnuté z úřadu práce, a to dle dispozic daných
úřadem.
VI. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) snížení prodejní ceny pozemku p. č. 1828 v k. ú.
Troubky nad Bečvou manželům Jančovým, Troubky na 50 % ceny stanovené znaleckým posudkem.
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VII. Zastupitelstvo obce ruší:
1) prodej obecních pozemků p. č. 2986 a p. č. 3003
v k. ú. Troubky nad Bečvou společnosti BEST, a.s.
Rybnice.
VIII. Zastupitelstvo obce vydává:
1) obecně závaznou vyhlášku 2/2009 Obce Troubky,
kterou se mění OZV č. 2/2003 o místních poplatcích.
USNESENÍ Č. 17 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 24. 6. 2009
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1) Kontrolu usnesení.
2) Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
3) Zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v Koncepci obnovy a modernizace sítě
místních komunikací.
4) Zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za uplynulé období.
5) Finanční a rozpočtové záležitosti:
5.1. Rozpočet Obce Troubky 2009 – Hospodaření obce za období 1–5/2009.
5.2. Rozpočet Obce Troubky 2009 – Rozpočtové
opatření č. 2/2009.
5.3. Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu – multifunkční dětské
hřiště „Ostrov“.
5.4. Závěrečný účet Obce Troubky za rok 2008.
6) Majetkoprávní záležitosti:
6.1. Bezúplatný převod ocelového přístřešku TJ
Sokol Troubky.
6.2. Záměry a převody nemovitostí.
7) Školské záležitosti:
7.1. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem
z rozpočtu Obce Troubky za období 1–5/2009.
7.3. Informace a různé k činnosti školy.
8) Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Troubky.
9) Zprávu o činnosti Sdružení místních samospráv
ČR za rok 2008 a informace o II. republikovém
sněmu.
10) Zprávu o činnosti Svazu měst a obcí ČR za rok
2008 a informace o XI. sněmu.
11) Informace, diskuse, různé.
12) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Boženu Suchánkovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) paní Hanu Kadlecovou a pana Antonína Ticháčka
ověřovateli zápisu,
2) rozpočtové opatření č. 2/2009 dle přílohy,
3) Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D2009/0253/OKP,

15
4) Závěrečný účet Obce Troubky za rok 2008 bez
výhrad,
5) Darovací smlouvu na bezúplatný převod ocelového přístřešku TJ Sokol Troubky dle přílohy,
6) záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 1828
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, manželům Jančovým,
7) uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Troubky a společností Troubecká hospodářská a.s., na prodej
pozemku p.č. 2764 v k.ú. Troubky nad Bečvou za
cenu stanovenou znaleckým posudkem, přičemž
kupní cena bude uhrazena dle dohodnutého splátkového kalendáře nejpozději však do 30.11.2011.
Do doby uhrazení plné výše kupní ceny bude mít
Obec Troubky k pozemku p.č. 2764 zástavní právo.
8) úpravu návrhu zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Troubky, a to pro lokalitu č. 5/2.
IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce,
2) zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období,
3) zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě
místních komunikací“,
4) zprávu o činnosti finančního výboru,
5) zprávu o činnosti kontrolního výboru,
6) plnění rozpočtu Obce Troubky k 31.5.2009,
7) důvodovou zprávu k Záměrům a převodům nemovitostí,
8) zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–5/2009,
9) zprávu o činnosti Sdružení místních samospráv ČR
za rok 2008 a informace o II. republikovém sněmu,
10) zprávu o činnosti Svazu měst a obcí ČR za rok
2008 a informace o XI. Sněmu,
V. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1) radu obce prověřením nabídky na odkup pozemků p.č. 2779/2, 2779/3, 2879 a 2880 v k.ú. Troubky nad Bečvou
VI. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 865
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, manželům Krejčím
USNESENÍ Č. 18 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 9. 7. 2009
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1) Uspořádání veřejné sbírky v obci Troubky na
pomoc postiženým povodní 2009
11) Informace, diskuse, různé.
12) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Boženu Suchánkovou zapisovatelkou zápisu

16
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) paní Ing. Jaroslavu Špalkovou a pana Emila Smolku ověřovateli zápisu,
2) uspořádání veřejné sbírky na pomoc postiženým
povodní 2009 a poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Městysi Hustopeče nad Bečvou
ve výši 20.000 Kč a Obci Bernartice ve výši 40.000
Kč
USNESENÍ Č. 19 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 27. 8. 2009
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1) Kontrolu usnesení.
2) Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
3) Zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě místních komunikací.“
4) Finanční a rozpočtové záležitosti:
4.1. Rozpočet Obce Troubky 2009 – Hospodaření
obce za období 1–6/2009.
4.2. Rozpočet Obce Troubky 2009 – Hospodaření
obce za období 1–7/2009.
4.3. Rozpočet Obce Troubky 2009 – Rozpočtové
opatření č. 3/2009.
4.4. Smlouvu o návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi Obcí Troubky a Základní školou
a Mateřskou školou Troubky.
5) Majetkoprávní záležitosti:
5.1. Koupi pozemků.
5.2. Věcná břemena.
6) Program LEADER – zařazení obce do území působnosti MAS Střední Haná.
7) Prodej obecních bytů v Tovačově.
8) Informace, diskuse, různé.
9) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Ing. Janu Zbožínkovou a pana Josefa Dočkala ověřovateli zápisu,
2) mimořádné a jednorázové použití finančních prostředků z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
v celkové výši 1.000.000 Kč na úhradu nutných víceprací spojených se změnou projektu rekonstrukce
podlah v objektu Základní školy v Troubkách,
3) mimořádné a krátkodobé použití finančních prostředků z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
v celkové výši 1.090.000 Kč na úhradu projektu
„Modernizace učeben ZŠ Troubky…“ podpořeného
z ROP Střední Haná,

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2009
4) rozpočtové opatření č. 3/2009 dle přílohy,
5) přijetí mimořádného překlenovacího úvěru v maximální výši 1.500.000 Kč na zajištění financování
projektů podpořených z Regionálního operačního
programu Střední Morava. Přijatý úvěr bude splacen nejpozději do 31. 12. 2009,
6) koupi části pozemku p.č. 286 (díl a) o výměře 1 m2
a dále části pozemku p.č. 285/4 (díl b) o výměře
1 m2 za kupní cenu 150 Kč/m2.
7) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Troubky a společností
ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou společností
I C Energo a.s. Třebíč, a to dle přílohy,
8) od 1.9.2009 prodej obecních bytů v Tovačově prostřednictvím realitní kanceláře. Minimální prodejní
cena dle znaleckého posudku.
IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce,
2) zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období,
3) zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě
místních komunikací“,
4) zprávu o plnění rozpočtu Obce Troubky k 30. 6.
2009,
5) zprávu o plnění rozpočtu Obce Troubky k 31. 7.
2009,
6) důvodovou zprávu k rozpočtového opatření č.
3/2009,
V. Zastupitelstvo obce zmocňuje:
1) radu obce k uzavření smlouvy o přijetí úvěru za
výše stanovených podmínek,
2) starostu obce k projednání možnosti úhrady části
výdajů za projekt „Modernizace učeben ZŠ Troubky“ s dodavatelem akce,
3) starostu obce k podpisu smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Troubky a společností ČEZ Distribuce a.s.
zastoupenou společností I C Energo a.s. Třebíč,
a to dle přílohy.
VI. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1) se zařazením Obce Troubky do území působnosti Místní akční skupiny Střední Haná,
VII. Zastupitelstvo obce je seznámeno:
1) se Strategickým plánem LEADER Místní akční
skupiny Střední Haná pro období let 2007–2013.
VIII. Zastupitelstvo obce ruší:
1) pravidla prodeje obecních bytů v bytovém domě
v Tovačově od 1.9.2009 schválená na zasedání
Zastupitelstva obce dne 10. 12. 2008.
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POZVÁNKA
Zamûstnanci obecního úﬁadu srdeãnû zvou v‰echny rodiãe, babiãky, dûdeãky a dûti na

ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO STROMU,
VÁNOâNÍ V¯STAVKU A SETKÁNÍ S MIKULÁ·EM A JEHO DRUÎINOU.
Akce se uskuteãní v prostorách a okolí Kulturního domu v Troubkách.
Datum a ãas zahájení budou vãas zveﬁejnûny.

Základní ‰kola
Slovo úvodem…
„Vzdûlání je schopnost porozumût druh˘m.“
Johann Wolfgang von Goethe
Příjemné chvíle letních prázdnin a dovolených
jsou za námi a školní rok 2009/2010 v plném
proudu. Škola samotná si však o letošních prázdninách neodpočinula. Vládl zde čilý stavební ruch
až do posledních chvil a dokončovací práce probíhají stále.
Školní práci pedagogů a žáků to neovlivnilo
a běží podle plánu. V mateřské škole pracují vyučující s dětmi podle školního vzdělávacího programu Čtyřlístek.
K 1. září nastoupilo do základní školy
146 žáků, z toho 17 dětí poprvé zasedlo do 1. třídy.
Žáci 4., 5. a 9. třídy jsou vyučováni podle dobíhajícího vzdělávacího programu Základní škola a ve zbývajících třídách je již od roku 2007 realizován školní vzdělávací program, který klade
důraz na osvojování klíčových kompetencí
a obzvláště na uplatnění vědomostí a dovedností
žáků v praktickém životě. Základem výchovně
vzdělávací práce jsou aktivizující metody, které
motivují žáky k celoživotnímu učení, a příznivé
pracovní klima.
Jednou z priorit je podpora jazykového vzdělávání (nabídka druhého cizího jazyka, posílení
vyučovacích hodin jazyků, zapojení do projektů

aj.) a podpora informační a komunikační gramotnosti (pravidelné využívání ICT v počítačové
učebně a v IVC nejen v hodinách informatiky,
nové výukové programy aj.).
Naplňování těchto cílů vyžaduje plánovitou
modernizaci výukového zázemí. Nákup PC
a audiovizuální techniky, pořizování odborných
učeben a moderních učebních pomůcek je spojeno s vysokou finanční náročností. Mám tedy
pochopitelně velkou radost z toho, že se podařilo získat finanční injekci z evropských zdrojů, díky
níž dnes už probíhají závěrečné práce na modernizaci tří učeben.
Nedílnou strategií vedení školy je i systémová
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se snažíme zajistit optimální podmínky pro rozvoj jejich schopností, dovedností
a návyků, aby se mohli zapojit do společnosti.
Patřičnou péči věnujeme nadaným žákům,
kteří se účastní soutěží ve školním, regionálním
i celostátním měřítku. Nemalý význam pro zkvalitnění nabídky vzdělávacích aktivit má zapojení
naší školy do evropského projektu Comenius,
který nám umožnil ve dvou uplynulých letech
spolupráci s žáky a učiteli evropských škol. Považuji za obrovský úspěch, že nám byl opět schvá-
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len další projekt, který vytvoří kvalitní podmínky
nejen pro jazykové vzdělávání učitelů a žáků, ale
i pro poznání evropských kultur.
Značný důraz v naší práci také klademe na
zájmovou činnost dětí a žáků. Z každoročně
obměňované nabídky různorodých volnočasových aktivit si žáci a žákyně oblíbili aerobic, keramický kroužek, kroužek šikovných rukou, teniso-

vý kroužek aj. I letos máme pro žáky řadu zajímavých námětů, jak smysluplně trávit volný čas.
Přeji všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání našich dětí, tedy nejen učitelům, ale i rodičům, mnoho sil při zdolávání tohoto náročného
cíle a všem žákům úspěšný školní rok a radost
z dobře vykonané práce.
Mgr. Jitka Pěchová, ředitelka školy

Na finále, a na počátku…
„Investice do vûdûní nesou nejvy‰‰í úrok“
Benjamin Franklin
Významnou kvalitativní změnou ve vybavení
školy informačními a komunikačními technologiemi, školním nábytkem, laboratorním zařízením,
keramickými pylonovými tabulemi a dalším příslušenstvím je realizace projektu Modernizace
učeben ZŠ Troubky pro zlepšení využívání IT
technologií při výuce, který byl schválen Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava a je financovaný z prostředků Regionálního
operačního programu NUTS 2 Střední Morava
a z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a státního rozpočtu za finanční spoluúčasti zřizovatele.
Vlastnímu zahájení projektu v lednu 2009
předcházela dlouhá náročná fáze plánování, příprav, hledání, úvah, projektové činnosti a zpracování žádosti. První, přípravnou fázi schváleného projektu máme za sebou a na období
prázdnin byla naplánována stavební část, která
spočívala v rekonstrukci skladby stropních částí.
Harmonogram prací však narušila nečekaná
komplikace, a to zjištění, že dřevěné trámy jsou
nadměrně poškozené dřevokaznou houbou. Na
základě posudku soudní znalkyně bylo rozhodnuto o výměně celých dřevěných trámů za ocelové nosníky. Ve zrychleném tempu proběhly
finančně i technicky náročné postupy, aby školní

rok mohl být zahájen včas. A podařilo se. Na
tomto místě oceňuji pružnou a pohotovou reakci
zřizovatele, která pomohla i přes značnou finanční zátěž řešit tak závažný problém v rekordním
čase.
V těchto týdnech probíhá třetí fáze úprav, a to
vnitřní vybavení tří učeben. Postupně vzniká jazyková učebna s moderním technickým audiovizuálním a PC vybavením, interaktivní tabulí. Multimediální učebna s učitelským demonstračním
stolem a žákovskými laboratorními stoly pro praktickou výuku fyziky a chemie a s vybavením ICT
technologií, keramickou tabulí, elektrickým
zatemněním a dalšími doplňky a učebna přírodopisu. Všechny učebny budou vybaveny novými sestavami skříní s úložným prostorem a novými svítidly.
Původní časový plán dokončení projektu se
podařilo přesunout z června 2010 na říjen 2009,
a tak už za několik týdnů moderní učebny začnou sloužit žákům školy k výuce.
Jsem přesvědčena, že realizací tohoto projektu se zlepší podmínky učitelům i žákům k naplnění hlavních cílů školního vzdělávacího programu – formování kultivovaného a vzdělaného
žáka.
Mgr. Jitka Pěchová

P. S.: Pﬁijmûte tímto na‰e pozvání na pﬁipravovan˘ den otevﬁen˘ch dveﬁí
a vyuÏijte moÏnosti pﬁesvûdãit se na vlastní oãi...
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Zku‰en˘ pﬁedává znalosti
a dovednosti mlad‰ímu

S chutí do to toho a pÛl je hotovo

Dnes uÏ minulost
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Projekt Comenius na škole skončil...
Tento projekt byl realizován za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá
výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.

V minulých dvou letech jsme měli ne zcela
obvyklou příležitost spolupracovat se sedmi dalšími evropskými školami spojenými do skupiny
partnerů s názvem Troubadours na společném
tématu Songs and Stories. Děti nacvičovaly známé písničky a pohádky, paní učitelky jim pomáhaly s kostýmy, dekoracemi a scénářem, vše se
pak natočilo na DVD a bylo odesláno do světa.
Oplátkou za to jsme z každého partnerského státu dostali totéž. A tak jsme všichni mohli prostřednictvím nejjednodušších slovesných útvarů
– lidové písničky a národních pohádek – nenásilně proniknout do tradic, kultury a mateřštiny stejně starých dětí z našich partnerských škol. Velmi příjemnou
součástí tohoto projektu byly
výměnné návštěvy učitelů na
jednotlivých školách, z nichž
zůstala spousta vzpomínek,
dojmů a hlavně výměna profesních zkušeností, porovnání
podmínek evropského školství
s tím naším, českým odkazem
Komenského, jehož jméno
celý projekt nese. Chcete-li se
s námi projít vzpomínkami na
průběh projektu a ukázkami
některých prací, můžete se podívat na webové
stránky školy, na nichž je odkaz na oficiální stránky projektu.
Projekt Comenius na škole skončil... Na
posledním setkání v Grenoblu, o němž jsme psali minule, jsme si uvědomili, jak pevné vazby byly
za ty dva roky vytvořeny. Pro všechny, i nepřímé
účastníky, to byla velmi cenná zkušenost a řada
dojmů. Navíc vznikla silná a dobře spolupracující skupina. Loučit se nám opravdu nechtělo.
A tak jsme s radostí na počátku nového školního
roku obdrželi rozhodnutí národních agentur Programu celoživotního vzdělávání projektu Comenius – partnerství škol o schválení naší žádosti

podané v únoru 2009. Ano, byl schválen nový
projekt ve staré sestavě, obohacený o dva nové
partnery – Finsko a Itálii, kteří si náš projekt
v průběhu předchozího projektu našli v internetové síti e-Twinning, která sdružuje podobné projekty napříč Evropou, a projevili neskrývaný
zájem se k nám přidat. Název skupiny je tentokrát Troubadours United, téma Sports and
Games. A první návštěva bude opět v České
republice, v Troubkách! Kdy? 9.–11. listopadu.
Těšíme se! Welcome in Troubky!
Mgr. Petra Pavlíková

P.S.: Ráda bych na tomto místě poděkovala
všem kolegům, kteří se nad rámec svých pracovních povinností do projektu zapojili a přispěli
nápady, podněty, výtvarnými schopnostmi, znalostmi jak z oblasti pedagogiky a metodiky, tak
třeba z oblasti informačních technologií. Každý
podle svých možností.
Zvláštní dík patří panu Martinu Nezvalovi,
tvůrci nově vzniklých webových stránek, za neotřelý design a přehledný systém. Tyto stránky
byly okamžitě po jejich vzniku s nadšením schváleny a přijaty všemi partnery jako oficiální stránky nového projektu.
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Žáky 9. třídy čeká v hodinách dějepisu pátrání po
osudech židovského národa zejména v 20. století
v období druhé světové války. Prvním krokem bylo
seznámení s historií a kulturou Židů v našem regionu. A tak jsme navštívili ve čtvrtek 17. 9. 2009 společně s žáky 8. třídy židovskou obřadní síň a hřbitov
v Tovačově, kde nám zasvěcený, velmi zajímavý
komentář podala naše průvodkyně Veronika Olšanská, vysokoškolská studentka hebrejštiny. A tak jsme
si vyslechli úryvek Mojžíšových motliteb v hebrejštině, seznámili se s židovským pohřebním rituálem,
prohlédli jsme si na hřbitově dva nejstarší náhrobky
z roku 1614 a 1615 a společně s pomocí dokumentárního snímku objevili ulici, kde stávala v Tovačově do roku 1956 synagoga.
Cesta žáků za poznáním moudrosti, ale i strastiplných osudů Židů v moderní historii byla započata...
Mgr. Jitka Pěchová

Zmizelá synagoga Æ
Îidovsk˘ hﬁbitov È
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âtyﬁi roky s aerobikem
Rozluãková taneãní párty
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Během čtyř let mého působení na naší škole
jsem měla možnost vést kroužek aerobiku.
Ve školním roce 2005/2006 jsme s děvčaty
z druhého stupně nacvičily několik skladeb, které jsme mohly prezentovat na různých veřejných
akcích konaných v Troubkách. Tančily jsme i pro
seniory v domově důchodců Tovačov, ale pro
děvčata byla asi hlavním zážitkem a zkušeností
soutěž pódiových skladeb, která se pravidelně
koná každé jaro v Oseku nad Bečvou.
V dalším školním roce začala aerobik navštěvovat i malá děvčata z prvního stupně. Společně
jsme se snažily o správné držení těla, posilování a protahování, osvojování různých aerobních,
gymnastických a tanečních technik. V květnu
2007 si starší i mladší děvčata užila „noc ve škole“ v rámci víkendového soustředění s taneční
náplní.
Rok 2007/2008 byl plný vystoupení, ale hlavní akcí tohoto roku byla taneční soutěž skupin,
která se konala v rámci oslav 120. výročí založení školy a děvčatům se podařila a líbila se jim
nejvíc.
Čtvrtý rok pilovala děvčata různé taneční techniky, ukázala se se skladbami na dětském dnu
v Troubkách a v červnu jsme se rozloučily, jak
jinak, než tanečně, při taneční párty se sladkou
tečkou.
vedoucí kroužku Zdeňka Grňová

Akce školní mléko
Každým rokem se naše škola účastní projektu
MLÉKO DO ŠKOL.
V letošním roce je nabídka mléčných dotovaných výrobků
rozšířena o smetanový krém Lipánek s tím, že žák může
odebrat pouze jeden druh dotovaného výrobku.
Letošní nabídka: 15 ks ochuceného nebo neochuceného
mléka
10 ks ochuceného jogurtu
10 ks smetanového krému Lipánek
Konkrétní podmínky děti i žáci obdrží od svých třídních učitelů nebo v kanceláři školy na
tel.: 581221082 nebo mail: ekonom@skolatroubky.cz
Tato informace je umístěna na webových stránkách školy
a ve vývěsce u OÚ.
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Poděkování ZŠ a MŠ Troubky
Děkujeme touto cestou vedení Základní
a Mateřské školy v Troubkách za poskytnutí
kurzu anglického jazyka. Ve školním roce
2008/2009 se uskutečnil již třetí ročník. Náš
velký dík patří také trpělivé a kreativní paní
lektorce Mgr. Darině Babuščákové.

Úãastníci kurzu, kteﬁí doufají v pokraãování...

Touto cestou bych chtěla poděkovat paní učitelce Mgr. Šárce Dvořákové, Vladimíře Mateřánkové a samozřejmě také paní ředitelce Mgr. Jitce Pěchové, která mi umožnila vykonat třítýdenní praxi na ZŠ Troubky.
Všem učitelům i žákům 7., 8. a 9. třídy děkuji za vstřícný přístup, bezvadnou spolupráci a za
veškeré rady, které mi dávali. I když tři týdny je poměrně krátká doba, tak věřte, že díky vám,
jsem získala nové zkušenosti a ujistila se, že chci být pedagogem…
Všem učitelům přeji pevné nervy, optimismus a vždy dobrou náladu… Žákům 9. třídy přeji
úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a ať se každý z vás dostane na svou vysněnou školu.
S pozdravem praktikantka českého jazyka Eva Kiesewetterová

Mateﬁská ‰kola
Děti navštěvovaly MŠ prvních
čtrnáct dní v červenci a posledních
čtrnáct dní v srpnu. Čekala na ně
spousta her, soutěží, vodních
radovánek… zkrátka prázdniny
jak mají být!
V období uzavření MŠ došlo
k údržbě a opravám našeho zařízení. V druhém oddělení byla
vybudována dětská šatna, v prvním oddělení skříň s boxy na stavebnice, nástěnná tabule a police
na hračky v pokojíčku – všechny
práce včetně drobných oprav provedla firma PARAMAT. V přízemí
MŠ bylo vybudováno odvětrávání
kuchyně a WC firmou p. Cedidla
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a byla zakoupena a nainstalována
markýza od firmy KOTÍK, která
v době slunných dní skýtá stín
našim dětem. Děkujeme Obecnímu úřadu v Troubkách za financování odvětrávání a markýzy.
Zároveň bychom chtěli poděkovat
všem firmám, které se na letošních úpravách v mateřské škole
podílely.

Všechno jednou začíná….
Je 1. 9. 2009 a do školky míří děti plné očekávání, co jim tento den přinese. Některé jdou
úplně poprvé a zažívají první pocit odloučení od
své maminky. Bez slzičky se to neobejde, ale
netrvá to dlouho a na tváři se objeví úsměv. Právě ten byl mottem prvního dne ve školce.
Přišli se na nás podívat zástupci z obecního
úřadu a přinesli dětem sladkosti. Dopoledne patřilo hrám a soutěžím na zahradě, za které děti
dostávaly odměny. Jsou to šikulky. Všechny děti
soutěžily s velkým zápalem a úsměvem na tváři. Odměnou jim byly dobroty.
Každý nový školní rok začínáme pohádkou. Ta
letošní měla název Krteček a kolo a hrála se
3. 9. 2009. Pozvání přijaly i děti z první třídy.
Představení se všem líbilo a bylo odměněno velikým potleskem.
Ve školním roce 2009/ 2010 navštěvuje mateřskou školu 65 dětí rozdělených do tří oddělení.
I. oddělení: Sluníčka: p. uč. Ambrožová,
p.uč. Malátková
školnice: p. Dvořáková
II. oddělení: Berušky: p. uč. Benková,
p. uč. Horáková
provozní: p. Ďatelová
III. oddělení: Kuřátka: p. uč. Skirkaničová
Pracujeme podle nového školního programu
Čtyřlístek, věnujeme se tématu čtyř ročních
období, dodržujeme tradice a zvyky spojené
s životem v obci. Snažíme se zapojit do kulturních, společenských a sportovních akcí MŠ, ZŠ,

SPŠ a OÚ. V průběhu školního roku pro děti připravujeme plavecký kurz, saunu v Tovačově,
výlety, divadla, školu v přírodě a mnoho dalších
akcí, o kterých se postupně dočtete v příštích
vydáních Zpravodaje.
Za kolektiv MŠ, s přáním příjemného vstupu
do nového školního roku Renata Ambrožová

POZVÁNKA
Sdružení přátel školy při ZŠ a MŠ Troubky
srdečně zve všechny rodiče,
babičky, dědečky a děti na

LAMPIONOV¯ PRÒVOD,
který se bude konat

v úter˘ 27. ﬁíjna 2009.
Sraz účastníků je v 17 hodin před kulturním
domem, odkud vyjde lampiónový průvod
směrem k mateřské škole, kde bude probíhat

V¯STAVKA D¯NÍ
a program s pﬁekvapením pro dûti.
Těšíme se na vás!
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Úspěchy našich dětí
Již třetí zámecký klíč putoval do Troubek
a jeho držitelkou je Lucie Netopilová. Už
potřetí vyhrála pěveckou soutěž O zámecký klíč, která se konala 20. 6. 2009 v rámci 3. mezinárodního folklorního festivalu
v Přerově. Letos soutěžila s písní Husličky, za doprovodu cimbálové muziky Primáš. Sklidila velký úspěch u publika i poroty. S touto písní nejen že vyhrála soutěž ve
své věkové kategorii, ale získala i zvláštní
ocenění poroty a byla vyhlášena nejlepší
zpěvačkou festivalu.
Gratulujeme.

Pranostiky
Listopadové hřmění pšenici ve …… mění.
(víno, zlato, stříbro)
Když dlouho listí nepadá, …… se přikrádá.
(hladová zvěř, tuhá zima, tmavá noc)
Když mráz na Martina uhodí, na rok …… se urodí.
(hodně dětí, dobré víno, pěkných brambor)
Správné odpovědi: zlato, tuhá zima,dobré víno

22. 10.
1. 11.
9. 11.
11. 11.
11. 11.
26. 12.

O svaté Kordule nejsladší jsou bobule.
Jak na Vše Svaté, tak měsíc po nich.
Na svatého Teodora slimák pilně pole orá.
Chodí-li husa o Martině po ledě, bude chodit o Vánocích
po blátě.
Na sv. Martina kouřívá se z komína.
Chodí-li svatá Kateřina po ledě (25.11.),
chodí svatý Štěpán po blátě. (26.12.)
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Spoleãenská kronika
V mûsíci ãervenci 2009 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Jindﬁi‰ka Surmová
75 let Alois Zatloukal
65 let

Marie Calabová

70 let

Marie Paﬁíková
Marie Vlachová
AneÏka Zelenková

80 let

Stanislav Malík

V mûsíci srpnu 2009 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Jaroslav Vrána
Nûmãák Jiﬁí

75 let

Marie Malíková
Marie Gregovská

65 let

Alena Ra‰ková
Franti‰ek Lehk˘
Antonín Kamelandr

80 let

Lubomír Novák

V mûsíci záﬁí 2009 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
65 let

Pavel Kratochvil

70 let

AneÏka Janská
Václav Ra‰ka
AneÏka Smolková
Anna Michálková
Franti‰ka VoÏdová

85 let

Vojtû‰ka Chabiãovská

90 let

AneÏka Doãkalová

75 let

Ludmila Mrtvá
Marta Hrbková
Marie Malá
Zdenûk ¤iho‰ek

80 let

Miroslav Janou‰ek

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

Kolik nás pﬁibylo...
Sofie Johana Vojtková
Julie Doãkalová
Ondﬁej Br‰Èák
Eva Homolková

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.
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Opustili nás
Vladimír Vanûk
Dagmar Brázdová
Josef ·vábeník
Jaroslav Mrtv˘
Alois Nûmãák
Marie âervinková
Vít Koutn˘
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V‰em pozÛstal˘m projevujeme tímto upﬁímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.
Kdo milován byl – nezemﬁel.

K 31. 8. 2009 bylo v obci hlá‰eno k trvalému pobytu 2042 obyvatel.
Přehled změn v evidenci obyvatel za období 1–8/2009
Pro zajímavost:
Před sto lety se za stejné období, tj.
od ledna do konce srpna 1909,
v Troubkách narodilo 51 dětí
(smutné je, že 13 z nich se nedožilo 5 let) a v místním kostele bylo
uzavřeno 16 sňatků.

Milá spoluÏaãko, spoluÏáku, v leto‰ním roce se doÏíváme 70 let
V sobotu 29. 8. 2009 se sešli
bývalí spolužáci troubecké základní
školy, kteří v letošním roce oslavili
své 70. narozeniny, aby společně
zavzpomínali na školní léta. Se svými bývalými žáky se vyfotografovala
i jejich paní učitelka Božena Dudová
(v první řadě, druhá zprava).
Poděkování patří také duchovnímu správci P. Mgr. Radku Sedlákovi za sobotní mši svatou, kterou
sloužil jako poděkování za dovršení
70. let, a také panu Liborovi Hanzlíkovi za příjemné prostředí a vzornou
obsluhu v restauraci v kulturním
domě.
BS
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A léta bûÏí...
Pravdivost slov, že léta běží, dokazuje i sto let stará fotografie, která zároveň svědčí o tom, že
mnohá rodinná alba skrývají opravdové unikáty. Tento vzácný snímek zachycuje žáky první třídy
(narozených v roce 1903) se svým učitelem Janem Vítem ve školním roce 1909/10.
Tehdejším prvňáčkům by dnes bylo 106 let. Další zajímavostí je počet žáků ve třídě. Ačkoli jsem
počítala znovu a znovu, vždy jsem došla k neuvěřitelnému číslu 67. Klobouk dolů před panem učitelem Vítem. Jak mohl tuhle práci s tolika dětmi zvládnout, to si myslím nedokáže dnešní učitel vůbec
představit. Nadučitel Jan Vít působil na zdejší škole od roku 1903 až do roku 1920, kdy odešel do
výslužby.
Na původní fotografii se podepsal čas, tak jsem si ji nechala „vylepšit“ (vedl mě k tomu můj osobní zájem, mezi žáky je i můj otec) a jak můžete sami posoudit, možnosti dnešní techniky jsou neomezené.
Pro srovnání minulosti a současnosti otiskujeme snímek letošních prvňáčků. Jsou o sto let mladší, ve třídě je jich 17, přesně o 50 méně než jejich pra i praprapředků v roce 1909.
L. Kamelandrová

ÅPÛvodní snímek (‰kolní rok 1909/10)
Zrenovovan˘ snímek È
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Snímek leto‰ních prvÀáãkÛ se svou paní uãitelkou Martou Kosíkovou (‰kolní rok 2009/10)

Na‰i dopisovatelé
Japonští turisté a krásy České republiky
Říká se: „Jiný kraj, jiný mrav.“ To je všeobecně známé. A tak nějak každý v sobě máme představu o tom, že příslušníci jiných národů mají
jinou mentalitu, jiné zvyklosti, jiný humor, jiné
hodnoty. Jaksi podvědomě počítáme s tím, že
cizinci jsou „jiní“ než my Češi. Ale musím přiznat,
že mé poslední setkání s cizinci mě poněkud překvapilo. Když se řekne Japonsko, tak si většina
z nás vybaví pojmy jako kamikadze, gejša, Yamaha, Toyota nebo Honda, vzpomeneme si, že ve
zprávách říkali, že Japonci už zase vymysleli
nějakého robota, který dokáže neuvěřitelné věci,
a představíme si pomenší japonské turisty, neustále se usmívající a zvěčňující svými fotoaparáty a videokamerami nejrůznější památky na
svých zahraničních cestách. Řekla bych, že
Japonci jsou už tak trochu pověstní svou snahou
si všechno „uchovat“ na fotografiích a nahrávkách. Při mém posledním setkáním s nimi ale

předčili veškeré mé představy o jejich monitorování a zachycování toho, co viděli a prožili.
Naše čtyřčlenná rodina si vyrazila na výlet do
hlavního města Prahy. Starší šestiletý syn už
s námi jednou v Praze byl, a tak se těšil na metro, Pražský hrad i na „srandovní“ zrcadla na Petříně. Počasí se nám krásně vydařilo a hezky
jsme si výlet užívali. A byl to právě Pražský hrad,
kde mě čekalo setkání s japonskými turisty, a přineslo mi několik velmi krušných chvil. Zatímco
manžel a starší syn vyrazili na výstavu hraček, já
s devatenáctiměsíčním synkem Matýskem jsme
se procházeli po nádvoří Hradu. Matěj byl nadšený, běhal, vozil kočárek a rozdával úsměvy na
všechny strany. Anglicky, německy či rusky mluvící turisti na něj mávali a usmívali se, jaké je to
roztomilé batole. Zkrátka pohodička. Ovšem pouze do okamžiku, kdy se mně (jako starostlivé
mamince) zazdálo, že je Matýsek unavený, že se
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mu pletou nožičky, občas zakopává, že je unavený, a tudíž že potřebuje posadit do kočárku.
Uchopila jsem dítě a ono v předtuše toho, že
bude „upoutáno“ v kočáře, se dalo do vřískotu.
Přiznávám, že kdybych neudělala tento „neuvážený čin“, nedošlo by k ničemu z toho, co následovalo. Co se týče Matýskova hlasitého projevu,
odhadovala bych to asi na takovou osmičku až
devítku na patnáctibodové stupnici běžné intenzity jeho řevu. Čili „slabý odvar“ toho, co naštvané dítě dokáže předvést, ovšem reakce mého
okolí způsobila, že jsem na několik následujících
minut změnila barvu v obličeji z bledě růžové na
temně červenou a myslím, že tato barva „polila“
i všechny ostatní části mého těla. Moment, kdy
Matýsek začal (a podotýkám, že nepřestával)
vřískat, zaregistrovala skupinka asi čtyřiceti
japonských turistů a následovala jejich blesková
akce. Všichni z nich vyzbrojeni fotoaparáty, popř.
mobilními telefony s fotoaparáty a videokamerami okamžitě začali přibíhat k našemu kočárku
a jako diví zvěčňovat vřískajícího Máťu. No
a samozřejmě, jak postupně všichni Japonci ke
kočárku přibíhali, okolo stojící turisté se dívali, co
se to tam děje a sledovali Japonce, kteří se předháněli, kdo si dřív a lépe vyfotí mého syna. Kdyby nás někde shora v tu chvíli natáčela kamera,
zachytila by asi toto: uprostřed hloučku stojící
kočár s rudou maminkou a vztekajícím se dítětem, čtyřicet Japonců, kteří si tuto dvojici fotí
a další desítky, možná stovky lidí, kteří tuto scenérii pozorují. Nechápu a nerozumím tomu, co
bylo pro tyto japonské turisty takovým nezvyklým
úkazem. Že by se děti v Japonsku nevztekaly?
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Nicméně mé utrpení zdaleka neskončilo. Shodou
okolností (pro mě nepříliš šťastných) jsme si
s manželem dali sraz u východu, kde se právě
schylovalo ke střídaní stráží, takže celý dav (včetně „mých“ Japonců) se vydal stejným směrem.
A zatímco jsme všichni kráčeli společně a Matýsek stále ještě vyjadřoval svou nespokojenost,
Japonci za chůze přiskakovali, „házeli“ na něj
úsměvy, stále ho fotili, a čím víc na něj dělali nejrůznější cukrbliky, tím víc se vždycky Máťa rozčílil. Už by byl dávno klidný a seděl na kočárku, ale
byl tak „rozhozený“, že ho pořád někdo obskakuje, okukuje a natáčí, že se mu to vážně nelíbilo. Těch několik nekonečných minut jsem si přála, ať už jsme někde hódně daleko a neskutečně
jsem se styděla. Nedokážu dost dobře popsat
výraz, který jsem se snažila „nainstalovat“ na
svém obličeji. Něco mezi proviněním a zdvořilým
(poněkud křečovitým) úsměvem, a to vše namíchané se zoufalstvím.
Ale mé utrpení mohlo skončit až v momentě,
kdy se začali vyměňovat vojáci hradní stráže. Milí
Japonci se se svou technikou vrhli na jiný objekt
a my jsme mohli v klidu splynout s davem a sejít
se se zbytkem rodiny. Můj obličej a ostatní části
těla se pozvolna vracely k původnímu zabarvení
a mé orosené čelo pomalu osychalo. Když jsem
tuto epizodu vyprávěla manželovi, řekl mi, že
mám být ráda, že budeme někde v Japonsku
viset na fotce. Tak jsme se stali pro Japonce jednou z turistických atrakcí a až budou za dlouhých
zimních večerů vzpomínat na krásy České republiky, budeme mezi nimi i já a můj syn.
Marcela Haraštová
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Spoleãenské dûní
Soubor Hanák Troubky
Jak jdou děti do
školy, tak je již pomalu léto za námi, a že
letos při činnosti souboru Hanák Troubky
uteklo jak voda, darmo říkat.
V čase prázdnin
jsme měli spoustu
vystoupení,
jak
u nás, tak i v zahraničí. Naší stěžejní
akcí byly folklorní
hodové slavnosti.
I letos se v Troubkách předvedlo mnoho krásných souborů, jak z oblasti
Hané, tak i z jiných regionů. Po našem vystoupení hrála k tanci a poslechu krojovaná dechovka Vlčnovjanka. Jen nás trochu zaskočilo, že
mnoho návštěvníků po programu odešlo. Je to
škoda, protože Vlčnovjanka předvedla krásné
vystoupení. Naše spolupráce s obecním úřadem
a hasiči byla ke spokojenosti všech, snad to bylo
na Liďáku vidět, protože návštěvníků tam bylo
jako za starých časů. A proto chceme v této akci
pokračovat i příští rok. Až po třetích slavnostech
to budeme moci nazývat jako tradiční hodové
slavnosti. Díky vám všem, kteří jste se této akce
zúčastnili. Nám se o mnoho lépe bude připravovat další ročník, když vidíme plné hlediště.
Ani jsme si nestačili odpočinout a již nás čekala další vystoupení, ale především tvrdá příprava
na výjezd souboru do Chorvatska v rámci Chorvatského kulturního léta. Abychom tam mohli
úspěšně reprezentovat Hanou a především naši
obec Troubky, chodili jsme tancovat třikrát týdně.
Věděli jsme, že tam bude horko a ty naše naškrobené a teplé kroje... A také že bylo!
V pátek jsme vyrazili od kulturáku, cesta proběhla bez problémů, a to i díky tekutému kynedrilu. Měli jsme za povinnost absolvovat tři
vystoupení. V neděli jsme tancovali v nádherném
městečku Gradac. V úterý jsme tancovali

v malebném městě Drvenik, no a ve středu nás
hostili v místě našeho ubytování v Živogošči.
Naštěstí všechna vystoupení byla až o půl desáté večer, ale těch 30 stupňů ještě bylo. Přesto
všichni podávali nadstandardní výkon a zasluhují
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Kroje jsme měli pořád nažehlené, za což patří dík hlavně přátelům souboru, kteří jeli také
s námi. Autobus měl jet plný, a tak jsme s sebou
měli členy rodin. Je to malá odměna za to, že se
celý rok někde touláme po vystoupeních.
Naše účinkování se pořadatelům líbilo a hned
nám nabídli na příští rok reprezentaci našeho
folkloru v Itálii v oblasti Antona. To je ale hudba
budoucnosti.
Teď nás čeká v prosinci, přesně 12. 12. 2009,
tradiční vánoční posezení u cimbálu, které letos
spojíme s oslavami čtyřicátého výročí založení
souboru Hanák. Tak se dojděte podívat na nás
a naše hosty, děláme vše pro to, abyste odcházeli domů spokojeni.
Dětský soubor Hanáček nabývá
díky své skvělé přípravě na kvalitě a hlavně věhlasnosti.
Hojně využívá všechny možnosti, aby si naše drobotina pěkně
zatancovala. Po prázdninách
odpočatí a plní elánu naši
nejmenší zase nastoupili na
zkoušky a jsme zvědaví, čím
novým nás překvapí na Vánoce.
Ale díky Evičce a Marušce již
víme, že to bude moc pěkné
a milé. A hlavně nám rostou
budoucí Hanáci do velkého souboru. Snad se nám jich po cestě
dospívání moc neztratí do jiných
DoÏínkové slavnosti ve Vala‰ské Bystﬁici sfér, než je folklor.
Teď jsme ještě velmi mile a veseChorvatsko
le poslali naši tanečnici Marušku
Vojtkovou do stavu manželského.
Již delší čas dojíždí obětavě do
souboru z Břestu a my jí to nyní
oplatili alespoň pěknou bránou.
Tak ještě jednou jim celý soubor
přeje: „Tož buďte šťastni!“
Naši hodoví společníci hasiči
oslavili 115 let založení sboru.
Soubor Hanák byl při této akci
pomáhat a přeje jim mnoho zdaru, klidu a zdraví při ochraně naší
obce.

velké uznání. Atmosféra při všech vystoupeních
byla moc krásná a vždy jsme sklidili bouřlivý
potlesk. Pak ještě nastalo dlouhé focení, vždyť
kdo by se nechtěl vyfotit vedle krásného hanáckého kroje. Tak jsme se do postele dostávali až
kolem druhé hodiny ranní. Ale přes den jsme
nabrali síly u moře, a když bylo volno, tak jsme
jeli na panoramatický večerní výlet po Dakarské
riviéře až do města Podpora. Při návratu za tmy
se po moři linuly krásné hanácké písničky a kapitán lodi nám nabídl ještě jednu jízdu zdarma
i s rakijí, což je něco jako naše slivovice. Snad
někdy příště.

Za soubor Hanák, Stanislav Vojtek
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Skončilo období prázdnin, a také období dovolených. To se projevovalo i u našeho sboru. Členové odjížděli na prázdniny, dovolenou a ti nejmladší na tábory. Soutěže v tuto dobu bývají omezené a činností bývá podstatně méně.
Ale zásahová jednotka musí být akceschopná.
Pro část členů jednotky je toto období náročnější,
protože musí zabezpečit její akceschopnost.
Léto je obdobím žní a slunečného počasí
a v tuhle dobu bývá i větší riziko vzniku požárů.
Výjezdová jednotka obce byla povolána ke třem
událostem, a to vždy mimo katastr naší obce.

I soutěžní sezóna
mladých hasičů měla
prázdninovou přestávku
a její soutěže budou
pokračovat až v době,
kdy bude vycházet tento Zpravodaj.
Soutěž dospělých pokračovala svým seriálem
Velkých cen v memoriálu Leopolda Koutného.
V naší obci proběhl 34. ročník soutěže o Pohár
Hané v měsíci červnu. Letošní ročník byl také zařazen do VC OSH Přerov. Za velké účasti soutěžních
družstev a příjemného počasí se soutěž vydařila
a byla hodnocena jako jedna z nejlepších soutěží celého ročníku VC
OSH Přerov.
Velká cena byla ukončena v srpnu
na závěrečné soutěži a celkovém
vyhodnocení VC Provodovice, kde
naše soutěžní družstvo mužů obsadilo páté místo a v celkovém závěrečném pořadí muži obsadili patnácté místo.
V rámci 115. výročí sboru byla
pořádána noční soutěž mikroregionu Střední Haná v naší obci. Při
účasti sedmi družstev se náš sbor
umístil na druhém místě.
V měsíci srpnu proběhly technické
prohlídky na vozidlech Tatra a Avie.
Na vozidle Avie byly shledány závaFotografie ze soutûÏe O Pohár Hané dy, které jsou v současné době
odstraněny. Toto vozidlo je již zastaralé (rok výroby 1984) a jsou problémy je udržovat v dobrém technickém stavu. Ostatní technika je
akceschopná a připravena k zásahu.
Pravidelně jsou prováděny kontroly a výcvik s touto technikou, kterou
provádí výjezdová jednotka obce.
V sobotu 12. září proběhly v naší
obci hlavní oslavy 115. výročí založení sboru. Den začínal budíčkem
dechové hudby Věrovanka. V devět
hodin proběhla slavnostní mše svatá v kostele sv. Markéty v Troubkách. Mši sloužil sám arcibiskup,
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metropolita moravský
Msgr. Jan Graubner. Při
mši svaté byl našemu
sboru předán starostou
obce a tajemnicí bezpečnostní rady Olomouckého kraje paní Alenou
Hložkovou a krajskou
zastupitelkou paní MUDr.
Jitkou Chalánkovou prapor. Po mši svaté šel průvod k pomníku svatého
Floriana, patrona všech hasičů, kde byl položen
věnec a uctěna jeho památka. Zde byla také
vysvěcena a předána do užívání dvě vozidla. První vozidlo bylo nové Iveco Daily. Toto vozidlo je
dopravní zásahový automobil pro jednotku o počtu
1+5, druhé vozidlo Volswagen, které bylo pořízeno bezúplatným převodem od policie České republiky, bude přestavěno na vozidlo krizového řízení.
Vozidla předávali poslanci parlamentu České
republiky Mgr. MUDr. Ivan Langer a Mgr. Zdenek
Boháč. Pan arcibiskup obě vozidla vysvětil.
Po slavnostním vysvěcení začala slavnostní
schůze ke 115. výročí založení sboru v Kulturním
domě v Troubkách. Za účasti všech jmenovaných
hostů a pozvaných hasičů z okolních sborů, sponzorů a místních spolků. Po zahájení a přečtení slavnostního referátu byly předány medaile a ocenění
místním hasičům. Výběrová medaile Řád svatého
Floriana byla udělena bratru Františku Němčákovi. Nejvyšší hasičské vyznamenání, titul Zasloužilý hasič, obdržel bratr František Gregovský st. Také
byla udělena medaile za zásluhy obci Troubky. Starosta obce obdržel medaili Čestný člen SH ČMS.
Všechny vysoké medaile obdrželi vyznamenaní
z rukou náměstka SH ČMS Josefa Netíka, otce

IVECODAILY

35

Nov˘ prapor SDH
arcibiskupa Jana Graubnera a poslance parlamentu ČR Ivana Langera.
Všem přítomným byly předány pamětní listy, které vydal Sbor dobrovolných hasičů Troubky při 115.
výročí jeho založení.
Nedílnou součástí našich oslav byla přítomná
delegace našich kamarádů z družebního okresu
Bardějov, kteří byli velice spokojeni, oslavy se jim
líbily a odjížděli s těmi nejlepšími dojmy domů.
V odpoledních hodinách proběhl doprovodný
program před kulturním domem. Celý den byl
zakončen společenským večerem. Výbor sboru
SDH Troubky děkuje všem, kteří se na této náročné akci podíleli. Především obecnímu úřadu v čele
se starostou Mgr. Radkem Brázdou a místostarostkou Vladimírou Hanzlíkovou. Poděkování patří
také Hasičskému záchrannému systému územnímu odboru Přerov pod vedením jejího ředitele plk.
Ing. Miroslava Čočka, policii České republiky v čele
s jejich velitelem npr. Josefem Gybasem. Poděkování také patří všem hasičům, kteří se podíleli na
přípravě.
Výbor sboru SDH Troubky

Volkswagen
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
V přírodě nastal čas, kdy se z mláďat, která
přišla na svět na jaře, stávají dospěláci připravující se na svou první zimu. Pomalu bude končit
doba hojnosti potravy, vlídnosti počasí. Kdo nenabere sílu a energii v této době, bude mít v zimě
nesnadný život. Zmírnit strádání zvěře přikrmováním se snaží myslivci. Nejinak je tomu
i v Troubkách. Bez přípravy na zimu si nelze myslivecký život představit. Musíme nachystat dosta-

tek objemného i jádrového krmiva.
Po sklizni zemědělských plodin můžete na
polích vidět pestře zbarveného kohouta bažanta, určitě, pokud se budete pozorně dívat, uvidíte i zajíce, či srnčí zvěř, která se bude opět slučovat do stád, aby společnými silami zvládla
zimu. Sem tam se ještě velmi vzácně objeví hejno koroptviček.
Myslivci mají za sebou srpnové střelecké
závody, jejichž lídrem se stal Karel Mrhálek
s obdivuhodným výsledkem. Na
Pﬁíroda umí zamaskovat stádeãko koroptviãek. Najdete pût kuﬁá- loveckém kole mu uletěl pouze
jeden holub, stejně jako na ametek a dvû dospûlé koroptviãky?
rickém trapu. V dalších dvou brokových disciplínách Zajíc na průseku a Vysoká věž sestřelil
všechny terče a v malorážce bez
opěry získal 192 body z 20 ran,
což znamená, že trefil osm devítek, zbytek samé desítky. Celkový počet bodů 532. Z troubeckých střelců byl na tom nejlépe
Svozil, skončil na 6. místě.
Střelnice na Vlažné byla zazimována zářijovými květákovými
střelbami. Květákovými proto,
protože cenami za umístění je
zelenina a ovoce. Je to takové
symbolické ukončení střelecké
sezony.
V říjnu přijdou na řadu sokolníci
se svými opeřenými dravci. Je to
už tradice, kdy ke svému srazu
BaÏantí kohout poslední dva mûsíce v roce zrovna nemiluje
používají troubeckou honitbu,
aby se přesvědčili, co jejich svěřenci umí.
A poslední dva měsíce roku jsou
v mysliveckém kalendáři zaškrtnuty téměř všechny soboty. Je to
čas společných honů, u nás na
drobnou zvěř pernatou – bažanty a srstnatou – zajíce. V chladném počasí uslyšíte výstřely
z loveckých zbraní a v pozdním
odpoledni se Troubkami opět
bude rozléhat tesklivé Halali
mysliveckých trubačů na slavnostním zakončení honu. Spo-
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lečné hony mají v Troubkách vysokou společenskou úroveň, slušné
výřady, příjemné zázemí Konírny,
myslivecké trubače. Je to čas
pochlubit se naší prací, pozvat si
kamarády nejen z řad myslivců.
A než se nadějeme, přijde
konec roku a s ním přípravy na
druhou lednovou sobotu. To si vás
dovolíme pozvat na myslivecký
ples.
Luděk Judas

Pﬁedseda troubeck˘ch myslivcÛ
Svozil pﬁedává vítûzi stﬁeleck˘ch
závodÛ Mrhálkovi pohár

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí přátelé,
ve dnech 12. a 13. září naše místní chovatelská organizace pořádala v krásném areálu na
Loučkách již tradiční výstavu drobného zvířectva.
Tato akce je zcela jistě vyvrcholením naší celoroční práce. Můžeme zde předvést nejlepší kousky z našich chovů. S výjimkou několika velmi
malých vad na kráse proběhla výstava nadmíru
zdařile. Dokonce se nad námi slitoval i Svatý Petr

a navzdory deštivým předpovědím bylo po celou
dobu příjemné počasí.
V expozici králíků bylo celkem vystavováno 160
králíků různých plemen. Vítězný pohár obdržel přítel František Páleník za svého Novozélandského
bílého králíka.
Z místních chovatelů vystavovali králíky přátelé
Miroslav Hubáček (Český luštič), Jan Skopal,
(Stříbřitý žlutý), Adéla Vyvlečková (zakrslý Rhon-
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ský), Jan Skopal (Kastorex).
Expozice drůbeže měla 35 voliér plných krásných exemplářů. Důkazem, že chov zvířat má
v naší obci zajištěnou budoucnost, je udělení vítězného poháru v kategorii drůbeže našemu mladému chovateli Jeníčkovi Skopalovi za slepici Bantamku. Z našich chovatelů dále vystavovali přátelé
Milan Kadlec (Husa landenská), Jaroslav Gajdoš
(Husa labutí), Jan Skopal (Husa česká a Fenixka
zlatokrká), Oldřich Pavlík (Kačenka Karolínská).
V expozici holubů jsme měli čtrnáct voliér a šestnáct jednotlivě vystavovaných holubů. Vítězný
pohár dostal přítel Mikuláš Lukačko za holuba Kinga bílého. Od nás vystavovali přátelé Jan Skopal
(Orientální racek), Milan Kadlec (Gigant homér)
a Jaroslav Gajdoš (Český stavák sedlatý modrý
a žlutý).
Putovní pohár pro mladého chovatele budou mít
v letošním roce v držení Adéla a Michal Vyvlečkovi. Putovní pohár pro dospělé chovatele získal přítel Antonín Krejčíř za příkladnou činnost pro spolek.
Vystavovalo celkem 38 chovatelů. Mockrát děkujeme všem, kteří k nám přijeli z okolí a podpořili
nás. Je to nákladné a zabere to hodně času. Jako
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zpestření výstavy byla instalována i minivýstavka
exotického ptactva.
Děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomohli a přispěli tak ke zdárnému průběhu výstavy. V neposlední řadě děkujeme také všem návštěvníkům za
jejich přízeň.
Letos se nám konečně podařilo udělat společné foto před chovatelským areálem, tak vám ho
posíláme. Mějte se pěkně.
Zdraví troubečtí chovatelé
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Prázdniny plné zahrádkářského pracovního
úsilí nám skončily, ale to neznamená, že na podzim budeme lenošit nebo sedět za kamny. To si
necháme až na zimní měsíce. Teď se musíme
věnovat uskladňování zeleniny a ovoce na zimu
a sběru padavek, abychom je záhy proměnili
v tekutou formu, protože bohužel v letošním roce
v naší obci nikdo padaná jablka nevykupuje. To
je, myslím, velká škoda a pokud si neděláte
domácí mošt nebo slivovici, tak asi skončí na

kompostech. Vyrobit totiž tolik marmelády je
absolutně nereálné a nezkonzumovatelné.
Nastane nám úklid spadaného listí, ořez stromků a orání.
Zdá se, že letošní podzim bude slunečný,
a tak se snad ještě v říjnu dočkáme krásného
počasí. Tak ať si ho hezky užijete!
To vám přeje vaše Myška Sázelka

RADY MYŠKY SÁZELKY
• letněné pokojové květiny musíme pomalu přenášet domů, aby
nižší teploty nenapáchaly velké škody
• nastane poslední šance k zarovnání živého plotu a jeho tvarování
• spálíme opadané listí, které bylo napadeno chorobami, abychom
zabránili jejich dalšímu šíření
• pokračujeme v podzimním vysazování dřevin a jehličnanů
• prohlédneme užitkové stromky v zahradě a ořežeme zasychající nebo poškozené větve
• podzim je vhodným časem pro přeházení kompostu, aby se do
jara vytvořila kvalitní hlína

Na závěr mám pro vás dva recepty z dýní:

Generál Rapl
a král Dupidupus

DÝŇOVÁ (CUKETOVÁ) POLÉVKA
Na kuchyňském robotu posekáme dvě mladé cukety i se slupkou nebo půl kila dýňové či cuketové
dužiny. Surovinu orestujeme na tuku do mírného změknutí. Kdo má rád, může přidat i najemno pokrájenou cibulku, strouhanou mrkev a petržel. Zalijeme vodou a přidáme kostku zeleninového nebo
kuřecího bujonu. Vaříme do úplného změknutí. Dochutíme polovinou šlehačky nebo smetany, dvěma stroužky drceného česneku, bílým pepřem a bazalkou. Necháme přejít varem. Servírujeme spolu s opečenými kousky chleba nebo rohlíků.

DÝŇOVÉ CHUTNEY
2 kg na kostičky nakrájené dýňové dužiny, 4 cibule,
8 stroužků česneku, 1 velkou pokrájenou feferonku,
100 g tuku, 5 lžic sojové a 2 lžíce worchesterové omáčky, 1 celý zeleninový masox a po lžíci soli, pepře, kari,
zázvoru, pálivé papriky nebo chilli a dvě lžíce Deka.
Drobně nakrájenou cibuli zpěníme na tuku, přidáme dýni
a vmícháme protlak. Pak přidáme ostatní přísady a dusíme půl hodiny. Nakonec vmícháme Deko a dusíme dalších pět minut. Plníme do sklenic a dále nesterilizujeme.
Směs používáme pod maso, na tousty, pizzu a ke špagetám. Pozor – hodně pikantní!
M. Franková
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Ze sportu
Jezdeck˘ oddíl
Jako každoročně, tak i letos
pořádal JO TJ SOKOL Troubky
dva jezdecké závody.
První červnové závody se
konaly druhou neděli v měsíci.
Program byl zahájen v 10 hodin
a první disciplínou byla soutěž
stupně ZM pro čtyřleté a pětileté
koně startující prvním rokem.
V této soutěži reprezentovala
JO Troubky dvojice Jaroslav Vrána s Galileem, která soutěž
dokončila s osmi trestnými body.
Navazující soutěží bylo dvoufázové skákání 100/110 cm, kde
domácí barvy hájili čtyři koně.
Jako první jela za domácí
Simona Krejčířová s klisnou Anetou, která dokončila první fázi
s jednou chybou. Dalším startujícím byl Zbyněk Smolka ml.
s Vadirou, kteří se umístili na
krásném 4. místě a stali se z troubeckých jezdců nejúspěšnějšími
v této soutěži.
Jako další startovaly klisny Brela a Amálie s jezdkyní Simonou
Krejčířovou, kde obě klisny závod
dokončily s jedním shozením
v druhé fázi.
V soutěži ZL hájila barvy
domácích pouze Simona Krejčířová s Amálií. Parkur dokončily
bezchybně a čas je posunul na
11. místo.
Druhé jezdecké závody byly pořádány 16. srpna 2009.
V první soutěži ZM pro čtyřleté a pětileté koně
startující prvním rokem závodili za domácí dva
jezdci: Ing. Lenka Vojtková s Valorem, která
dokončila první kolo bezchybně, následovalo
rozeskakování se dvěma lehounkými chybičkami a Jaroslav Vrána s Galileem, kteří dokončili

Jaroslav Vrána a Galileo
Dekorování. Simona Krejãíﬁová a Brela

parkur s jednou chybkou.
V následující soutěži 100/110 cm startoval
Jaroslav Vrána s Galileem se čtyřmi trestnými
body, to bylo za chybu.
Valor s Ing. Lenkou Vojtkovou absolvovali soutěž se dvěma shozeními. Simona Krejčířová
s klisnami Brelou a Amálií dokončily parkur bezchybně. Jelikož Brela byla z 56 koní nejrychlejší,
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stala se tato dvojice vítěznou.
Amálie se probojovala na
sedmou pozici.
V soutěži ZL startovala Amálie se Simonou Krejčířovou,
Ing. Lenka Vojtková s klisnou
Šeron, které stály i na startu
skokové soutěže L.
Po oba dva dny jezdeckých
závodů se postarali o doprovodný program naši nejmenší členové oddílu. Předvedli ukázku
voltiže dvou skupin cvičenců na
ponících.
V první skupině se předvedli
s poníkem Šimonem pod vedením Zuzany Kamelandrové cvičenci Filip Kratochvil, Honza
Skopal, Martinka Skopalová,
Viktorka Vránová a Matýsek
Vrána. Tito cvičenci ukázali různé cviky na Šimonovi, jako
například klek, stoj na koni
s upažením, pytel, leh a mnoho
dalších…
Druhá skupina Kateřiny Krejčířové s ponyčkou Šárkou a cvičenkami Eliškou Kopřivovou,
Eliškou Jahodovou, Zorou
Konupkovou, Míšou Řezníčkovou a Maruškou Musilovou předvedla velmi zajímavé cviky, např.
dámský sed, kolotoč, pytel,
výmyk, holubičku a mnoho dalších. Obě voltižní skupiny se
s diváky rozloučily nádhernou
pyramidou ukončující jejich
vystoupení.
Po dobu trvání obou závodů,
jak červnových, tak i srpnových
nám počasí přálo a diváci si
mohli z těchto jezdeckých dnů
odnést mnoho zajímavých zážitků.
JO Troubky
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VoltiÏ Zuzany Kamelandrové - Filip Kratochvil a poník ·imon
Závûreãná pyramida na‰ich nejmlad‰ích cviãenek
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Oddíl kopané
PovodÀov˘ turnaj v kopané muÏÛ – 3. roãník
TJ Sokol Troubky – oddíl kopané – uspořádal
v sobotu 1. srpna již 3. ročník Povodňového turnaje v kopané mužů, který měl již tradičně dobrou sportovní i kulturní úroveň.
Na letošní rok přislíbila účast tato mužstva:
FK Kozlovice – župní přebor, SK Sigma Olomouc U17 – nejvyšší ligová soutěž dorostu
a domácí Sokol Troubky.
Turnajová utkání se hrála 2 x 40 minut a mezi
jednotlivé zápasy byla vložena přátelská utkání B mužstva a zápas žen. Po celé odpoledne
mohli příznivci kopané vidět kvalitní fotbalové
menu, se spoustou hezkých branek, a kdo přišel, určitě nelitoval.
Na druhou stranu si mnoho diváků v parném
odpoledni cestu do troubeckého „dolíčku“ nenašlo, a to je pro tak výborně obsazený turnaj velká škoda. Diváků se sešlo nejvíce až v podvečer při utkání žen, kdy domácí děvčata s přerovskou výpomocí vyprovodila z hřiště „rukavicí“ ženy ze Želátovic. Toto utkání přineslo velmi
hezký kombinační fotbal a mnoho akcí bylo
odměněno potleskem. Ženský fotbal, zastoupený hlavně domácími dívkami, se musel líbit
i náročnému divákovi mužského pohlaví.
Také první vložený zápas našeho B mužstva
s družebním celkem z okresu Rýmařov – SK
Jamartice – přineslo bojovný fotbal s mnoha
góly. Hosté se snažili držet krok s mladším

domácím mužstvem, ale ve druhém poločase
hostům došly síly a nakonec prohru 5:2 neodvrátili. Nicméně při večerním posezení hosté
prokázali velmi dobrou formu a vydrželi až do
ranních hodin.
V samotném turnaji se nejvíce dařilo posílenému celku z Kozlovic, který si zaslouženě
odvezl pohár pro nejlepší mužstvo. Nejlepším
hráčem turnaje byl vyhlášen Karel Lepša z Kozlovic a nejlepším brankářem Jan Stejskal
z dorostu Sigmy Olomouc, kterou úspěšně vede
náš odchovanec Ivo Gregovský.
Vydařená večerní diskotéka jenom podtrhla
tuto úspěšnou, i když pro pořadatele velmi
náročnou akci. V příštím roce bychom místo
pořádání tohoto turnaje měli oslavit 80. výročí
založení fotbalu, tak si přejeme pozvat zvučného soupeře, třeba z nejvyšší ligové soutěže.

Turnajové výsledky:
Sokol Troubky – Sigma Olomouc U17
2:4
FK Kozlovice – Sigma Olomouc U17 5:3
Sokol Troubky – FK Kozlovice
1:1

Vložené zápasy:
Sokol Troubky B – SK Jamartice
Troubky – Želátovice (zápas žen)

5:2
5:0

Za výbor oddílu kopané,
Pavel Němčák

Sokol Troubky B
– PovodÀov˘ turnaj
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Vybrali jsme pro Vás
Co to znamená,
kdyÏ se ﬁekne NA JEDNO BRDO = jedním zpÛsobem, stále stejnû.
Římský politik a spisovatel MARCUS PORCIUS CATO STARŠÍ, zvaný Censorius
(234–149 př. n. l.), prý končil každou svou řeč
v senátě slovy: „Ostatně pak soudím, že Kartágo musí být zničeno“, protože se obával obnovení punské moci. Jeho prorocká slova došla
naplnění až tři roky po jeho smrti, kdy bylo Kartágo srovnáno se zemí.
Dnes bychom o něm řekli, že mluvil „na jedno brdo“ podobně jako každý, kdo je posedlý
utkvělou myšlenkou, kterou tvrdošíjně obhajuje
a prosazuje při každé vhodné i méně vhodné
příležitosti.
K vysvětlení podivně znějícího slova „brdo“ by
byla nejvhodnější návštěva muzea a prohlídka
tkalcovského stavu. Brdo bylo jeho důležitým
prvkem, protože s jeho pomocí se zvedala
a zase spouštěla určitá řada tzv. paprsků, a tím
vznikal požadovaný vzorek tkaniny.

Ten, kdo tkal na jedno brdo, tkal vlastně stejným způsobem. Brdo původně tvarem připomínalo dřevěný mečík, který byl na jednom konci
opatřen řadou dřevěných zubů a podobal se tak
velkému a dlouhému hřebenu.
Podle této podobnosti s nejednou vyvýšeninou protáhlého tvaru se zalesněným nebo
skalnatým vrcholem se název tkalcovského
mečíku – brda – přenesl i na hřebeny kopců
a hor.
Malebné, rozmanité a téměř souvisle zalesněné kopečky Brd na Příbramsku s nejvyšší
horou Tok (865 m n. m.) se na rozdíl od tkalcovských brd vyznačují tím, že „na jedno brdo“
určitě nejsou. Také nejvyšší hora jihomoravských Chřibů se jmenuje Brdo (587 m n. m.).
LK

Pramen: Proč se říká…
(S. Kovářová)

Moudrost slavn˘ch
B˘t moudr˘ je mezi pﬁáteli netaktní.

W. L. BRUDZI≈SKI

âlovûk je nedokonal˘, ale dokonale si s tím poradí.

L. KUMOR

Toho, co víme je kapka, toho, co nevíme je moﬁe. ITALSKÉ P¤ÍSLOVÍ
Z hlupáka lump se stane, kdyÏ je mu ãasto odpu‰tûno.

P. SYRUS

Rodinn˘ kruh se nedûlá kruÏítkem.

S. J. LEC

Pokud zbohatne‰, neopou‰tûj Ïenu, která si tû vzala jako chudého.
CITÁT O VDùâNOSTI
Uãen˘ ãlovûk má vÏdy bohatství v sobû.

PHAEDRUS

Dûti potﬁebují spí‰ vzory neÏ kritiku.

J. JOUBERT

Staãí docela mal˘ kousek nadûje, aby se zrodila láska. STENDHAL
LK
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Zadáno pro Ïeny...
Moravsk˘ ‰píz
– chutn˘, rychl˘, levn˘
Potřeby: 2 plátky 1/2 cm vysokého salámu a tvrdého sýra, vejce, mouku, strouhanku, špejle, olej.
Postup: Plátky sýra a salámu nakrájíme na čtverečky 4 x 4 cm, napíchneme střídavě na špejli,
namočíme v rozšlehaném vejci, které jsme
zahustili trochou mouky, obalíme ve strouhance.
Obalený špíz osmažíme na oleji ze všech stran.
Podáváme s bramborem a zeleninou dle chuti.

Mrkvové ﬁezy
Potřeby: 8 vajec, 40 dkg mírně uvařené mrkve,
35 dkg mletého cukru, 16 dkg ořechů, 16 dkg polohrubé mouky, lžička prášku do pečiva.
Postup: Žloutky a cukr vymícháme do pěny, přidáme ořechy a jemně strouhanou mrkev, mouku
s práškem do pečiva a sníh z bílků. Pečeme na
dobře vymazaném plechu. Upečené těsto polijeme kyselou polevou, nebo potřeme marmeládou
a máslovou nádivkou a pokapeme čokoládovou
polevou, povrch můžeme zdrsnit vidličkou.

Perník
Potřeby: 3/4 kg hladké mouky, 30 dkg mletého cukru, 20 dkg medu, 10 dkg tuku, 4 vejce, 11/2 lžičky
perníkového koření, 11/2 lžičky sody, kakao.
Těsto vymícháme a necháme odpočinout několik
hodin, rozválíme a pokud nebudeme potírat hotové perníčky po upečení, potřeme žloutkem
s vodou.

LabuÏník
– jablka, smetana a oﬁechy
Potřeby: Těsto – 20 dkg polohrubé mouky, 20 dkg
cukru krupice, 4 vejce, 1 dcl mléka, 1 dcl oleje,
1 polévková lžíce kakaa, 1 prášek do pečiva. Na
těsto přidáme 5 středních jablek nastrouhaných
nahrubo, 15 dkg hrubě sekaných ořechů. Dále
potřebujeme 2 vejce, 1 smetanu na šlehání, 10 dkg
cukru krupice, 1 vanilkový cukr a čokoládovou polevu.
Postup: Žloutky utřeme s cukrem a olejem do
pěny, přidáme mouku smíchanou s kakaem
a práškem do pečiva, mléko a nakonec lehce
zamícháme sníh z bílků. Těsto nalijeme na vymazaný a vysypaný plech a po celé ploše posypeme
nastrouhanými jablky a nakonec ořechy. Dáme do
trouby na 200 stupňů asi na 25 minut.
Mezitím utřeme dvě vejce s cukrem a vanilkovým
cukrem do pěny a zašleháme smetanu. Tuto směs
nalijeme po 25 minutách na částečně upečený piškot a dopečeme dalších cca 15 minut. Můžeme jíst
jen tak, anebo polijeme čokoládovou polevou.
JS
U nás vede druhá varianta.
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Humor
„Líbí se vám tento pokoj?“ táÏe se bytná mladého Skota, kter˘ hledá podnájem.
„Ano, je pûkn˘, ale chybí tu stáj.“
„Proã by tu mûla b˘t stáj?“
„Pro toho osla, kter˘ vám za tento pokoj tolik zaplatí.“
„Drah˘, tak co lékaﬁ, pﬁedepsal ti nûco?“
„Ano, pobyt ve vy‰‰í nadmoﬁské v˘‰ce.“
„No v˘bornû! Tak to mÛÏe‰ pﬁes víkend koneãnû uklidit na pÛdû!“
Blond˘na: „Pﬁedstav si, zdálo se mi, jak se na mû vrhlo zvíﬁe, ze kterého mám na sobû tenhle koÏich.“
„Uklidni se, králíka se bát nemusí‰…“
Na seznamovací schÛzku na inzerát pﬁijde opil˘ muÏ.
Dotãená Ïena na nûj kﬁiãí: „Jak jste si mohl dovolit pﬁijít v takovém stavu?“
„No, do inzerátu jste psala, Ïe stav nerozhoduje.“
Pﬁi tûlocviku v‰ichni leÏeli na zádech a ‰lapali vzduch, jako Ïe jednou na kole. Najednou
se paní uãitelka rozzlobila: „Pepíãku, proã se ulévá‰?“
„Prosím, já se neulévám, já jedu z kopce...“
„Tak si pﬁedstavte, pánové, Ïe jak jsem byl minul˘ t˘den na hokeji, zaãalo u nás
doma hoﬁet!“ oznamuje muÏ v hospodû kamarádÛm.
„Proboha, a jak to dopadlo?“ pátrají ostatní.
„No na‰tûstí dobﬁe, vyhráli jsme 3:1!“
„Tohle v‰echno mi nakoupí‰. Jo a nezapomeÀ ty volejovky!“
V obchodû: „Máte jovky?“
„Co prosím?“
„No pﬁece jovky.“ „???“
ManÏelka mû poslala a ﬁekla: „NezapomeÀ, ty vole, jovky!“
Pﬁijde Honza domÛ a ﬁíká svému psovi: „Azore, teì se pﬁiprav na velk˘ fofr! Já
ﬁeknu rodiãÛm, Ïes mi seÏral vysvûdãení…“
Povídá pﬁítel majiteli pﬁístavní krãmy: „Taková námoﬁnická krãma, to musí b˘t zlat˘ dÛl“
„A ví‰, Ïe skoro jo? Po kaÏdé rvaãce tam najdu na podlaze dva tﬁi zlaté zuby…“
„Seãetl jsem v˘daje na svatbu, odeãetl od toho cenu svatebních darÛ, které jsme
dostali,“
povzdechl si novomanÏel o svatební noci, „a zjistil jsem, Ïe jsem si tû vzal z ãisté
a upﬁímné lásky…“
LK
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Ukázky z pﬁedstavení
zaslala paní Eva Nedomová (roz. ·palková).
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Reklama
Jiﬁí Koleãáﬁ,
Nová ãtvrÈ III. 613/7, TROUBKY

zve k víkendovému nákupu
cyklo-plá‰ÈÛ a du‰í
ve dnech: 17., 18., 24., 25. ﬁíjna 2009
v dobû od 10 do 17 hodin
V‰em zákazníkÛm bude poskytnuta sleva 20%.

JEDNOTA SD HRANICE (COOP), PRODEJNA TROUBKY
prodává kaÏd˘ ãtvrtek v 11 hodin

âERSTVÉ MASO ZE ZD KOKORY
nabízí:
hovûzí maso • vepﬁové maso • játra

PEKÁRNA TIEFENBACH
www.pekarna-tiefenbach.cz
První t˘den v ﬁíjnu otevíráme pro Vás prodejnu v Troubkách
v ulici Sadová (na pozemku Antonína Sedláka)
Na ãem si u nás pochutnáte?
Dennû ãerstvé peãivo - chléb, rohlíky, banketky tmavé i svûtlé dle Va‰í chuti a v˘bûru.
Ruãnû vyrobené koláãe, buchty, záviny, koblihy sladké i slané pro malé i velké.
Dezerty, mouãníky, zákusky, dorty rÛzn˘ch velikostí vyrobíme k jakékoli pﬁíleÏitosti.
V˘robky studené kuchynû - domácí kynuté knedlíky plnûné ovocem, bramborové plnûné
uzen˘m masem, ‰ulánky s mákem, halu‰ky, ale také obloÏené chlebíãky, pﬁedkrmy a
mísy, bagety, sendviãe, palaãinky, omelety.
V‰e si dennû nakoupíte nebo objednáte.
To co vyrábíme, Vám chutná.

Za 130 let bychom o pekaﬁinû mohli nûco vûdût.
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Reklama
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete zaslat do 23. 11. 2009 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 75102 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka: ………………………………………………………………………………...................................................
JMÉNO A ADRESA: ……………………………………..………………….........................................třída: …….....
Správná odpověď z minulého čísla: Jahodová zmrzlina
Vylosovaní výherci: Karolína Lehká, Kateřina a Andrea Mrtvé, Kateřina Nezvalová, Monika Malíková, Lucie Pizúrová,
Terezie Burianová.
Správně odpověděli, ale bohužel nebyli vylosovaní: Tereza Kamelandrová, Jan Kamelandr, Kateřina a Tereza Dohnalovy, Sára Hýbnerová, Eliška Brožková, Lenka a Iveta Jakešovy. Děti, nic si z toho nedělejte a zkuste štěstí dnes.
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