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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
tmavá, chladná rána a brzy pﬁicházející veãery
nám pﬁipomínají, Ïe nastává nejbarevnûj‰í
období v pﬁírodû – podzim. Zelené trávníky
lemují novou asfaltovou silnici v obci a jejich
barva pomalu mizí pod kobercem Ïlutého
a ãerveného listí opadávajících stromÛ.
V pravidelném cyklu roãních období
pokraãujeme jako kaÏdoroãnû v obvyklé práci
na zahrádkách, jenÏe letos z úrody moc
nezÛstalo.
Hlavní politickou událostí budou
podzimní komunální volby,
které se uskuteãní ve dnech
15. a 16. 10. 2010.
I kdyÏ následky kvûtnové povodnû uÏ nejsou
pﬁi pohledu zvenãí patrné, jejich odstraÀování si
je‰tû vyÏádá mnoho úsilí a starostí. Vûﬁíme, Ïe
protipovodÀová opatﬁení Na Závalí pﬁispûjí
k vût‰í ochranû na‰í obce pﬁed povodnûmi.
Upﬁímnû dûkujeme v‰em na‰im obãanÛm,
kteﬁí pﬁispûli do finanãní sbírky vyhlá‰ené za
úãelem pomoci obci Heﬁmanice na Fr˘dlantsku
(okres Liberec), která byla postiÏena niãiv˘mi
povodnûmi. V˘‰e finanãní sbírky ãinila
67 545 Kã.
Redakce

Informace obecního úﬁadu
Začátkem měsíce září byla dokončena oprava
komunikace II/434 na průtahu obcí, přičemž hlavním investorem byla Správa silnic Olomouckého
kraje. V rámci této akce byly naší obcí financovány nové obrubníky (výměnou za stávající žulové) a související práce – opravy vjezdů, opravy
chodníků u autobusových zastávek, předláždění
chodníku u místního hřbitova, a také vydláždění
chodníku od restaurace Zavadilka směrem k fotbalovému hřišti.
Náklady na výměnu obrubníků činily necelých
900 000 Kč a oproti uzavřené smlouvě, byla tato
cena nižší o necelých 100 000 Kč. Opravy vjezdů chodníků a další práce jsou sice prakticky

dokončeny, ale budou obcí hrazeny až v příštím
roce a rovněž zde by konečná cena měla být nižší, protože rozsah prací byl menší, než předpokládal projekt.
Ucelený projekt rekonstrukce místních komunikací na Loučkách byl v letním období dokončen
a předán k podání stanovisek, či vyjádření, jednotlivým orgánům státní správy a správcům inženýrských sítí. Po shromáždění těchto vyjádření
a stanovisek musel být projekt upraven a dopracován. Bylo rozhodnuto, aby v první fázi byl
dokončen projekt rekonstrukce místní komunikace v ulici Příčná, aby na této ulici mohly být
stavební práce zahájeny ještě v letošním roce.
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Nyní pro tuto lokalitu probíhá stavební řízení
a zároveň byly připraveny podkladové materiály
pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
této akce.
S projektem rekonstrukce místních komunikací ulic Loučka I. – IV., které byly v květnu zasaženy povodní, se budeme ucházet o možnost získání dotace z programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na obnovu obecního majetku postiženého živelní pohromou.
Obcí zpracovaný projekt „Revitalizace veřejných prostranství a místních komunikací v obci
Troubky“ zahrnuje komplexní úpravy komunikací
a prostranství v ulicích Sadová I. – Zárub – U Fotbalového hřiště – parkoviště u hřbitova – Kout
a ucházeli jsme se s ním o finanční podporu
z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava, ale nebyl schválen
k financování.
Vzhledem k tomu, že v příštím roce by měla
být ještě vyhlášena jedna výzva týkající se projektů z této oblasti, bylo by vhodné tento projekt
přepracovat a znovu předložit.
Naopak úspěšná byla obec s žádostí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní
prostředí, a to s projektem „Zateplení kulturního
domu v Troubkách“. Po předložení všech dokumentů, které ještě požaduje administrativní orgán
– Státní fond životního prostředí ČR, by měla být
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace a v příštím roce by se tato akce realizovala.
Z dalších podaných projektových žádostí ještě očekáváme rozhodnutí Výboru regionální rady
týkající se našeho projektu přestavby asfaltového hřiště Na Dolách na víceúčelové sportovní
hřiště se zázemím a dále rozhodnutí ve věci
žádosti o poskytnutí finančních prostředků na
zpracování projektu „Revitalizačních opatření na
soutoku Moravy a Bečvy“, což je společný projekt naší obce, Lobodic a Tovačova.
Poslední projekt – energetické úspory v objektu školní jídelny – podaný do Operačního programu životní prostředí, nebyl akceptován.
Koncem měsíce září jsme dokončili projekt
„Obnova prostranství před poštou“, který je spolufinancován z programu Leader v rámci Místní
akční skupiny Střední Haná, do níž je zahrnuta
také naše obec. Předpokládané projektové
náklady činily včetně DPH asi 410 000 Kč, ale po
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výběrovém řízení jsou finální náklady za realizaci této akce ve výši 340 000 Kč včetně DPH.
V rámci této akce byla provedena nová výsadba, byly obnoveny trávníky, došlo k předláždění
stávajících ploch, byl obnoven a doplněn mobiliář (lavička, zábradlí, odpadkové koše, stojany na
kola), a také byla pořízena ruční sekačka a křovinořez. Dodavatelem všech prací byla firma
pana Josefa Dostála z Kralic na Hané.
V září byla vyhlášena již čtvrtá výzva programu Leader v rámci Místní akční skupiny Střední
Haná, která je v jednom opatření zaměřena na
občanskou vybavenost. Ve spolupráci s obcí je
připravován projekt TJ Sokol Troubky, oddílu
kopané, na zastřešení šaten oddílu. Pokud by
tento projekt byl úspěšný, pak by v příštím roce
mohly mít šatny oddílu novou střechu.
Na zářijovém zasedání rozhodlo Zastupitelstvo
obce o rozdělení části povodňového účtu. Na
následujících řádcích si můžete přečíst informace o dělení tohoto účtu a zároveň je zveřejněna
výzva k zápisu do seznamu příjemců finančního
daru z povodňového účtu.

Přehled rozdělení účtu POVODEŇ 2010
Příjmová část (Povodeň):
1. Dary od obcí celkem
1 330 566 Kč
2. Dary od krajů celkem
300 000 Kč
3. Dary od právnických a fyzických osob celkem
4 332 608 Kč
Dary k datu 31. 8. 2010 celkem: 5 963 174 Kč
Příjmová část (běžný účet):
1. Dary od obcí celkem
203 450 Kč
2. Dary od právnických a fyzických osob celkem
428 309 Kč
Dary k datu 31. 8. 2010 celkem:
631 759 Kč
Dary na obou účtech k datu 31. 8. 2010 celkem:
6 594 933 Kč
Rozdělení darů k 31. 8. 2010
Dary pro oblast školství celkem: 1 271 376 Kč
Uhrazeno:
Škola v přírodě
100 000 Kč
(účelový příspěvek od Člověka v tísni 50 000 Kč
a Obce Radkovy 50 000 Kč)
Obnova herních prvků v mateřské škole
269 999 Kč
(účelový příspěvek od Člověka v tísni – 200 000 Kč,
zatím převedený příspěvek – 160 000 Kč)
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Rezerva pro oblast školství:
901 377 Kč
Rozpočtováno na kapitole Základní školy – opravy
a udržování. Měla by se ještě navýšit o 40 000 Kč
od Člověka v tísni na obnovu herních prvků v mateřské škole. Tyto prostředky by se měly rozdělit
následně na konkrétní projekty.
Obnova sportovišť a sportovních zařízení
875 000 Kč
Výstavba PPO Závalí
1 000 000 Kč
Kulturní akce
10 000 Kč
Účelový dar města Zruč nad Sázavou na pořádání
kulturních akcí, navrhujeme využít na úhradu za
hudební produkci na Hodových slavnostech – Moravská Veselka a za produkci na Setkání seniorů.
3 438 557 Kč
Dary pro obyvatele celkem:
Účelový dar na výstavbu nového RD
200 000 Kč
Účelový dar od právnické osoby
pro konkrétního občana obce
20 000 Kč
Zbývající dary pro obyvatele obce
3 218 557 Kč

Výzva občanům obce
Na základě usnesení Zastupitelstva obce
Troubky ze dne 22. 9. 2010 , kterým bylo rozhodnuto o rozdělení části finančních prostředků povodňového účtu, tímto vyzýváme
občany obce k provedení zápisu do seznamu
příjemců finančního daru z výše uvedeného
účtu. Mezním termínem pro zápis do tohoto
seznamu je datum 31. 10. 2010. Níže jsou uvedeny podmínky pro získání finančního daru:
Rozdělení finančních prostředků bude probíhat na číslo popisné a bytovou jednotku. Předpokládaný počet bytů s výjimkou obecních bytů
– DPS Šíma A, DPS Šíma B, DPS Dědina, DPS
Záhumení, Hasičská zbrojnice, které nebyly
zasaženy v bytové části či suterénních prostorách, činí asi 780 bytů. Předpokládaná výše

finančního daru pro vlastníka či nájemníka by
měla činit asi 4 100 Kč (zaokrouhleno).
Pro přidělení tohoto finančního daru ovšem
musí vlastník nemovitosti či nájemník bytu předložit List vlastnický nebo platnou nájemní smlouvu, v případě více vlastníků pak jejich souhlas
s převzetím finančního daru, v případě vlastnictví více bytových jednotek musí doložit Kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad prokazující tuto
skutečnost a tyto doklady musí doložit
do 31. 10. 2010, kdy bude uzavřen seznam příjemců finančního daru. Po uzavření seznamu
bude rozpočítána celková částka na jednotlivé
příjemce, takže finální dar může být menší nebo
větší. S jednotlivými příjemci daru bude rovněž
sepsána jednoduchá darovací smlouva.
Vyplácení těchto finančních darů bude zahájeno ve středu 3. 11. 2010, přičemž každý příjemce daru musí prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem. Dar bude vyplácen v hotovosti z pokladny obce, a to v řádných pokladních hodinách.
V polovině října se v naší obci stejně jako
i v ostatních obcích a městech konají komunální
volby. Proto bychom chtěli na závěr tohoto volebního období všem členům zastupitelstva, členům
výborů a komisí, zaměstnancům úřadu poděkovat za jejich náročnou práci pro další rozvoj naší
obce. Díky týmové práci se podařilo spoustu akcí
zrealizovat a spousta dalších je připravena.
Konečné hodnocení je ovšem na vás – občanech
obce, voličích. Přejeme nově zvolenému zastupitelstvu obce, aby opět vytvořilo tým lidí, který
se bude snažit pracovat na dalším zkvalitnění
života naší obce. A nám všem pak nebe bez
mráčků a dobrou náladu.
Radek Brázda a Vladimíra Hanzlíková

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
Podûkování
Zastupitelstvo obce dûkuje starostovi Mgr. Radku Brázdovi
za práci vykonanou pro obec Troubky a její obãany
nejen v krizov˘ch situacích,
ale i po dobu celého volebního období.
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ Č. 24 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 28. 6. 2010
I. Zastupitelstvo obce projednalo
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)
10)

Kontrolu usnesení.
Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva obce:
Finanční a rozpočtové záležitosti:
4.1. Rozpočet Obce Troubky 2010 – Hospodaření obce za období 1–5/2010.
4.2. Rozpočet Obce Troubky 2010 – Rozpočtové opatření č. 2/2010.
4.3. Závěrečný účet Obce Troubky za rok
2009.
4.4. Informace o veřejné sbírce a stavu
povodňového konta.
Majetkoprávní záležitosti:
5.1. Záměry a převody nemovitostí.
Školské záležitosti:
6.1. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–5/2010.
6.2. Informace a různé k činnosti školy.
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce pro
volební období 2010–2014.
Upravený komentář a posudky ke změně č. 5
ÚPSÚ Troubky.
Informace, diskuse, různé.
Usnesení a závěr.

II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Ing. Lenku Vojtkovou a Jiřího Buriana ověřovateli
zápisu,
2) upravený program zasedání zastupitelstva obce,
3) rozpočtové opatření č. 2/2010,

4) závěrečný účet Obce Troubky za rok 2009,
5) prodej části obecního pozemku p. č. 1359 v obci
Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou manželům Přehnalovým za podmínek uvedených v nabídce ze
dne 14. 6. 2010,
6) záměr o zřízení věcného břemene dle smlouvy číslo IP-12-8001147/001 pro parcelu číslo 1865/1,
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, smluvní
strany OBEC Troubky a ČEZ Distribuce a. s.,
Děčín,
7) opravu hasičského vozidla T-815 CAS 32 za předpokladu získání dotace.
IV. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1) s použitím účelově vázaných finančních prostředků povodňového konta na obnovu školských zařízení v obci,
2) s přijetím finančních a věcných darů pro Základní
školu a Mateřskou školu Troubky dle přílohy,
3) s použitím finančních prostředků Fondu rozvoje
a rezerv na realizaci akce „Výměna části stropních
podhledů 1 NP“ v objektu základní školy Troubky,
4) s tím, aby do 31. 7. 2010 byla svolána veřejná
schůzka se zástupcem firmy BEST – BETA a. s.
Rybnice.
V. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce,
2) zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období ,
3) zprávu o činnosti finančního výboru za uplynulé
období,
5) zprávu o činnosti kontrolního výboru za uplynulé
období,
6) plnění rozpočtu Obce Troubky k 31. 5. 2010,
7) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 2/2010,
8) informace o vyhlášení veřejné sbírky na pomoc při
odstraňování následků povodní v roce 2010,
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9) informace o aktuálním stavu na účtu povodňového
konta, kdy k datu 25. 6. 2010 bylo na účtu
4.101.753,11 Kč,
10) hospodaření ZŠ a MŠ Troubky za období
1–5/2010.
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VI. Zastupitelstvo obce stanovuje:
1) pro volební období 2010 – 2014 počet členů zastupitelstva obce Troubky na 15.

Rada obce
USNESENÍ Z 88. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 17. 6. 2010
Usnesení rady 88/1481/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 88/1482/2010
1. Rada obce vzala na vědomí dopis právní kanceláře Skalka&Grepl&Černý zastupující klientku Mgr.
Jitku Pěchovou ve věci odvolání z funkce ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Troubky.
2. Rada obce rozhodla, že trvá na svém rozhodnutí
o odvolání Mgr. Jitky Pěchové z funkce ředitelky
ZŠ a MŠ Troubky.
3. Rada obce uložila starostovi obce odeslat ve smyslu tohoto rozhodnutí dopis právní kanceláři.
4. Rada obce uložila starostovi obce, aby vznesl písemný dotaz na Magistrát města Přerova ve věci
řešení přestupku vyplývajícího z šetření České
školní inspekce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 89. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANÉHO DNE 29. 6. 2010
Usnesení rady 89/1483/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 89/1484/2010
Rada obce rozhodla pověřit řízením příspěvkové organizace obce – Základní školy a Mateřské školy Troubky, paní Vladimíru Hanzlíkovou a to od 1. 7. 2010 do
ukončení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku školy, tj. do srpna 2010.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady, jeden člen rady se zdržel
hlasování.
Usnesení rady 89/1485/2010
1. Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele akce „Výměna části stropních podhledů 1NP“ v objektu základní školy.
2. Rada obce ukládá starostovi obce zpracovat podmínky výběrového řízení se stanovenými hodnotí-

cími kritérii – cena, termín a záruční podmínky.
3. Rada obce ukládá starostovi obce oslovit minimálně 3 stavební společnosti k podání nabídky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 89/1486/2010
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo číslo
5116 mezi Obcí Troubky a společností Ing. Josef
Kolář – PRINS ve věci provedení sanačních opatření na objektu „Mateřské školy, Sportovní 29/2
v Troubkách“.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 89/1487/2010
Rada obce souhlasí s projektem sdružení Czech Handicap, které nabídlo dětem z Troubek prázdninový
pobyt v lokalitě Ktová na Liberecku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 89/1488/2010
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
bytu s paní Františkou Gregovskou.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady, tj.
80 % všech členů rady.
Usnesení rady 89/1489/2010
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
bytu s paní Šárkou Dreksovou.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 89/1490/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Josefa
Budinského, Nenakonice, o přidělení obecního
bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
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Usnesení rady 89/1491/2010

Usnesení rady 90/1499/2010

1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Martiny
Brázdové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.

Rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce
o schválení projektu „Zateplení Kulturního domu
v Troubkách“ k financování z Operačního programu
Životní prostředí.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 89/1492/2010

Usnesení rady 90/1500/2010

1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Jany Dvořákové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.

Rada obce vzala na vědomí sdělení ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., ve věci
žádosti Obce Troubky o možnost poskytnutí slevy na
vodném a stočném pro občany obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 89/1493/2010

Usnesení rady 90/1501/2010

1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Ludmily
Mrtvé, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.

Rada obce vzala na vědomí žádost pana Františka
Gregovského, Troubky, o poskytnutí úvěru z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce na opravu povodní
poškozeného rodinného domu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 89/1494/2010

Usnesení rady 90/1502/2010

1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Jany
Dudové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.

Rada obce vzala na vědomí protokol pro odborné
posouzení a provedení měření vlhkosti na objektu jídelny a kuchyně ZŠ v Troubkách.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

USNESENÍ Z 90. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANÉHO DNE 7. 7. 2010

1. Rada obce schválila smlouvu o poradenské činnosti při získávání veřejné podpory uzavřenou mezi
společností 201 s.r.o. a Obcí Troubky, Městem
Tovačov a Obcí Lobodice.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 90/1495/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 90/1496/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 90/1497/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o plnění usnesení z XXIV. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 90/1498/2010
Rada obce vzala na vědomí oznámení SFŽP ČR
o neakceptování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Energetické
úspory pro ZŠ Troubky – 17. výzva.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 90/1503/2010

Usnesení rady 90/1504/2010
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č.
9–0562B10 mezi Obcí Troubky a společností Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,
odštěpným závodem 6 – Morava se sídlem v Tlumačově.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 90/1505/2010
1. Rada obce vzala na vědomí zápis o předání a převzetí staveniště na akci „Oprava silnice II/434
Troubky – průtah dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 90/1506/2010
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 5116 mezi Obcí Troubky a společností Ing. Josef
Kolář – PRINS.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 90/1507/2010
Rada obce vzala na vědomí nabídku společnosti Benjamín s.r.o. Buchlovice na vybavení zahrady mateřské
školy herními prvky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 90/1508/2010
Rada obce vzala na vědomí protokol o ústním jednání
ve věci místního šetření k dani z nemovitostí ze dne
14. 6. 2010 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 90/1509/2010
Rada obce jmenovala za členy konkursní komise pro
výběr ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Troubky:
Mgr. Radka Brázdu – předseda komise, Mgr. Jitku Ber-

číkovou – členka komise, Mgr. Lena Zedková – členka
komise, PaeDr. Iveta Stonawská – členka komise,
Mgr. Ludmila Písková – členka komise, Mgr. Roman
Šťastný – člen komise, pan Jiří Burian – člen komise
a paní Hana Obrtelová – tajemnice komise.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 90/1510/2010
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit
povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Troubky (méně žáků).
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 90/1511/2010
Rada obce vzala na vědomí oznámení ZŠ a MŠ Troubky o provozu mateřské školy a školní družiny v období
hlavních prázdnin školního roku 2009/2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 90/1512/2010
Rada obce souhlasí s použitím finančních prostředků
určených na financování vedoucích školních kroužků
i pro financování vedení náboženské nauky a školy
v přírodě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Vzpomínka na obûti ãervencové povodnû v roce 1997
USNESENÍ Z 91. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANÉHO DNE 21. 7. 2010
Usnesení rady 91/1513/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 91/1514/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 91/1515/2010
Rada obce vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
„Výměna části stropních podhledů 1NP objektu Základní školy v Troubkách“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 91/1516/2010
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 100002 mezi Nadací OKD a Obcí Troubky.
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2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 91/1517/2010
Rada obce vzala na vědomí oznámení společnosti
MND a. s. o zamítnutí žádosti Obce Troubky o grantový příspěvek na projekt „Hřiště Troubky“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 91/1518/2010
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a společností Pöyry Environment a.s.
na zpracování projektu „Dočasné navýšení terénu
v lokalitě Závalí“.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 91/1519/2010
1. Rada obce rozhodla zrušit výběrové řízení na
dodavatele akce „Obnova prostranství před poštou
v obci Troubky“ z důvodu malého počtu podaných
nabídek (z 5 oslovených společností podány pouze 2 nabídky).
2. Rada obce pověřila starostu obce zpracováním
nových podmínek výběrového řízení zakázky „Obnova prostranství před poštou v obci Troubky“ a oslovením minimálně 3 společností k podání nabídky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 91/1520/2010
Rada obce pověřila starostu obce prověřením ceny
demoličních prací spojených s odstraněním rodinného
domu č.p. 64, a to minimálně u 3 společností.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 91/1521/2010
Rada obce schválila cenu za prodej žulových obrubníků vybouraných z konstrukce komunikace II/434, a to
1000 Kč + DPH/1 tuna.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 92. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANÉHO DNE 11. 8. 2010
Usnesení rady 92/1522/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1523/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání Rady.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1524/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o hospodaření
obce za období 1–6/2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1525/2010
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelově vázaného příspěvku uzavřeného mezi
Člověk v tísni, o.p.s. a Obcí Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1526/2010
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č.
0058-02/2010 mezi Obcí Troubky a společností
TOMI – REMONT a.s., Prostějov.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1527/2010
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo číslo
5137 mezi Obcí Troubky a Ing. Josef Kolář –
PRINS Přerov.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1528/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o podmínkách
výběrového řízení na dodavatele akce „Obnova prostranství před poštou v Obci Troubky“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1529/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o podmínkách
výběrového řízení na dodavatele akce „Obnova herních
prvků v zahradě mateřské školy Troubky“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1530/2010
1. Rada obce schválila uzavření smluv o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky
v roce 2010 dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu těchto smluv.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1531/2010
Rada obce vzala na vědomí zápis o výsledku kontroly
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nahrazující interní audit.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1532/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o rozhodnutí
ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu v rámci OPŽP „Zateplení kulturního domu v Troubkách“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1533/2010
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o zprostředkování uzavřenou mezi Obcí
Troubky a realitní kanceláří NEMO Přerov.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1534/2010
Rada obce schválila prominutí úhrady nájemného za
buňky v celkové výši 563 Kč manželům Ministrovým,
Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1535/2010
1. Rada obce vzala na vědomí zápis o průběhu konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Troubky.
2. Rada obce rozhodla jmenovat Mgr. Petra Vránu
ředitelem Základní školy a Mateřské školy Troubky s účinností od 16. 8. 2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1536/2010
1. Rada obce schválila žádost paní Naděždy Danišové, Troubky, o prodloužení smlouvy o nájmu
obecního bytu.
2. Rada obce zmocnila starostu obce podpisem
dodatku k této smlouvě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1537/2010
1. Rada obce schválila žádost paní Lucie Žmijákové,
Troubky, o prodloužení smlouvy o nájmu obecního
bytu.
2. Rada obce zmocnila starostu obce podpisem
dodatku k této smlouvě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1538/2010
1. Rada obce schválila žádost pana Václava Nesvadby, Troubky, o prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu.
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2. Rada obce zmocnila starostu obce podpisem
dodatku k této smlouvě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1539/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Bronislavy Odstrčilíkové, Kroměříž, o přidělení obecního
bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1540/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Libuše
Navrátilové, o výměnu obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1541/2010
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu paní
Romaně Němčákové, Troubky.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o nájmu obecního bytu s paní Romanou
Němčákovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1542/2010
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 20 000 Kč Obci Višňová,
okres Liberec, na odstraňování následků povodní.
2. Rada obce schválila poskytnutí materiální pomoci
Obci Višňová, okres Liberec.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1543/2010
Rada obce schválila vyhlášení finanční sbírky na
pomoc při odstraňování následků povodní Obci Heřmanice, okres Liberec.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 92/1544/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o předání daru
– 2 kotlů od firmy EKO-WIMAR Orlaňski.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 93. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANÉHO DNE 30. 8. 2010
Usnesení rady 93/1545/2010
Rada obce schválila program zasedání.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1546/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1547/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o hospodaření
obce za období 1–7/2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1548/2010
1. Rada obce vzala na vědomí zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek výběrového řízení na zakázku „Obnova prostranství před poštou v obci Troubky“.
2. Rada obce schválila jako dodavatele této zakázky
firmu Josef Dostál, DiS., Kralice na Hané.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo na tuto zakázku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1549/2010
1. Rada obce vzala na vědomí zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek výběrového řízení na zakázku „Obnova herních prvků v zahradě mateřské školy Troubky“.
2. Rada obce schválila jako dodavatele této zakázky
firmu BENJAMIN s.r.o., Buchlovice.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo č. 922/100169 na tuto zakázku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1550/2010
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo číslo 10227 mezi Obcí Troubky
a společností Pöyry Environment a.s., Brno.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1551/2010
Rada obce vzala na vědomí zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích akce „Oprava silnice
II/434 Troubky – průtah“ dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1552/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o provedení stavebních prací –„Výměna části stropních podhledů 1NP
v objektu Základní školy v Troubkách“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 93/1553/2010
Rada obce neschválila žádost o vzdání se práva a prominutí pohledávky ve výši 2 000 Kč dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1554/2010
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 3 000 Kč paní Lence Vojtkové, Troubky,
na úhradu části nákladů spojených s účastí na mistrovství světa v armwrestlingu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1555/2010
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
adrese Troubky, Dědina 760/14, paní Libuši Navrátilové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o nájmu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1556/2010
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
adrese Troubky, Záhumení 763/10, paní Marii Tesařové, t.č. Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o nájmu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1557/2010
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
adrese Troubky, Sportovní 777/1, panu Miroslavu
Medkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o nájmu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 93/1558/2010
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
adrese Troubky, Záhumení 743/22, slečně Haně
Kadlecové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o nájmu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady
Usnesení rady 93/1559/2010
1. Rada obce schválila paní Haně Brázdové, Troubky, možnost splátek dlužné částky za ubytování dle
splátkového kalendáře.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Slavnostní zahájení provozu krajské komunikace – prÛtah obcí Troubky
V pondělí 13. 9. 2010 byl slavnostně zahájen provoz krajské komunikace – průtah obcí
Troubky. Oficiálního aktu se mj. zúčastnil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík,
Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje, ředitel a pracovníci
správy silnic Olomouckého kraje, zástupci
a projektanti firmy PRINTES ATELIER, ředitel realizační firmy PSVS, zástupci naší obce
a další hosté.
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Základní ‰kola
Milí žáci, rodiče, občané Troubek,
pomalu se rozbíhá nový školní rok a já jsem velmi rád, že jsme mohli žáky přivítat ve škole právě
1. září. Během hlavních prázdnin došlo ve škole
k mnoha změnám. Novým ředitelem byl od
16. srpna jmenován Mgr. Petr Vrána a zástupkyní
ředitele se stala Mgr. Šárka Dvořáková.
Škola se postupně proměnila ve staveniště. Byly
odstraňovány následky květnové povodně, která
zasáhla především školní jídelnu, oddělení mateřské školy, tělocvičnu, šatny a učebny v dvorním
traktu. Proběhla také plánovaná rekonstrukce podhledů tříd v přízemí hlavní budovy.
Velmi si vážím práce všech zaměstnanců školy,
obce a jednotlivých firem, kteří museli vynaložit velké úsilí, aby žáci nastoupili do školy právě 1. září.
Poslední úpravy probíhaly těsně před příchodem
dětí do školy a některé práce budou probíhat i za
provozu.
Velké poděkování si zaslouží také firmy a jedno-

tlivé osoby, které věnovaly škole věcné a finanční dary. Vážíme si jejich solidarity a získané
prostředky využijeme k pořízení základního vybavení školy a učebních pomůcek
pro žáky.
První školní den byl mimořádný především pro
naše nejmenší žáky, které do školy doprovázeli
jejich rodiče. Přivítala je třídní učitelka, ředitel školy a s dárečky a přáním mnoha úspěchů přišla
i místostarostka obce paní Vladimíra Hanzlíková.
Milým překvapením byly také stavebnice, které
žákům rozdali zástupci humanitární organizace
Adra. Věřím, že na první školní den zůstane v myslích našich prváčků příjemná vzpomínka. Po prázdninách se ve třídách setkali také ostatní žáci a po
krátkém zahájení školního roku třídními učiteli první školní den skončil.
Doufám, že přes všechny problémy, které způsobila květnová povodeň, žáci prožili příjemné
PrvÀáãci
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prázdniny se svými nejbližšími, poznali zajímavá
místa, našli nové kamarády a nabrali potřebné síly,
které využijí nejen ve škole a k přípravě na vyučování.
K velkým změnám došlo také v kolektivu učitelů.
Nové vyučující v troubecké škole vítám a věřím, že
zde jejich působení nebude krátkodobé, v Troub-
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kách se jim bude líbit a složení učitelského sboru
se stabilizuje.
Činnost postupně zahájila školní družina, školní
klub, od října zahájí činnost jednotlivé kroužky.
Školní rok 2010/2011 začal…
Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

Zástupci humanitární organizace ADRA – Pavlína Pejlová
a Josef Koláãek,
pﬁijeli 1. 9. 2010 na slavnostní zahájení ‰kolního roku do
Troubek a pro v‰echny Ïáky
mateﬁské a základní ‰koly pﬁivezli krásné dárky – stavebnice LEGO.
Dûkujeme.
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Novû vybavená jídelna a kuchyÀ v základní ‰kole
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III. oddûlení M·
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Mateﬁská ‰kola
Letních měsíců každoročně využíváme k nezbytné údržbě budovy a zahrady MŠ. Letos bylo vše
náročnější, čekala nás nejen oprava promočených
a zničených oddělení včetně zahrady, ale bylo nutné vybavit celé přízemí mateřské školy v ulici Sportovní a přístavbu v základní škole, kde máme
III. oddělení.
Nicméně, musíme začít od začátku. Po prvotním
úklidu následovala fáze sušení, která trvala na
Sportovní ulici do konce července a ve III. oddělení do poloviny srpna. Vysoušení pomocí mikrovln
bylo zajištěno firmou PRINS. Bez suchých zdí
a podlah bychom nemohli mateřskou školu zprovoznit.
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny
a začal souboj s časem. Práce bylo až až… Bylo
třeba provést nové rozvody elektřiny (firmou Solid
team), problémy s elektřinou nám pomáhal řešit
pan Emil Smolka a to vždy ochotně. Opravu

a zprovoznění vytápění včetně připojení vody
a odpadů měl na starosti pan Vojtěch Ticháček.
Rekonstrukce kuchyně si vyžádala stavební práce
(zaměstnanci obecního úřadu), položení dlažby
(Břetislav Šíma), výrobu nové kuchyňské linky (firma Paramat).
Dlažby a drobné opravy omítek udělal pan Jiří
Krč. Podlahy v obou odděleních si vzal na starost pan Tomáš Tvrdý (firma Toom), položil marmoleum i linoleum v pěkných barvách. Zajistil
i objednávku nových dveří, na které ještě čekáme.
Pan Libor Němčák hezky vymaloval celou školku. Závěrečnou fází byla výroba a montáž nábytku, obložení topení, nástěnek… Firma Paramat
měla nelehký úkol. Zničeného nábytku bylo
opravdu mnoho. Děkujeme za ochotu Janu Malíkovi a Zdeňku Poláškovi, kteří s námi neúnavně
pracovali do pozdních večerních hodin, aby se
Tyto fotografie nepotﬁebují komentáﬁ
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vše stihlo a blížící se začátek školního roku nic
neohrozilo.
K vybavení MŠ: dětská šatna I. oddělení – firma Blueinterier z Blučiny (zdarma vyrobili a přijeli namontovat), dětská šatna III. oddělení – firma Kaštánek, dětský nábytek byl nainstalován
firmou Aurednik, vybavení zahrady – firma
Karim (Benjamin).
Samozřejmě bylo nutné zařídit mnoho věcí
(nákupy, dohled nad opravami, vybavení kuchyně, zajistit elektrické spotřebiče – Emos, zakou-

pit koberce – Breno, objednat výtvarný materiál pro děti, dětské postýlky do III. oddělení
a mnoho dalších maličkostí náročných na čas,
bez kterých by nebylo možné provoz MŠ zahájit.
Všem, kteří se podíleli na znovuzprovoznění
mateřské školy chci touto cestou poděkovat.
Hlavně celému kolektivu MŠ, pracovníkům jednotlivých firem, OÚ v Troubkách i maminkám,
které nám pomohly s úklidem II. oddělení, kde
byl zajištěn prázdninový provoz.

K 1. 9. 2010 navštěvuje mateřskou školu 75 přihlášených dětí.
Dochází do tří oddělení s celodenním provozem:
I. oddělení (25 dětí): Sluníčka:
p. učitelky: Ambrožová, Skirkaničová,
provozní: p. Dvořáková
II. oddělení (25 dětí): Berušky:
p. učitelky: Benková, Bršťáková,
provozní: p. Stoklásková
III. oddělení (25 dětí): Kuřátka:
p. učitelky: Horáková, Šimková
provozní: p. Ďatelová

Ve třetím oddělení byl zahájen provoz 6. 9. 2010
a přes počáteční slzičky jsou děti spokojené,
nemohou se nabažit nových hraček a stavebnic.
V průběhu září čeká na děti pohádka, navštívíme
paní zubařku, začínáme jezdit na plavání do Přerova. Následující aktivity se dozvíte v dalších číslech Zpravodaje.
Děkujeme charitativní organizaci ADRA a společnosti LEGO za krásné dárky pro děti, které si
odnesly domů a měly z nich velkou radost.
Všech finančních a materiálních darů si velice
vážíme.
Za kolektiv MŠ Renata Ambrožová

níčka
I. oddělení Slu
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ušky
II. oddělení Ber
uřátka
III. oddělení K

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2010

19

Na‰i dopisovatelé
OZDRAVNÉ POBYTY DùTÍ VE ZLAT¯CH HORÁCH A VE KTOVÉ
PRÁZDNINOVÝ POBYT DĚTÍ VE ZLATÝCH HORÁCH
Po letošních květnových povodních přišla do
Troubek nabídka na týdenní pobyt zdarma pro
rodiče s dětmi do Sanatoria Edel ve Zlatých
Horách. Tuto nabídku využilo celkem 24 dětí ve
věkovém rozmezí od 2 do 16 let. Některé
s doprovodem rodičů či jiných příbuzných, jiné
bez doprovodu.
Z Troubek jsme odjeli v pondělí 12. července
ráno a na místo jsme
dorazili krátce po
poledni. Ubytovna, ve
které jsme měli na
týden útočiště, je
umístěna asi 200 m od
Sanatoria Edel, kam
jsme se chodili stravovat. Sanatorium Edel
je soukromou dětskou
léčebnou respiračních
nemocí se speleoterapií, což je léčba pobytem v jeskyních. Sanatorium se nachází ve
Zlatých Horách na
severním okraji podhůří Jeseníků, v nadmořské výšce 410 m. Specializuje se na léčbu
opakovaných a chronických nemocí dýchacího ústrojí a léčí dětské pacienty ve věku od 2 do
15 let.
Historie léčebny sahá až do druhé poloviny
19. století, kdy bylo MUDr. Anjelem založeno Sweinburgovo lesní sanatorium. Díky vysoce modernímu vybavení a krásnému lesnatému okolí se stalo
velmi vyhledávaným hlavně pacienty s nemocemi
dýchacích cest a neurologickými potížemi. Od té
doby prošla léčebna mnoha změnami. V roce 1939
přešla pod správu německé branné moci a po
skončení II. světové války byla předána do správy
ministerstva zdravotnictví, které ji rekonstruovalo
a vybudovalo Státní dětskou ozdravovnu. Ta byla

určena především dětem z rodin postižených válkou, nemocným tuberkulózou a dětem podvyživeným. V roce 1993 byl změněn statut na Dětskou
léčebnu respiračních nemocí, která pak byla v roce
1996 zprivatizována společností Edel s. r. o. a dnes
nese oficiální název Sanatorium Edel s. r. o.
Druhý den jsme se osobně setkali s MUDr. Svozilem, ředitelem léčebny, který nám tento pobyt

V˘let na rozhlednu Biskupská kupa
umožnil. Zajistil nám mimo jiné i prohlídku jeskyní,
kde se nemocné děti léčí. Teplota v prostorách
speleoterapie je 7–8 °C a vlhkost vzduchu 98 %.
Během našeho pobytu jsme si udělali výlet do
muzea, kde jsme mohli zhlédnout historii hornictví, historii zlatohorského regionu, dobové nářadí
a náčiní a také středověkou mučírnu. Udělali jsme
si i výlet do asi 3 km vzdáleného Hornického skanzenu se Zlatorudnými mlýny na říčce Olešnici.
Sami jsme si mohli vyzkoušet i rýžování zlata
a některým se to dokonce i podařilo.
Z ubytovny jsme měli i výhled na kopec s rozhlednou Biskupská kupa. Neodolali jsme a na
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R˘Ïování zlata v potoce
rozhlednu jsme se šli také podívat. Bylo sice horko, kopec byl vysoký, ale byla to příjemná procházka lesem. Z rozhledny byl krásný výhled na
Zlaté Hory a okolí a také do Polska.
Pobyt jsme si zpříjemňovali koupáním v Černém potoce, který tekl přímo u naší ubytovny.
Stavěli jsme hráze, sbírali kamínky a bylo to příjemné ochlazení v horkých letních dnech. Dlouhou chvíli nám krátily různými hrami a soutěžemi studentky Marťa s Nikolou. Užili jsme si u nich

spoustu legrace. K dispozici jsme měli i betonové hřiště, na kterém jsme také trávili spoustu
času.
Přestože jsme občas zažili i krušné chvilky,
troufnu si říct, že to byl hezky strávený týden
v nádherném prostředí Zlatých Hor, který nám
pomohl alespoň na chvilku zapomenout na starosti, které jsme nechali doma v Troubkách.
R+V

ZLATÉ HORY
Na základě nabídky ředitele
Sanatoria EDEL, MUDr. Vladimíra
Svozila, jsem se také já, spolu se
svým synem, ostatními maminkami
a dokonce i jednou babičkou, paní
Poláškovou, zúčastnila pobytu ve
Zlatých Horách, který byl zdarma
pro rodiče s dětmi.
Této příležitosti využilo dvacet
čtyři dětí a osm dospělých, kteří
zajišťovali dozor. Ubytování jsme
měli zajištěno v bývalé ošetřovně
kousek od hlavní budovy sanatoria,
kam jsme docházeli na jídlo.
Personál sanatoria k nám byl po
celou dobu pobytu velmi vstřícný

Hornick˘ skanzen se Zlatorudn˘mi ml˘ny
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a maximálně se nám věnoval.
Proto bych chtěla touto cestou
upřímně poděkovat řediteli sanatoria MUDr. Vladimíru Svozilovi,
který nám umožnil pobyt v krásném prostředí Jeseníků, paní
sekretářce Haně Kudlové, jejímu
tatínkovi, který nám bezplatně
poskytl dopravu na prohlídku speleoterapie a také všem recepčním, které vydržely ten nápor dětí
a byly za svým pultem vždy ochotné a usměvavé. Nemohu opomenout ani paní kuchařky, které nám
po celou dobu pobytu výborně
vařily.
Poděkování patří samozřejmě
i obecnímu úřadu, který za nás,
rodiče, zaplatil dopravu autobusem.
Příjemný týden ve Zlatých
Horách utekl jako voda a všichni
jsme se těšili na návrat domů.
Byli jsme rádi, že jsme se všichni vrátili ve zdraví a že se nikomu
nic vážného nestalo.
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Speleoterapie

Hana Kamelandrová

U táboráku

Mechové jezírko
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KTOVÁ V ČESKÉM RÁJI
Známky na vysvědčení ještě ani neoschly a už
se dvacet devět troubeckých dětí spolu se třemi
maminkami shromažďovalo před budovou obecního úřadu. Čekal je desetidenní pobyt ve Ktové,
malé vesnici v srdci Českého Ráje.
Celý pobyt byl naplněn skvělými a neopakovatelnými zážitky a výlety. Byli jsme lanovkou
na Ještědu, v liberecké ZOO, kde jsme obdivovali bílé tygry, v zámku
Sychrov, na Máchově jezeře i na kozí farmě a v korálkové dílně.
Přijel za námi klaun
a dokonce nám předvedli
drezúru dvou kladrubských
plemenných
hřebců,
nablýskaných a černých
jako noc. Přímo před okny
ubytovny na vše mlčky
dohlížely věže hradu Trosky, tyčící se majestátně
hned za vesnicí.
Za tento nevšední a neopakovatelný pobyt patří
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upřímný a srdečný dík od nás všech společnosti Czech Handicap, zejména panu Jiřímu Sedláčkovi za jeho laskavost a také skvělé kuchařské umění.
Děkujeme všem sponzorům, díky jejichž štědrosti se mohl pobyt uskutečnit.
Ještě jednou moc a moc děkujeme.
Eva Burianová
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Spoleãenská kronika
V mûsíci ãervenci 2010 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Marie Jehláﬁová
Marta Kristinková

65 let Franti‰ek Brázda
Pavla Koãí
Karel Zelenka

70 let Josef Bartonãík
Oldﬁich Pavlík
Franti‰ek ·i‰ka
AneÏka Zacpalová
V mûsíci srpnu 2010 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Ladislav ·tûpaník

70 let ZdeÀka Mrtvá

80 let Karel Hubálek
V mûsíci záﬁí 2010 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Bohumil Frgal
Vlasta Nûmãáková

65 let Alois Koﬁínek

70 let Marie Lorenãíková

80 let RÛÏena Stoklásková
Ludmila Vránová

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

NÁS P¤IBYLO ✿

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

Tomá‰ Hlavaãka ✿ Adam Janãa
Nela Ra‰ková
S narozením dûÈátka zaãíná se Va‰e pohádka. AÈ pﬁinese lásku, radost i smích
a stane se pokladem rodiãÛ sv˘ch.
Blahopﬁejeme Vám k narození Va‰eho dûÈátka a pﬁejeme Vám, aby pﬁineslo do Va‰í rodiny
hodnû lásky, smíchu a nûhy. AÈ s ním proÏíváte mnoho radosti a ‰Èastn˘ch chvil.
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ OPUSTILI NÁS ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Leopold Kilián ✿ Franti‰ek Andr‰
Gertruda Gregovská ✿ Zdenûk Kleme‰
Miloslav Mlãoch ✿ AneÏka Mrtvá
RÛÏena Vojtková
âas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme tímto upﬁímnou soustrast nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.
Připravila Hana Kamelandrová
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Spoleãenská kronika
Vítání obãánkÛ
V záﬁí byly slavnostnû pﬁivítány a zapsány do svazku obce tyto dûti:

Adam Janãa

Adéla Mateﬁánková

David Pospí‰il

Nela Ra‰ková

Pﬁemysl Jan Netopil

Richard Gregovsk˘

Tomá‰ Hlavaãka
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A léta bûÏí...
Dožínky v roce 1960
PrÛvod zaãínal u stavení Martina Vrány ã. p. 41,
kde klepáním na vrata vyvolávali hospodáﬁe k úãasti na
doÏínkách. Na fotografii je
Vojtûch Smolka s manÏelkou
Annou a Stanislav ·palek
jako koãí.

Na snímku je zleva Libu‰e
Havlasová, Drahoslav Havlas
(pﬁedseda JZD), Ludmila Florová, u mikrofonu Jaroslav Flora (pﬁedseda MNV).

Slavnostní prÛvod pﬁichází na
hﬁi‰tû odbíjené, kde pokraãovalo veselí.
Za zapůjčení snímků děkujeme
panu Františku Dočkalovi.
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Tato fotografie, od paní Marty Smolkové, je ze stejn˘ch doÏínkov˘ch slavností v roce 1960. DoÏínkov˘ vûnec drÏí Ludmila Dvoﬁáková (Ra‰ková) s AneÏkou Pavlíkovou (Smolkovou).

Odvedenci, roãník 1941. Stojící, druh˘ zleva je Franti‰ek Doãkal a vedle nûho Josef Ticháãek. Sedící
první zleva je Alois Kamelandr, Vladimír Smolka a na konci druhé ﬁady Vendelín Peluha. V první ﬁadû
vpravo je Franti‰ek Zapletal. Poznáte ostatní?
(Za zapůjčení fotografií děkujeme paní Martě Smolkové.)
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Mladé druÏstvo troubeck˘ch hasiãek asi v roce 1960. Uvádíme rodná jména dívek zleva: Marie Koﬁínková – vedoucí druÏstva, Marta âervinková, Marie Trefilíková, Alena ·ilhanová, Irena Doãkalová, Irena
Smolková, Vlasta Vojtková. To byly fe‰andy!
(Foto zapÛjãila paní Marta Smolková.)

Vzpomínky na léto

Na dovolenou na Bystﬁiãku se v roce 1965 vypravili se sv˘mi rodinami Tesaﬁovi, Ladislav a Viktor Janou‰kovi. Poznáte paní uãitelku hudby Danu Otáhalovou?

28
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NejdÛleÏitûj‰í úkol dostali na starost ho‰i Janou‰kovi.
Pan Franti‰ek Hybner na túﬁe po âeském ·v˘carsku v srpnu roku 1954.

Horké léto a pan Valentin Hybner asi v roce 1951.

LK
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Ze sportu
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY PO POVODNI
Vážení čtenáři Troubeckého Zpravodaje, sportovci a především školní mládeži, reaguji na četné
dotazy směřující k termínu zahájení provozu sportovní haly a chci vám touto cestou podat informaci o průběhu prací na obnově sportovní haly. Nikomu z vás jistě neuniklo, že sportovní hala dostala
již ,,druhou ránu pod pás“ v podobě zaplavení
vodou a blátem veškerého zařízení v objektu. Většina z vás si při úklidu a čistění domácnosti sáhla

nářadí, vybavení kanceláří, kluboven a samozřejmě technické vybavení pro vytápění a ohřev vody.
V současné době je již zhotoven sportovní
odpružený rošt a položena polovina dřevěné sportovní podlahy z dubových vlysů.
Na chodbách, v šatnách a posilovně jsou provedeny nové omítky a do konce září je naplánováno malování celého objektu. Na polovinu října
je podepsána smlouva o dílo k provádění prací

na dno svých sil a při úklidu sportovní haly tomu
nebylo jinak.
Jenže v současné době již je pomalu zapomenuto, co bylo v květnu, protože přicházejí další fáze
obnovy sportovní haly a já se nebojím napsat –
rekonstrukce.
Povodní byla zničena sportovní podlaha v tělocvičně, posilovně a na chodbách, zničeno nebo velmi poškozeno bylo i vybavení posilovny, sportovní

na nové lité podlaze na chodbách a v posilovně.
Objekt sportovní haly je svým rozsahem,
skladbou zařízení a vybavením natolik rozsáhlý,
že nelze některé věci, jako je vysoušení odpruženého roštu nebo stěn a podkladních betonů,
uspěchat. Vysoušení pomocí vytápění a vzduchotechniky nám bylo ztíženo „ptačími nájemníky“, kteří nám svým odletem do zimoviště počátkem září umožnili sundat čapí hnízdo z komína
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a připravovat se na topnou sezonu.
Koncem září zastupitelé rozhodli mmj. o rozdělení povodňového daru od reprezentantů ČR v ledním hokeji, kteří věnovali obci částku 1 250 000
korun a pro potřeby sportu byla uvolněna částka
875 000 Kč.
Výkonný výbor si nechal předložit návrhy
a požadavky jednotlivých oddílů na obnovu sportovních zařízení poškozených povodní a zpracoval
ucelený návrh pro zastupitele a já věřím, že odsouhlasením předložených požadavků se většina plánovaných projektů uskuteční.
Mimo pojistné plnění plánujeme na sportovní
hale zavedení kabelového vyhřívání okapů a rozpouštění sněhu na střeše sportovní haly, a to především z bezpečnostních důvodů, protože hala je
provozována hlavně v zimním období a přívaly sněhu by mohly ohrožovat sportovce a návštěvníky
haly.
Osvětlení tělocvičny již také po 21 letech provozu nesplňuje normu, světla jsou poruchová a těžko přístupná, proto projekční technik zpracoval
návrh projektu na výměnu světel a podmínkou byl
i nový nátěr stropu.
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Do sportovní haly si diváci i nájemci již několik
let přejí informační tabuli s časomírou, výbor neměl
v minulosti prostředky na její pořízení a já věřím,
že nyní šance je.
V neposlední řadě je nutné počítat i se spoluúčastí na pojistném plnění s pojišťovnou při záplavě, které činí 10 % a TJ se na něm bude ze svého
rozpočtu muset podílet. Předpokládaná částka
plnění jsou dva miliony a z toho podíl TJ bude
200 000 Kč.
Citelně byl povodní zasažen také areál volejbalu Na Záhumení. I tam směřuje výkonný výbor část
prostředků z povodňového daru na odvodnění areálu a obnovu antukových kurtů.
Výkonný výbor připravuje na polovinu listopadu
slavnostní otevření sportovní haly a následný běžný provoz.
Věřím, že sportovci a školní mládež budou mít
strpení se současným omezením jejich sportovních
aktivit způsobeným rozsáhlou rekonstrukcí a budou
si nově vybudovaného zařízení ve sportovní hale
patřičně vážit.
Antonín Ticháček
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Spoleãenské dûní
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Květnové povodně změnily
život v naší obci.
Činnost jednotky, stejně jako
veškerý chod v obci, byla do
značné míry ovlivněna povodněmi. Tedy i tuto
nelehkou dobu nelze opomenout v tomto příspěvku. Po celou dobu povodní byli všichni členové jednotky nasazeni na území obce a spo-

Pod tímto výrazem se skrývá široká škála činností, čerpáním vody počínaje, pomocí s úklidem
konče. Pozitivním faktorem ovlivňujícím tyto práce bylo brzké odstranění vody z ulic obce
a následné opětovné připojení obce na rozvody
energií. Mezi negativní faktory ovlivňující práce
patřilo nepříznivé počasí a vysoká hladina spodní vody.

Nová ulice

K ZáloÏnû

Na Dolách

U Zavadilky

lečně s více než sto členy profesionálních,
dobrovolných a podnikových hasičů, jež se
v obci v průběhu doby vystřídali, se snažili být
nápomocni všem potřebným. Pomoc se týkala
v první fázi hlavně záchranných prací a evakuace obyvatel, následně pak odstraňování následků přírodní katastrofy.

Naši členové byli dále nápomocni i dalším
složkám IZS, které v obci zasahovaly, ať už se
jedná o Policii České republiky, ZZS či Armádu
ČR. Tyto složky ocenily pomocnou ruku v podobě živé síly a techniky, ale hlavně místní znalost
a pomoc s orientací v terénu, která byla zvláště
v prvních fázích velmi důležitá.
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Činnost jednotky nebyla od začátku roku spojena pouze s povodněmi. Od začátku roku se členové jednotky podíleli na likvidaci dvou požárů,
čtyřikrát likvidovali obtížný hmyz, který ohrožoval
obyvatele obce, jednou pomohli s vytažením mrtvého telete z koryta řeky Bečvy, jednou družstvo
zasahovalo rovněž při odstraňování následků silného větru v Kojetíně, kde spadla střecha panelového domu.
Jednotka se věnovala i školením. Tato školení
byla zaměřena jak na praktický výcvik s věcnými prostředky, kterými jednotka disponuje, tak na
nácvik činností při mimořádných událostech.
Za přístup a odvedenou práci patří všem velké poděkování.
Po částečném odstranění škod napáchaných
povodní v obci se jednotka zaměřila na likvidaci
škod v hasičské zbrojnici, které byly také dosti
velké. Také na technice byly škody, které se musí
opravit. V tomto období skončila všechna činnost
týkající se soutěží a výcviku.
Také byl zrušen Pohár Hané, tradiční hasičská
soutěž. Soutěžní činnost pro dospělé skončila
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v srpnu závěrečným vyhodnocením v Provodovicích. Naše soutěžní družstvo obsadilo v rámci
okresu 20. příčku a splnilo podmínky bodování
Velké ceny OSH Přerov.
Mladí hasiči ještě velkou cenu neukončili a připravovali se na zahájení nového ročníku hry Plamen, který byl zahájen 25. 9. 2010 v Přestavlkách. Činnost výcvikového roku byla obnovena
a byla již zahájena plánovaná školení a výcvik
jednotky a činnost se vrátila do normálu.
Hodové slavnosti proběhly v plánovaném termínu, počasí nám přálo a hodový víkend i Hanácké slavnosti se vydařily.
V současné době dáváme do pořádku techniku, výstroj a výzbroj, a také budovu hasičské
zbrojnice.
Výbor sboru děkuje všem svým členům, kteří
se aktivně podíleli při záchranných pracích při
povodni a odstraňování škod. Všem patří ještě
jednou velké poděkování.
Výbor sboru

Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák má za sebou již třetí hodové
slavnosti a snad je již příště budeme moci nazývat jako tradiční. Ve spolupráci s přáteli souboru
a hasiči jsme hodové setkání připravili na Liďáku. Počasí bylo nádherné, lidí přišlo také dost
a doufáme, že se dobře bavili. Tato akce je časo-

vě, ale i finančně velmi náročná a bez pomoci
bychom ji zvládali těžko. Díky všem obětavcům,
kteří se v den hodů obětují a jdou třeba do obsluhy anebo v pondělí si vezmou dovolenou a jdou
uklízet. Oč méně práce by všichni měli, kdyby
naše obec měla důstojný výletní areál. Snad se
ho v budoucnu dočkáme.
Po hodech jsme rovnýma nohama skočili do kolotoče vystoupení, která jsme měli již dopředu
nesmlouvaná. Akce, jedna za druhou, byly velmi zdařilé. Jedna byla
o to lepší, že jsme byli hosty na
Mezinárodním folklorním festivalu
v Písku. Pořadatelé nám dali velký
prostor na ukázku folkloru z Hané,
a tak jsme po boku souborů např.
z Mexika, Nového Zélandu, Číny,
Francie a Slovenska předváděli
ukázky z naší krásné Hané. A velmi zdařile.
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Na festivalu jsme dostali oficiální
pozvání do Francie, ale to je zatím
hudba budoucnosti. Když bude
dost tanečníků a muzikantů, tak to
nebude problém. Zatím máme
11 párů. Je to dost, ale posily jsou
stále třeba. Stane se, že je vystoupení a do toho přijde členům
zaměstnání, studium anebo jiná
zájmová činnost, a pak je kumšt dát
do kupy šest párů. Paní Jitka Vinklerová, vedoucí nácviku a choreografka, má z toho kolikrát zamotanou hlavu, ale je nutné podotknout,
že si vždy skvěle poradí a za to co
pro Hanák dělá jí patří velký dík.
Po zájezdu do Písku nám bohužel oznámili manželé Liduška a Jirka Hradílkovi z Rokytnice, že ukončují svou aktivní činnost v souboru.
Jirka byl členem od roku 1977
a poté ho následovala i jeho žena.
Na tyto dva věrné členy, kteří
nechyběli na žádné akci, bylo vždy
spolehnutí. Za vše, co pro soubor
celou dobu dělali, jim patří velké
poděkování.
Budiž nám útěchou, že nám
budou stále pomáhat a do Troubek,
kde za dobu, co tancují, mají spoustu přátel, budou pořád dojíždět.
Ještě mají v souboru syna Pavla,
skvělého tanečníka a zpěváka,
u kterého také vypěstovali lásku
k folkloru.
Nedávno se náš soubor účastnil
setkání Hanáků ve Velké Bystřici.
Bylo tam přes 500 krojovaných,
a když jsme všichni naráz zazpívali píseň Čí só hode, tak se to neslo
až za hranice regionu.
V současné době se již ale připravujeme na Vánoční posezení
u cimbálu. Tato akce bude 11. 12.
2010 a již nyní vás všechny
srdečně zveme.
Dále také v rámci celé Hané probíhá nácvik společného vystoupení na folklorním plese v Praze, který bude zaměřen na oblast Hanou.
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Je to docela náročné na čas, protože
nácviky probíhají v neděli a je to vždy
na celý den.
Soubor Hanáček zahájil po prázdninách opět svou činnost. Do Hanáčku se můžou hlásit děti od tří let až do
věku, kdy si je přebere velký soubor.
Malí Hanáčci mají v rámci dětských
přehlídek dost vystoupení, ale snažíme se vystoupení dětí a velkého souboru skloubit a tančit společně, jako
třeba na Anenských hodech v Šebetově. Je to naše základna, ve kterou
dáváme velkou náděj, že soubor
Hanák bude ve svých tradicích i nadále pokračovat.
Za soubor Hanák a Hanáček
Stanislav Vojtek

Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Nastal čas podzimní. Každé roční období má
své kouzlo, ale třetí čtvrtletí v roce dovede v přírodě vyčarovat ty nejkrásnější barvy a jejich kombinace. Úrodná zem Haná vydala plody, které se
rodily na jaře, kterým sílu dalo léto se slunečními
paprsky a s životodárnou tekutinou vodou. Ta nám,
bohužel, znovu ukázala svou nezkrotnou sílu
v podobě povodně. Nejhorší na tom však je, že se
člověk z jednoho úderu nepoučí a nechá vodní tok
provést úder nový, v tomto případě určitě korigovatelný.
I v říši živočišné dochází k podstatným změnám.
Narozená mláďata využívající hojnosti potravy
dospívají a pomalu se připravují na zimu. Dobrá
kondice je prvním předpokladem úspěšného zdolání nejtvrdšího ročního období, zimy. Je to rovněž
čas pro členy Hubertova cechu, aby pro zvěř připravili hojnost krmiva, zkontrolovali stavy mysliveckých zařízení – sypáků, krmelců tak, aby v nich
zvěř našla vhodné zázemí. Bažantí kohouti oblékají pestrobarevný šat, stejně tak jako kačeři
kachen březňaček.
Na konci srpna se nám podařilo zprovoznit Konírnu při oslavě životního jubilea jednoho z členů spolku. O týden později už areál využili i koníčkáři.

Na padesát střelců závodilo poslední srpnovou
neděli na naší střelnici v šesti disciplínách 13. ročníku závodní střelby O troubecký pohár. V těch brokových to bylo po dvaceti asfaltových terčích na
loveckém kole, americkém trapu – baterii a vysoké věži, deset terčů byl zajíc na průseku a v malorážce se střílelo po deseti ranách na terče srnce
a divočáka. Kroměřížský Jindřich Kořínek měl nejpřesnější mušku. Na vysoké věži sestřelil všechny
Komu velká voda nevadila, to byl urãitû tento pár
kachen bﬁezÀaãek
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terče, v dalších brokových kategoriích mu uletěl
vždy pouze jeden „holub“ a v kuličce, jak se říká
střelbě z malorážky, z 200 možných bodů nastřílel
185. Suma sumárum 520 bodů a první místo. Na

Pozorn˘m rozhodãím pﬁi stﬁeleck˘ch závodech
byl i nejstar‰í ãlen sdruÏení pan Stanislav Berãík
Prvních ‰est úãastníkÛ stﬁeleb O troubeck˘ pohár
se sv˘mi cenami. Zleva Mrhálek, Uher - ten si
vybral pa‰íka a ten se na fotku nevlezl, Koﬁínek,
Svozil a Obrtel.
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bednu se s ním dostal druhý Jaromír Uher z Lanžhota s 510 body a třetí Josef Venus z Vítkova s 503
body. Před nejlepšího domácího střelce Stanislava Svozila na 5. místě se 482 body se dostal čtvrtý Petr Obrtel z Rokytnice, ten byl o 4 bodíky lepší. Šestý skončil Karel Mrhálek se 480 body. Již tradičně má soutěž v Troubkách kvalitní obsazení
a dosahované výsledky patří ke špičce toho, co
může tento druh střeleckého sportu v současnosti nabídnout. Ke všemu navíc v příjemném prostředí
střelnice na Vlažné.
V září jsme přece jen uspořádali burzu mysliveckých a rybářských potřeb, květnový termín jsme
nemohli dodržet vzhledem k vzpomínané povodni. V doprovodném programu zatroubili myslivečtí
trubači, sokolníci představili své opeřené miláčky
a na své si přišly i přítomné děti, oceněné pamlskem po střelbě ze vzduchovky.
V polovině října bude patřit náš revír a areál
Konírny tradičnímu setkání sokolníků. Je velmi zajímavé sledovat v přímém přenosu práci dravců.
Poslední dva měsíce jsou zasvěceny v Troubkách lovu na drobnou pernatou a srstnatou zvěř.
Přes rok jsme zjišťovali, jaké že jsou stavy po velké vodě, a podle výsledku rozhodne hospodář
o odlovu zvěře. Uvidíme, co na to bohyně Diana.
A jelikož tyto dva měsíce uplynou jako voda, přijde čas vánoční, závěr roku. Dovolte nám, troubeckým myslivcům, tedy dopředu poděkovat těm,
kteří nám pomáhají, za přízeň a náklonnost. Všem
občanům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí
v prvním roce dvacátých let třetího tisíciletí.
Luděk Judas
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Vážení přátelé a příznivci zvířat,
při pohledu do historie byl dlouhou dobu chov
domácích zvířat pouze zdrojem obživy, drůbež
pro vejce a na maso, králíci na maso. Rozvoj
chovatelských spolků v českých zemích nastává
v 90. letech 19. století. Doba, kdy spolčování do
různých organizací pozvedávalo ducha českého
národa a umožňovalo nejen rozvíjení společného koníčka, ale vyjadřování svých názorů
a postojů.

Často to právě byly spolky v jednotlivých
obcích, které zajišťovaly společenský ruch na
vesnicích. První spolek chovatelů byl u nás založen v roce 1877 a setkávání na jednotlivých
okresních, krajských a národních výstavách se
stalo vítanou kratochvílí nejen k vyměňování si
chovatelských zkušeností, ale i k navazování přátelství.
Rovněž v naší obci se stalo pořádání výstav
pravidelnou každoroční tradicí, a tak jsme se

Jako z Ladov˘ch obrázkÛ
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letos opět mohli všichni potkat 11. a 12. září
v chovatelském areálu na Loučkách. Počasí nám
nadmíru přálo a návštěvníků došlo také dost.
Přes potíže, které způsobila květnová povodeň
a epidemie myxomatózy, se sešlo dost zvířat
k uspořádání výstavy.
Celkem bylo k vidění 107 králíků, pohár za nejlepšího králíka zůstal v Troubkách u rodiny Skopalové.
Drůbeže bylo 42 voliér a pohár putoval k příteli Stiskálkovi do Želátovic.
Holubů bylo vystaveno 48 a 7 voliér, pohár za
nejlepší holuby zůstal také v Troubkách zásluhou
přítele Gajdoše.
Přišlo nás podpořit mnoho lidí z obce, večer
vládla uvolněná atmosféra a můžeme snad říci,
že se každý dobře bavil. Některá zvířata změnila své majitele a samozřejmě proběhly i dohody
o další spolupráci.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili. Nesmíme zapomenout poděkovat i těm,
kteří pomáhali a přiložili pomocnou ruku k dílu.
Pokud jste nestihli navštívit naši výstavu, anebo
se rádi podíváte na nádherná zvířata, můžete
navštívit největší Moravskoslezskou výstavu, která se bude konat v Přerově na výstavišti ve
dnech 26. a 28. listopadu. Mimo jiné zde budou
k vidění i zvířata troubeckých chovatelů.
Vaši chovatelé.

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Máme tady podzim i s jeho plískanicemi a studeným větrem. Přes léto jsme se všichni snažili
vyrovnat s následky jarní povodně, a to jak
v domech, tak v jejich okolí a zahradách. Mnozí
z nás znovu naseli to, co vzala voda, aby měli
alespoň nějakou pozdější úrodu. Druzí naopak
měli plné ruce práce s umýváním věcí od nánosů bahna, omítkami, vysoušením domů, malováním, opětovným zařizováním a dalšími pracemi, než skončí příznivé teplé počasí.
Domy a sklepy budou ale vysychat až do příštího roku, tak nezapomeňte pořádně větrat i přes
zimu, jinak vám místo na zahradě vyroste mech
a plíseň v pokojích!
Budeme se však muset trochu věnovat
i zahrádkám. Letos bylo hodně poškozených jádrovin, peckovin, révy a dalších druhů mnohem

více než loni. Stalo se
tak díky nepříznivému
počasí, špatným podmínkám k opylování
a častějším výskytům
chorob. Plody, které
nacházíme spadané
pod stromy, opadaly
v důsledku napadení
škůdci, strupovitostí,
puchrovitostí, rzivostí apod. Místy hnědnou
a opadávají listy a celé větve dřevin. Sběrem
a následnou likvidací spadaného napadeného
ovoce zabráníme, že z něj nevylezou larvy škůdců a nestačí se zakuklit v zemi. Jen částečně
poškozené plody nevyhazujeme, ale zpracujeme
na džemy, mošty a kvas, z kterého pak vypálíme
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všelék zvaný slivovice. Letos se opět vykupuje
spadané ovoce, tak toho neváhejte využít!
Prý se snad ještě dočkáme krásného babího léta, a tak si držme palce, ať se informace
meteorologů zakládají na pravdě.
To vám přeje vaše Myška Sázelka!

A pár pranostik na závěr:
28. 9. Je-li bouřka na Václava, dlouho teplo
zvěstovává.
16. 10. Jaký den svatý Havel ukazuje, taková
zima se objevuje.
19. 11. Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak
bude v létě.

Slova moudr˘ch
NemÛÏete ovlivnit smûr vûtru, ale mÛÏete mu pﬁizpÛsobit cíl své plavby.
Greg Ried
âím víc se zamûﬁujete na své úspûchy, tím dﬁíve se vyrovnáte s nezdary.
Greg Ried
Neselhávají lidé, selhávají plány.
Greg Ried
Mysl samotná je silná natolik, Ïe dokáÏe ráj v peklo a peklo v ráj promûnit.
John Milton
LÏi, aby se mohla projevit, staãí, kdyÏ pravda mlãí.
KaÏd˘ neúspûch je dar: dává nám moÏnost zmûnit se k lep‰ímu.
Chcete-li si plnit sny, mÛÏete stavût vzdu‰né zámky. NezapomeÀte je ale podloÏit pevn˘mi betonov˘mi základy.
K cíli vás nedovede mapa, ale to, Ïe podle ní sami vykroãíte správnou cestou.
I obrovsk˘ strom, jehoÏ kmen sotva obejmete, vyrostl z malé hrstky zeminy.
Lao-c’
Uklízej dﬁíve, neÏ vznikne nepoﬁádek. ¤e‰ problémy, dokud jsou malé.
Lao-c’
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Zadáno pro Ïeny
S˘rová roláda
Suroviny: 250 g tvrdého plátkového sýra, 100 g
šunky
Náplň: 100 g Apetito SuperCremo (2 obdélníky),
80 g másla, 3 natvrdo vařená vejce, 1 sladkokyselá okurka, 1 cibule, mletý pepř, lžíce polotučné
hořčice, sůl, zelená petrželka
Postup: Tvrdý sýr v dobře uzavřeném mikrotenovém sáčku dáme do vřelé vody, necháme ho
změknout.
Mezitím připravíme náplň: máslo utřeme s taveným
sýrem, přidáme drobně nasekaná vejce, okurku,
cibuli, hořčici, koření, sůl.
Změklý tavený sýr rozválíme na alobalu do obdélníku, potřeme půlkou náplně, poklademe šunkou
a překryjeme druhou půlkou náplně. Vše srolujeme a v alobalu necháme ztuhnout v lednici. Roládu podáváme s pečivem.

Kuﬁecí placiãky s nivou
Suroviny:
500 g kuřecích prsou, 250 g nivy nakrájené na
malé kostičky, 3 vejce, 2 lžíce solamylu, 1/2 lžičky
mleté pálivé papriky, mletý černý pepř, sůl, 3 lžíce
oleje, 1/2 červené a 1/2 žluté papriky na ozdobu.
Postup:
Maso umyjeme, osušíme, nakrájíme na velmi malé
kousky a dáme do ledničky vychladit. Vejce rozšleháme se solamylem a paprikou. Maso osolíme
a opepříme. Mícháme je vařečkou, dokud se
nezačne lepit a spojovat. Postupně přiléváme rozšlehaná vejce, a když je hmota kompaktní, přimícháme kostičky nivy. Z masové směsi tvarujeme
vlhkou dlaní placičky. Na rozehřátém oleji je opečeme dozlatova, zdobíme paprikou. Vhodnou přílohou jsou šťouchané brambory.

Srnãí hﬁbet Jitky Zelenkové
Suroviny: 14 dkg másla, 6 vajec, 14 dkg práškového cukru, vanilka, citrón, 7 dkg strouhané housky, rum, čokoláda, 14 dkg oříšků, zavařenina dle
chuti, čokoládová poleva, mandle.
Postup: máslo utřeme, přidáme žloutky, cukr, vanilku, citronovou kůru a strouhanku dobře zvlhčenou
rumem. Ze zbylých bílků ušleháme hustý sníh, který do směsi opatrně vmícháme. Aby těsto mělo
všechno co do něj patří, nastrouháme dvě žebra
čokolády a přidáme ještě 14 dkg nastrouhaných
oříšků.
Pečeme velice pomalu, asi tři čtvrtě hodiny. Pokud
ho chceme obzvlášť vylepšit, úplně studený srnčí
hřbet v rýze naplníme zavařeninou – není to ale
nezbytné. Nakonec do něj napícháme připravené
mandle a polijeme ho čokoládovou polevou.
JS
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Smích – nejlep‰í lék
Mlad˘ potomek vévodského rodu se pokou‰í stát námoﬁním dÛstojníkem.
Pﬁi jedné plavbû dostane za úkol vypoãítat na ‰irém oceánû polohu lodi.
KdyÏ odevzdá svÛj v˘poãet zkou‰ejícímu, obrátí se korvetní kapitán ke skupinû aspirantÛ a ﬁekne: „Smeknûte, pánové!“
V‰ichni hned uposlechnou, ale pﬁece jen se dívají na kapitána tázavû.
Ten jim svÛj rozkaz vzápûtí vysvûtlí: „Podle v˘poãtu tohoto pána totiÏ právû proplouváme westminsterskou katedrálou.“
Profesor se ptá studentÛ: „MÛÏe nûkdo z vás vysvûtlit, co je vliv dûdiãnosti a co je vliv
prostﬁedí?“
Jeden ze studentÛ odpovídá pﬁíkladem: „KdyÏ je dítû podobné otci, je to vliv dûdiãnosti,
a kdyÏ sousedovi, jedná se o vliv prostﬁedí.“
„Martine, dostals doma v˘prask za tu ãtyﬁku na vysvûdãení?“
„Ani ne. Na‰i se pﬁi tom mezi sebou pohádali, po kom jsem tak blb˘, Ïe na mû jaksi zapomnûli!“
Advokát nemajetnému: „Nechci od vás peníze, vím Ïe je nemáte, ale jestli jste krejãí, u‰ijete mi oblek, jste-li ‰vec, udûláte mi boty nebo i jinak mi to uhradíte. Hodí se vám to?“
„Samozﬁejmû, ale nevím, budete-li spokojen, já jsem totiÏ hrobník…“
Îena si stûÏuje manÏelovi: „Ten ná‰ PéÈa nechce jíst ‰penát.“
„Má‰ ‰patnou metodu,“ povídá manÏel, „vÏdyÈ je demokracie, musí‰ mu dát vybrat.“
Jde za PéÈou a ﬁíká mu: „Tak, Petﬁíãku, chce‰ ‰penát nebo facku?“
„¤íkáte, sestﬁiãko, Ïe mám leÏet! Ale zítra si mám skoãit na EKG, ve stﬁedu nalaãno na
krev, ve ãtvrtek na rentgen a v pátek se mám pﬁijít ukázat…“
Uãitelka se ptá ÏákÛ: „Kdybyste ztroskotali na opu‰tûném ostrovû je‰tû s jedním ãlovûkem, pﬁáli
byste si, aby to byl?“
Pﬁihlásil se Pepík: „Kdybych ztroskotal na opu‰tûném ostrovû je‰tû s jedním ãlovûkem, pﬁál bych
si, aby to byl obchodník se ãluny.“
„Dobr˘ den, pane doktore, jak se vám daﬁí?“
„Dûkuji, dá-li mnû pánbÛ zdraví a ostatním lidem nemoc, bude to dobré.“
Syn pﬁinese ze ‰koly poznámku: „Vá‰ syn nic neumí!“
Otec pod to pﬁipsal: „Ale to já vím, právû proto ho posílám do ‰koly.“
Uãitel vyvolá Pepíãka: „Pepíãku, pﬁeãti mi svÛj úkol na téma Náv‰tûva babiãky.“
Pepíãek vytáhne papír a ãte: „V pondûlí odpoledne jsem ‰el nav‰tívit babiãku. Zvonil
jsem, ale babiãka nebyla doma.“
LK
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Popletené pranostiky pro dûti
Poslední slova v pranostikách se r˘mují. Napﬁíklad: „KdyÏ v srpnu vûtﬁík vûje, bez de‰tû sluníãko hﬁeje.“ DokáÏete popletené pranostiky
správnû pﬁeãíst?
✿ V záﬁí mnoho poÏárÛ b˘vá, taková je celá zima.
✿ 8. záﬁí: O Marie narození, neb˘vá bez vlaÏiãky.
✿ 16. záﬁí: Na Ludmily svûtice mrazy lezou z hor.
✿ 28 .záﬁí: Na svatého Václava, sklizeÀ ﬁípy se vydaﬁí.
✿ 28. záﬁí: Svat˘ Václav v slunci záﬁí, kaÏdá pláÀka dozrává.
✿ 3. ﬁíjna: Den svaté Tereziãky vla‰tovek tu více není.
✿ 9. listopadu: Svat˘ Teodor – obouvej stﬁevíce.
✿ 25. listopadu: Jaká svatá Kateﬁina, proto se obloha rdívá.

42

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2010

Reklama

Máte zájem o dotaci na zateplení domu
v programu

ZELENÁ ÚSPORÁM?
Stavební a realizační firma
CSG – GREGOVSKÝ s. r. o.
nabízí zpracování projektu k programu včetně
odsouhlasení na pracovišti Státního fondu životního
prostředí.
S rezervou financí ve výši dotace můžeme společně
začít s realizací zateplení Vašeho domu. Po montáži
poskytneme potřebné dokumenty prokazující provedení zateplení domu dle projektu programu ZELENÁ
ÚSPORÁM na jejichž základě Vám bude vyplacena
dotace.

Pro objednávky
na zateplení budov
nebo na jakékoliv další stavební
práce volejte telefon:

✆ 602 526 464 Gregovsk˘ Martin
✆ 602 893 189 Gregovská Eva
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Reklama

AZ – SERVIS OKEN
◆ pozáruční certifikovaný servis oken a dveří
◆ servis a údržba oken a dveří (výměna kování, skel…)
◆ prodej doplňků (čističe, mazadla, pojistky, tlumiče nárazu…)
◆ drobné stolařské práce
◆ montáže (kompletace nábytku…)
Pavel Sklenář, mobil: 775 115 387, ps@az-servisoken.cz
WWW.AZ-SERVISOKEN.CZ

SERVIS A PRODEJ
 automatick˘ch praãek
 myãek
 su‰iãek prádla
DALIBOR JANEK
Přerov VIII - Henčlov, Zakladatelů 65/10

mobil: 737 978 938, 775 978 938, telefon: 581 702 569
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 1. 12. 2010 na Obecní úřad Troubky, Dědina 286/29, 75102 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka TZ 3/2010: ......................…………………………………………………………………………………….
JMÉNO a ADRESA: .....................…………………………………………………………………..třída…………..
Správná odpověď z minulého čísla byla: BUDE HŘÍBKŮ NADĚLENÍ
Správně odpověděli a odměnu dostanou tito výherci: Markéta Kratochvilová, Tomáš Běhal, Kateřina a Andrea Mrtvé, Eliška Brožková, Jiří a Petr Skopalovi. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí při dalším losování.
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