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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
úvodem chceme poblahopﬁát na‰im fotbalistÛm, kteﬁí se letos probojovali do
vy‰‰ích kategorií. „A“skupina do krajského pﬁeboru a „B“ skupina do okresního
pﬁeboru. Máme radost, Ïe i ve ztíÏen˘ch podmínkách, po loÀské povodni, postoupili v˘‰.
Poãasí nás opût nezklamalo, v posledních letech dost ãasto dny dovolen˘ch „vypr‰í“. Letos to vypadá, Ïe pozdní léto chce vyrovnat deficit v teplotû.
Po úspû‰ném jarním zájezdu se daly dohromady na‰e dÛchodkynû v klubu
dÛchodcÛ, mají za sebou nûkolik zdaﬁil˘ch akcí.
V‰echny obãany zajímá, jak postoupily práce na protipovodÀov˘ch opatﬁeních.
Alternativní projekty zatím nejsou dohotoveny, bude se rozhodovat, co bude pro
na‰i obec nejvhodnûj‰í. Velk˘m pomocníkem pro nás asi bude such˘ poldr u Vala‰ského Meziﬁíãí, kter˘ zadrÏí hodnû vody z Beskyd.
Jistû jste si v‰imli, Ïe ná‰ kulturní dÛm se zatepluje, dostává i novou omítku.
V souvislosti s touto úpravou mají ãtenáﬁi ulehãen˘ vstup do místní knihovny pﬁímo z chodníku, nemusí pﬁekonávat schody. Jedin˘m stínem na nové záﬁící omítce je to, Ïe pﬁekryla fresku na ãelní stranû u vchodu do kulturního domu.
Na ulicích se objevily hnûdé kontejnery na bioodpad. Jsou teì na podzim velmi vyuÏívané. Ale nûkteﬁí obãané by si mûli uvûdomit, Ïe do tûchto kontejnerÛ
nepatﬁí napﬁíklad igelit a podobné obalové hmoty.
A co nás je‰tû do konce roku ãeká? Komunikace v ulici Kout a Sadová budou
pokryty asfaltov˘m kobercem, coÏ je dobrá zpráva pro hodnû obãanÛ.
ProdlouÏené léto drÏí je‰tû vládu, zeleÀ pomalu ustupuje podzimním barvám.
Po odpoãinkovém období dovolen˘ch uÏ s nov˘mi silami zase pokraãujeme
v práci.
Pﬁejeme hodnû elánu a dobrou pohodu.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
V minulém čísle Zpravodaje jste byli informováni o probíhajícím stavebním řízení akce
„Rekonstrukce místních komunikací v ulicích
Loučka I. – Loučka IV.“. V závěru měsíce srpna
pak bylo vydáno pravomocné povolení této akce
a v současné době se připravují zadávací podmínky výběrového řízení. S největší pravděpodobností bude tato akce zadána jako celek, a jelikož jsou rozpočtové náklady vyšší jak 10 milionů Kč, bude výběrové řízení probíhat v režimu
zákona o zadávání veřejných zakázek, čímž se
samozřejmě zahájení prací odsouvá. Nicméně
tuto věc ještě budeme konzultovat s odbornou
poradenskou firmou a po vydání jejího stanoviska se definitivně rozhodne, jak bude probíhat
výběrové řízení na zhotovitele.
V těchto dnech zahájila společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., divize – 6
Morava, práce na opravě komunikací v ulicích
Sadová a Kout. Dle uzavřené smlouvy o dílo činí
celková výše nákladů na tuto akci 3 035 766 Kč,

včetně DPH, přičemž 90 % těchto nákladů bude
kryto dotací poskytovanou Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR. Práce by měly být dokončeny v termínu do 16. 11. 2011. Do konce října
bychom chtěli také provést menší vysprávky místních komunikací asfaltovým recyklátem, na což
by bylo využito techniky výše uvedené firmy.
Opravy se dotknou ulice Vrbí III., Vrbí II., Loučka
IV. a částečně parkoviště u fotbalového hřiště.

Do fáze dokončovacích prací se v těchto
dnech dostala akce „Zateplení kulturního domu
v Troubkách“, která byla podpořena v rámci Operačního programu životní prostředí. Předpokládáme, že společnost MAIN INVEST a. s. Zlín
definitivně skončí s provedením všech prací
v závěru měsíce října, nejpozději pak začátkem
listopadu.
Začátkem září byl v areálu základní školy
dokončen projekt „Zahrada – nejen místo odpočinku“, který byl podpořen dotací z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Zhotovitelem akce byla
společnost Tomovy parky s. r. o. a cena díla činila celkovou částku 496 464 Kč, přičemž poskytnutá dotace je ve výši 345 557 Kč.
V letním období schválila Rada obce nové
cenové výměry týkající se pronajímání prostor
v kulturním domě a hasičské zbrojnici. Rovněž
schválila zásady poskytování věcných a finančních cen. Všechny tyto dokumenty jsou uvedeny
níže.

Cenový výměr č. 1/2011
O poplatcích za pronájem nebytových prostor
v kulturním domě a ceníku nájemného za další
vybavení kulturního domu
Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů a dle § 35 odst. 3
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a dle § 35 odst. 3
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písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schválila Rada obce
Troubky na svém zasedání konaném dne 30. 8.
2011 Cenový výměr č. 1/2011, o poplatcích za

pronájem nebytových prostor v kulturním domě
a ceníku nájemného za další vybavení kulturního domu.

1. V letním období (bez topení)
Nebytov˘ prostor

Do 5 hodin
Nad 5 hodin
V˘dûleãné akce
– místní neziskovky
V˘dûleãné akce
– ostatní nájemci

Velké pﬁísálí
s moÏností vyuÏití
hlavního sálu

Malé pﬁísálí

Suterén (bar
s kuchyÀkou
nebo v˘ãep
s kuchyÀkou)
250,400,-

Cel˘ kulturní dÛm

500,750,-

250,400,-

1 500,2 250,-

–

–

–

1 500,-

–

–

–

3 000,-

V˘dûleãnou akcí se rozumí poﬁádání taneãních zábav, plesÛ apod.

2. V zimním období (včetně topení)
Nebytov˘ prostor

Do 5 hodin
Nad 5 hodin
V˘dûleãné akce
– místní neziskovky
V˘dûleãné akce
– ostatní nájemci

Velké pﬁísálí
s moÏností vyuÏití
hlavního sálu

Malé pﬁísálí

Suterén (bar
s kuchyÀkou
nebo v˘ãep
s kuchyÀkou)
500,800,-

Cel˘ kulturní dÛm

1000,1500,-

500,800,-

–

–

–

3 500,-

–

–

–

7 000,-

3000,4500,-

V˘dûleãnou akcí se rozumí poﬁádání taneãních zábav, plesÛ apod.

3. Nájem ostatního vybavení
Sklo
Ubrusy
Malé v˘ãepní zaﬁízení

250,- + rozbité sklo dle platn˘ch cen za poﬁízení nového
500,- (v cenû je zahrnuto vyprání a mandlování)
150,- / den

V‰echny v˘‰e uvedené ãástky jsou bez DPH. DPH se k tûmto cenám pﬁiãítá dle stanoven˘ch a platn˘ch právních
pﬁedpisÛ.
Tímto cenov˘m v˘mûrem jsou od plateb osvobozeny pronájmy prostor za úãelem konání schÛzí, v˘roãních valn˘ch hromad, v˘stav, pﬁehlídek, osvûtov˘ch akcí, koncertÛ, divadelních pﬁedstavení a dal‰ích obdobn˘ch akcí
organizovan˘ch místními neziskov˘mi organizacemi. RovnûÏ jsou od plateb osvobozeny akce pro dûti a mládeÏ
z obce, pﬁi nichÏ není vybíráno vstupné nebo je vstupné dobrovolné.
Cenov˘ v˘mûr nab˘vá úãinnosti dne 1. 10. 2011.
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Cenový výměr č. 2/2011

území obce za účelem uspořádání kulturních,
společenských a sportovních akcí.
Typy akcí:
Jedná se o tyto akce:
Plesy a taneční zábavy, výstavy
• věcný nebo finanční dar do tomboly do maximální částky 1000 Kč
Akce pro děti a mládež (maškarní bály, besídky,
reje čarodějnic, dětské dny apod.)
• věcný nebo finanční dar do tomboly do maximální částky 1000 Kč
Sportovní akce (turnaje a obdobné soutěže)
• věcný nebo finanční dar do maximální částky
2000 Kč na 1 akci
Věcné dary jsou pořizovány Obcí Troubky, a to
v limitech uvedených výše. Finanční dary jsou
poskytovány jednotlivým žadatelům v hotovosti
z pokladny obecního úřadu a žadatel musí v termínu do 15 dnů od skončení akce řádně obci dar
vyúčtovat, doložit kopie dokladů a také fotodokumentaci z dané akce.
Pro ostatní akce je pořadatel povinen podat
samostatnou žádost k Radě obce. Tyto zásady
nabyly účinnosti a platnosti dne 30. 8. 2011.

O poplatcích za pronájem nebytových prostor
v hasičské zbrojnici a ceníku nájemného za další vybavení hasičské zbrojnice
Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů a dle § 35 odst. 3
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a dle § 35 odst. 3
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schválila Rada obce
Troubky na svém zasedání konaném dne 30. 8.
2011 Cenový výměr č. 2/2011, o poplatcích za
pronájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici a ceníku nájemného za další vybavení hasičské zbrojnice, číslo usnesení UR
1. V letním období (bez topení)
âlen SDH
Ostatní
350,700,2. V zimním období (včetně topení)
âlen SDH
Ostatní
800,1 600,3. Nájem ostatního vybavení
Ubrusy
500,- (v cenû je zahrnuto
vyprání a mandlování)
Malé v˘ãepní zaﬁízení 150,-/den
V‰echny v˘‰e uvedené ãástky jsou bez DPH. DPH se
k tûmto cenám pﬁiãítá dle stanoven˘ch a platn˘ch právních pﬁedpisÛ.
Tímto cenovým výměrem jsou od plateb osvobozeny pronájmy prostor za účelem konání schůzí, výročních valných hromad, výstav, přehlídek,
osvětových akcí, koncertů, a dalších obdobných
akcí organizovaných místními neziskovými organizacemi. Rovněž jsou od plateb osvobozeny
akce pro děti a mládež z obce, při nichž není
vybíráno vstupné nebo je vstupné dobrovolné.
Cenový výměr nabývá účinnosti dne 1. 10.
2011.

Zásady č. 1/2011 obce Troubky
Pro poskytování věcných a finančních cen
organizacím působícím na území obce za účelem uspořádání kulturních, společenských
a sportovních akcí
Předmět a rozsah působnosti:
Předmětem těchto zásad je poskytování věcných a finančních cen organizacím se sídlem na

Od 1. září 2011 došlo ke sloučení 2 stávajících
obvodních oddělení Policie ČR, a to OO P ČR
Přerov 3, se sídlem Husova 1, a obvodního oddělení P ČR 2, se sídlem U Výstaviště 18. Obě
sloučená obvodní oddělení mají nyní sídlo na
adrese U Výstaviště 18, kde budou přijímána
veškerá oznámení, telefon na oddělení je
974 778 701. Policejní služebna na ulici Husova
1 (nádražní budova) byla zachována a policisté
zde vykonávají běžný výkon služby.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva bylo
schváleno zřízení nové organizační složky obce
– Troubeckého klubu seniorů. Níže proto zveřejňujeme zřizovací listinu klubu a za současné členy klubu vás všechny zveme k účasti na jeho
akcích.

Zřizovací listina
Obec Troubky, IČO 00302104, se sídlem obecního úřadu v Troubkách, Dědina 286/29, zřizuje
na základě usnesení zastupitelstva obce Troubky ze dne 26. 9. 2011, podle § 84 odst. 2, písm.
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
organizační složku obce – Troubecký klub
seniorů.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) název zřizovatele:
Obec Troubky, se sídlem obecního úřadu
v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky,
IČO 00 302 104, Olomoucký kraj
2) název organizační složky:
Troubecký klub seniorů
Sídlo: Kulturní dům Troubky, Dědina 286/29, 751
02 Troubky, Olomoucký kraj
Čl. 2
Účel zřízení a předmět činnosti
Vymezení účelu zřízení:
Troubecký klub seniorů (dále jen Klub) je zřízen
za účelem uspokojování zájmových, kulturních,
vzdělávacích a společenských potřeb seniorů
obce.
Vymezení předmětu činnosti:
1. Klub ve spolupráci se sociální komisí Rady
obce zajišťuje se zřetelem k potřebám všech
občanů seniorského věku z obce vzdělávací,
kulturní a společenské akce, jako jsou např.
zájezdy, besedy a přednášky, kulturní a společenská vystoupení apod.
2. Klub dále pravidelně informuje o své činnosti,
navrhuje sociální komisi Rady obce náměty
další činnosti a aktivit.
Čl. 3
Vedení Klubu
Označení osob oprávněných jednat za organizační složku
1. Osobou oprávněnou jednat za organizační
složku je předseda, který je zvolen nadpoloviční většinou registrovaných členů Klubu a oficiálně jmenován do funkce Radou obce. Jmenování má písemnou formu.
2. Předseda Klubu může být z funkce odvolán na
návrh odsouhlasený nadpoloviční většinou
všech registrovaných členů, přičemž o odvolání rozhoduje dle tohoto návrhu Rada obce.
Také odvolání musí mít písemnou formu.
3. Předseda Klubu je zřizovateli odpovědný za
činnost složky, za hospodaření s obecním
majetkem svěřeným organizační složce do
užívání, i za správnost nakládání s finančními
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prostředky podle platných právních předpisů
a pokynů zřizovatele.
4. Rada obce schvaluje na návrh předsedy Klubu provozní řád klubových prostor a další
dokumenty nezbytné pro činnost Klubu.
Čl. 4
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,
který se organizační složce předává do
správy
Organizační složka hospodaří s majetkem ve
vlastnictví obce dle přílohy č. 1. Organizační složka je oprávněna tento majetek užívat za účelem
zajištění svého provozu. Není však oprávněna se
svěřeným majetkem nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.
Čl. 5
Hospodaření Klubu
1. Klub není samostatnou účetní jednotkou.
2. Hospodaření klubu je součástí hospodaření
obce. Rozpočet klubu na zabezpečení jeho
provozu je součástí rozpočtu obce, který je
každoročně projednáván a schvalován zastupitelstvem obce.
3. Klub je oprávněn vybírat příjmy v hotovosti
v souladu s Radou schváleným ceníkem,
o kterých vede evidenci a odevzdává je nejpozději před koncem kalendářního měsíce, za
který byly příjmy vybrány.
4. Dalšími finančními zdroji Klubu mohou být účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční prostředky
musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán
účel jejich využití.
5. Hospodaření se svěřeným majetkem
a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Organizační složka (Troubecký klub seniorů) se
zřizuje ke dni 1. 10. 2011 na dobu neurčitou.
Na stejném zasedání byly také podány aktuální informace týkající se řešení protipovodňové
ochrany naší obce. Z dané zprávy vybírám následující informace:
Vodoprávní úřad vydal v závěru měsíce srpna
2011 rozhodnutí o dodatečném povolení stavby
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„Dočasné navýšení terénu v lokalitě Závalí“, přičemž stejným rozhodnutím vydal také souhlas
s jeho užíváním. Stavba je povolena do 31. 10.
2016.
V závěru měsíce srpna byla podepsána
smlouva se společností Atelier Fontes s. r. o.
Brno na zpracování studie proveditelnosti přírodě blízkých PPO nesoucí název „Revitalizační
opatření na soutoku Moravy a Bečvy“. Tato studie je společným projektem naší obce, města
Tovačov a obce Lobodice, ale hlavní část opatření bude navrhována pro naše území. Termín
dokončení studie, včetně projednání návrhu řešení, je ve smlouvě stanoven na březen 2012. Tento projekt musí být úzce koordinován se studií
zpracovávanou Unií pro řeku Moravu, která svým
rozsahem zasahuje také do našeho zájmového
území. Na první koordinační schůzce v srpnu byl
vyjasněn rozsah obou studií a dále se bude tento rozsah koordinovat. Další schůzka proběhla
v září, kde se již řešily některé konkrétnější
záměry, Unie bude například podrobněji řešit
úsek od přerovského jezu po ČOV v Henčlově
a bude dělat podrobnější ekologický rozbor koryta řeky Bečvy od soutoku po Teplice. Naše studie se více zaměří na soutok a blízké okolí řeky.
Dále je třeba zmínit variantní řešení PPO
Troubky, které zpracovává Hydroprojekt Brno.

Bohužel naše předpoklady o konečných výstupech byly příliš optimistické, protože pro kvalitní
zpracování dokumentace pro územní řízení je
nutno podrobně analyzovat značné množství
materiálů, geodeticky doměřit některá místa, provést nezbytné matematické výpočty a navrhnout
řešení, které bude ekonomicky výhodné a přitom
jednoduché na budoucí provoz. Na schůzce
konané v září byl představen harmonogram
postupu prací a na další koordinační schůzce,
která se uskuteční v měsíci říjnu, by měly být
představeny jednotlivé varianty, a to včetně analytických údajů a matematických výpočtů. Na tuto
schůzku budou pozváni také zástupci Povodí
Moravy s.p., se kterými se budou tyto materiály
důkladně prodiskutovávat.
Z dalších menších opatření je třeba zmínit aktivitu společnosti VaK Přerov, která rekonstruuje
ČS Vrbí, kde bude nově umístěn náhradní zdroj
elektrické energie, dále dohodnuté čištění příkopů podél komunikace II/434 ve směru do Přerova (mělo by proběhnout v říjnu – listopadu tohoto roku) a dokončované umístění vodočetných
latí, a to na vytipovaných místech. Od října
bychom chtěli také zahájit čištění valů a hrází od
náletových stromů a keřin.

Na závěr si dovoluji uvést text článku o připravované změně zákona o rozpočtovém určení daní
zpracovaný mým kolegou z Domašova nad Bystřicí, který však velmi dobře popisuje situaci
s financováním obcí a snahu Sdružení místních
samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova
o změnu zákona se spravedlivějším rozdělováním
daňových výnosů mezi jednotlivé obce a města.
Dnes má naše obec průměrný příjem ze sdílených
daní, kam spadá podíl z daně z přidané hodnoty,
podíl z daně právnických osob, podíl daně z daně
fyzických osob ze závislé činnosti, podíl daně
fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti a podíl daně fyzických osob z kapitálových výnosů, necelých 6 800 Kč na obyvatele (jedná se
o údaje za rok 2010). Patříme tak k obcím s nejnižším průměrným příjmem z daňových výnosů.
Na webových stránkách Sdružení místních samospráv ČR si pak na daňové kalkulačce
(http://www.smscr.cz/danova_kalkulacka.php)

můžete snadno ověřit, co by přijetí této změny
znamenalo pro naši obec.
Demonstrace starostů za změnu Rozpočtového určení daní (RUD)
Ve středu 21. 9. 2011 proběhla v Praze před
úřadem vlády demonstrace starostů za změnu
rozpočtového určení daní. Poprvé v novodobé
historii ČR demonstrovalo 1000 starostů z celé
republiky za změnu diskriminačního přerozdělení daní obcím. Většina občanů netuší, o co v případě RUD jde. Stručně řečeno, část prostředků
ze státního rozpočtu se vyčlení na financování
rozpočtů 6241 obcí a poměrně složitým způsobem se na podkladě zákona o RUD přerozdělí.
V letošním roce se jedná o částku 116,8 mld. Kč.
Skoro třetinu této částky, 37 mld. Kč „spolkne“
hlavní město Praha. Další privilegovaná města
dostanou: Brno 6,6 mld. Kč, Ostrava 5,7 mld. Kč
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a Plzeň 3 mld. Kč. Dohromady tato 4 privilegovaná města spotřebují celkem 52,3 mld. Kč, tedy
45 % z celkové částky, ačkoliv v nich žije pouze
2 miliony obyvatel. Na zbytek republiky, kde žije
8 milionů obyvatel, „zbude“ 64,5 mld. Kč. Přitom
z této částky se financují rozpočty 6237 obcí.
Diskriminační, do očí bijící nepoměr se už čtyři
roky snaží změnit Sdružení místních samospráv
ČR (SMS ČR), které sdružuje 1100, především
menších obcí. Ničím neodůvodněné vysoké příjmy čtyř největších měst vznikly v minulosti, protože zákon o RUD schvaluje poslanecká sněmovna a z těchto měst tam „sedí“ tradičně nejvíc
zástupců. Žádné logické a rozumné vysvětlení
pro takto nastavené diskriminační přerozdělování není. Tradiční argumentace PBOP (Praha,
Brno, Ostrava, Plzeň) je, že se v těchto městech
tvoří 45 % HDP, Praha se honosí tím, že vytváří
25 % HDP. Tento argument je jedna velká lež. Je
založen na faktu, že HDP se počítá podle sídel
firem, a samozřejmě, že velké firmy jako ČEZ
apod. mají sídlo v Praze. Ovšem výroba konkrétně ČEZu se tvoří po celé republice, nevšiml
jsem si, že by v Praze stála jaderná nebo tepelná elektrárna. Výkonnost pražské ekonomiky je
založena pouze na účetním triku a na podkladě
takto nafouknuté bubliny si Praha nárokuje neodůvodněnou a nemravnou 1/3 z RUD, které se
nechce vzdát. Ostatní obce, z nichž většina
nemá peníze na základní infrastrukturu, se skládají na financování 6. nejbohatšího regionu Evropy, Prahy. Dalším argumentem čtyř velkých měst
je, že jejich infrastrukturu (městskou dopravu,
památky, divadla, kina, bazény atd.) využívají
i venkované (jak jsme nazýváni) a tato města na
jejich provoz doplácejí. Na tento argument mám
jednoduchou odpověď, ať využiji ve městech
jakoukoliv jejich infrastrukturu, pouze snižuji ztrátovost těchto zařízení. V případě malých obcí ,
jako je Domašov nad Bystřicí, je skutečně složité porovnávat potřeby sídla s 500 obyvateli s Prahou. Že je však tato argumentace lichá, je nejlépe vidět na příkladu stotisícové Olomouce. Vůči
svým občanům plní jak Praha, tak Olomouc stejné funkce, samozřejmě v jiném objemu, ale stejné. Mimo metro má Olomouc vše, co má Praha.
Vysoké školství, městskou dopravu, kina, divadla, 2. největší památkovou zónu v ČR atd.
Ovšem propastný rozdíl je v tom, jakými finančními prostředky obě města disponují. Olomouc
má k dispozici necelou 1 miliardu Kč z RUD,
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zatímco Praha, ačkoliv je jenom 12x větší, má
k dispozici miliard 37. Pro obhájce a zastánce
pragocentrismu má jeden občan Prahy hodnotu
29 600 Kč, zatímco občan Olomouce pouze
9800 Kč ročně. Jistě, Praha jako hlavní město
má nezastupitelnou roli, ale co je moc, to je příliš. Je zajímavé, že Olomouc i s třetinovými prostředky na občana co má Praha, funguje, plní
samosprávné funkce a rozvíjí se. Kdežto Praha
by na své přebujelé potřeby chtěla dokonce víc.
Přitom je z hospodaření Prahy zřejmé, že tyto
ohromné příjmy nelze smysluplně využít. Proto
se musí lít desítky miliard Kč do tunelu Blanka,
vymýšlet Opencard za 1 miliardu Kč, tři pražské
městské části uloží volných 600 mil. Kč do neprůhledného Key Investmentu, aby o ně přišly, pražský dopravní podnik „vyhodí“ ročně 80 milionů Kč
ročně za poradce, a tak by se dalo pokračovat
dál a byl by to nekonečný a smutný příběh. Když
odhlédnu od financí, které dostává Praha z RUD
jako město, další miliardy Kč dostane jako kraj,
i když lze stěží oddělit funkce Prahy jako kraje
a zároveň jako města. Těžko však může být Praha plnohodnotným krajem, když hospodaří na
území o rozloze 500 km2, kdežto například Olomoucký kraj musí pečovat o území o rozloze
10x větší. Třetím zdrojem financování Prahy,
i když se o tom moc nemluví, je přímo státní rozpočet ČR. Ne všechno, co je v Praze, je financováno prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy. Významná část infrastruktury Prahy je
financována přes organizační složky státu, které
jsou zřizovateli mnoha institucí. Že se jedná
o obrovské finanční prostředky, lze dokumentovat na jednom kulturním zařízení, a tím je Národní divadlo v Praze. Zřizovatelem je ministerstvo
kultury, přes jehož rozpočet „jde“ jako příspěvek
do ND částka kolem 450 mil. Kč ročně. Pro bližší představu je to částka, kterou z RUD dostane
padesátitisícové město Chomutov. A to je jenom
jedno divadlo, i když Národní. Ano, každý
z 10 mil. obyvatel ČR „pošle“ na provoz ND každý rok 45 Kč. Praha nemá ani jednu krajskou
nemocnici, všechny jsou fakultní a jsou financovány přes ministerstvo zdravotnictví, takže z daní
nás všech. Kolik občanů z Domašova nad Bystřicí bude mít možnost někdy využít péči špičkových pražských zařízení jako Bulovka, Homolka,
IKEM, Ústřední vojenská nemocnice? Praha
hoduje, spokojeně mlaská a přitom nehledí na
potřeby ostatních, doslova se chová jako mace-
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cha. SMS ČR se snaží dlouhodobě tento stav
změnit a alespoň částečně narovnat pokřivený
systém. I když SMS ČR sdružuje 1100 obcí včetně naší jako zakládající, doposud neměla sílu
cokoliv změnit. Je to z toho důvodu, že má proti
sobě silné soupeře, počínaje politickými stranami ODS a ČSSD a konče Svazem měst a obcí
ČR. Tato uskupení dlouhodobě hájí výjimečné
postavení Prahy a dalších 3 měst a nedovolí na
stávajícím RUD cokoliv změnit. Když před čtyřmi
roky chtělo 100 starostů ze Zlínska jít demonstrovat před úřad vlády ČR za změnu RUD, přihlásil jsem se jako č. 101. Nakonec se tehdy
demonstrace neuskutečnila, společnost a média
tuto iniciativu ani nezaznamenala. Dnes po čtyřech letech se situace změnila a pan premiér měl
možnost stanout tváří v tvář tisícovce starostů,
kteří mu přišli osobně sdělit, že nastal čas ke
změně. Impulsem k demonstraci byl fakt, že ve
vládě se ODS postavila negativně k návrhu
ministerstva financí na změnu zákona o RUD ve
prospěch menších sídel. Podstatou návrhu je,
aby nejchudší obec dostávala z RUD 9 200 Kč
na občana, což by byla 1/3 navrhovaného příjmu
na občana Prahy (27 600 Kč). Úměrně tomuto
návrhu by byly dále pokráceny příjmy Brna,
Ostravy a Plzně. Celkově by došlo k posílení rozpočtů menších sídel o 13,4 mld. Kč, z toho celkový příjem Prahy by se snížil o 2,2 mld. Kč, Brna
o 0,9 mld. Kč, Ostravy o 1 mld. Kč a Plzně
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o 0,9 mld. Kč. Zbylých 8,4 mld. Kč na dofinancování menších sídel by bylo získáno zrušením
části dotačních titulů a převedením příspěvku na
školství. Na takto představený návrh RUD následovala bouřlivá nesouhlasná reakce čtyř největších měst. Přitom je navrhováno přechodné
období čtyř let, kdy budou výpadky PBOP kompenzovány, aby si na nižší příjmy „zvykly“. Podotýkám, že i po navrhované změně RUD bude mít
Praha násobně a Brno, Ostrava, Plzeň výrazně
víc, než ostatní, včetně stotisícových měst, což
je patrné z tabulky:
Praha = 275 % Olomouce = 300 % Domašova
nad Bystřicí
Brno = 157 % Olomouce = 167 % Domašova
nad Bystřicí
Ostrava = 152 % Olomouce = 162 % Domašova
nad Bystřicí
Plzeň = 129 % Olomouce = 137 % Domašova
nad Bystřicí
Teprve následující období ukáže, zda dokážeme změnu prosadit ve vládě a následně v poslanecké sněmovně. Demonstrace ukázala, že starostů už není 100, ale 1000, a tento fakt už je
potřeba brát vážně.
Tolik tedy kolega a stejně jako on, pevně
věřím, že se změnu zákona podaří prosadit.
Radek Brázda
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONAN0HO DNE 29. 6. 2011
1. Zastupitelstvo obce
schválilo Ing. Radima Létala a RVDr. Mariana Večeřu
ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce
určilo paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce
schválilo upravený program zasedání zastupitelstva
obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání
vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání
vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady obce za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce po projednání
ukládá Radě obce projednat s firmou INSTA CZ s.r.o.
oprávněnost navýšení ceny u faktury – rekonstrukce
místní komunikace v ulici Příčná a do doby prověření
pozastavit platbu víceprací.
7. Zastupitelstvo obce po projednání
vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
zastupitelstva.
8. Zastupitelstvo obce po projednání
vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
zastupitelstva.
9. Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí vývoj hospodaření obce za období
1–5/2011.
10. Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 dle přílohy.
11. Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou.
12. Zastupitelstvo obce po projednání
přijímá na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 následující opatření:
zaúčtováním předpisu pohledávky za zaměstnancem
(vydané stravenky) se účet 335 vynuluje. V roce 2011
se bude předpis na vydané stravenky účtovat na začátku měsíce (při výdeji stravenek) a úhrada bude provedena ve výplatě za daný měsíc v předpisu mezd.
13. Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje Statut Fondu oprav bytového hospodářství
obce v předloženém znění.
14. Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje prodloužení termínu čerpání úvěru
č. 7102162010 z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
Mgr. Pavlu Rákosovi do 31.12.2011.
15. Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí, OSA 1.3.1, na projekt
„Protipovodňová opatření obce Troubky“, zahrnující:
• Výstražný a varovný systém, tj. doplnění digitálního
bezdrátového rozhlasu, včetně příslušenství,
• Lokální varovný systém, tj. dle nutnosti srážkoměr,
vodoměrnou stanici, vodočetnou lať
-• Digitalizaci povodňového plánu.
16. Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí informace ředitele ZŠ a MŠ Troubky
o hospodaření organizace v období 1–5/2011.
17. Zastupitelstvo obce po projednání
souhlasí s přijetím daru 3.000 Kč od firmy PARAMAT
s.r.o. pro ZŠ a MŠ Troubky.
18. Zastupitelstvo obce po projednání
neschvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 865/1
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, žadateli panu
Pavlu Zatloukalovi.
19. Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje zřízení věcného břemene dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8009262/1.
20. Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes nově vzniklý pozemek p.č. 1359/8 na nově
vzniklý pozemek p.č. 1359/7, vše v k.ú. Troubky nad
Bečvou.
21.Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 289 v k.ú.
Troubky nad Bečvou, o výměře 48 m2, Mysliveckému
sdružení Mezivodí Troubky, a to za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
22. Zastupitelstvo obce po projednání
neschvaluje prodej obecního pozemku p.č. 290 v k.ú.
Troubky nad Bečvou, o výměře 2668 m2, Mysliveckému sdružení Mezivodí Troubky.
23. Zastupitelstvo obce po projednání
ukládá starostovi obce projednat se zástupci Mysliveckého sdružení Mezivodí Troubky možnost uzavření
nájemní smlouvy na pozemek p.č. 290 v k.ú. Troubky
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nad Bečvou.
24. Zastupitelstvo obce po projednání
ukládá radě obce prověřit možnost protiprávního usne-
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sení rady obce č. 8/115/2011 do 15.7.2011 a v případě, že bude toto protiprávní, navrhnout ho zastupitelstvu ke zrušení.

Pieta 10. 7. 2011
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Rada obce
USNESENÍ č. 12 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 31. 5. 2011
Usnesení rady 12/138/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/139/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/140/2011
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 3 ke
smlouvě o závazku veřejné smlouvy č. 2012088-09
uzavřené mezi Obcí Troubky a společností Veolia
Transport Morava a.s. dle přílohy.
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 12/141/2011
Rada obce vzala na vědomí informace o uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu č.j. HSOL 9059/2011.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/142/2011
Rada obce schválila uzavření Dohody o splácení dluhu ze dne 26. 5. 2011 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/143/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo na
„Zateplení kulturního domu v Troubkách“ mezi Obcí
Troubky a společností MAIN INVEST, a.s., Zlín dle
přílohy.
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 12/144/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č.VIWF006/2011 dle přílohy.
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 12/145/2011
1. Rada obce schválila uzavření Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím

jejich mobilního svazu mezi společností ASEKOL
s.r.o. Praha a Obcí Troubky dle přílohy.
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 12/147/2011
Rada obce schválila text upravené výzvy na prodej
obecní ubytovny.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/148/2011
Rada obce schválila ceník poplatků z oblasti pohřebnictví dle přílohy, a to s platností a účinností od 1. 7. 2011.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/149/2011
Rada obce schválila ceník poskytovaných služeb dle
přílohy, a to s platností a účinností od 1. 6. 2011.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/150/2011
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh
Statutu Fondu oprav bytového hospodářství obce dle
přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/151/2011
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu schválit žádost
pana Pavla Rákosa o prodloužení termínu čerpání úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/152/2011
Rada obce schválila uzavření smluv o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2011 dle
příloh.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/153/2011
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 2 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů
Troubky na zajištění organizace soutěže „O pohár
Hané“.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/154/2011
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy
č. 43N11/52 mezi Pozemkovým Fondem ČR a Obcí
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Troubky dle přílohy.
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 12/155/2011
1. Rada schválila Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitostí č. 43N11/52.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této dohody
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/156/2011
Rada obce schválila záměr zřízení věcného břemene
dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8009262/1.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/157/2011
Rada obce schválila záměr zřízení věcného břemene
práva chůze a jízdy pro pozemek p.č. 1359/8.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/158/2011
Rada obce schválila záměr prodeje obecních pozemků p.č. 289 a p.č. 290 v k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 12/159/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Záhumení, paní Elišce Roubalové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2011.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
USNESENÍ č. 13 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 15. 6. 2011
Usnesení rady 13/160/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 13/161/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 13/162/2011
Rada obce schválila program 6. zasedání Zastupitelstva obce dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 13/163/2011
Rada obce schválila uzavření pojistných smluv s pojišťovnou Kooperativa a s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 13/164/2011
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 2000 Kč a věcných cen do maximální
hodnoty 1000 Kč dle předložené žádosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 13/165/2011
Rada obce schválila záměr zřízení věcného břemene
dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8005929/1.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 13/166/2011
Rada obce schválila záměr zřízení věcného břemene
dle smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemene ze dne 17. 4. 2008 mezi Obcí Troubky a společností RWE Gas Storage s.r.o.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 13/167/2011
Rada obce schválila záměr prodeje části obecního
pozemku p.č. 1316 v k.ú. Troubky nad Bečvou dle
předložené žádosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 13/168/2011
Rada obce schválila záměr prodeje části obecního
pozemku p.č. 3745 v k.ú. Troubky nad Bečvou dle
předložené žádosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 13/169/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Dědina, paní Aleně Bahounkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 13/170/2011
Rada obce schválila návrh na úpravu výše nájemného v obecních bytech s účinností od 1. 7. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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USNESENÍ č. 14 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 29. 6. 2011
Usnesení rady 14/171/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 14/172/2011
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 001/2011 mezi IWW ENGENEERING,
s.r.o. Kroměříž a Obcí Troubky, a to ve věci zajištění
Technického dozoru investora akce „Zateplení kulturního domu v Troubkách.
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 14/173/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A, paní Františce Gregovské, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 14/174/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Záhumení, paní Zdence Nemravové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 14/175/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A, paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
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tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 14/176/2011
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Marie
Dočkalové, Troubky, o přidělení obecního bytu
a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu
žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 14/177/2011
1. Rada obce rozhodla jmenovat do komise pro otevírání obálek veřejné zakázky malého charakteru
„Revitalizační opatření na soutoku Moravy a Bečvy“ Mgr. Radka Brázdu, starostu obce, MVDr. Mariána Večeřu, člena rady obce a pana Marka Svobodu, místostarostu města Tovačova.
2. Rada obce rozhodla jmenovat do komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky malého charakteru „Revitalizační opatření na soutoku Moravy a Bečvy“ Mgr. Radka Brázdu, starostu obce, MVDr.
Mariána Večeřu, člena rady obce a pana Marka
Svobodu, místostarostu města Tovačova.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 14/178/2011
1. Rada obce rozhodla jmenovat do komise pro otevírání obálek veřejné zakázky malého charakteru
„Zahrada – nejen místo odpočinku“ Mgr. Radka
Brázdu, starostu obce, RNDr. Hanu Čechovou,
členku rady obce a Mgr. Petra Vránu, ředitele ZŠ
a MŠ Troubky.
2. Rada obce rozhodla jmenovat do komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky malého charakteru „Zahrada – nejen místo odpočinku“ Mgr. Radka
Brázdu, starostu obce, RNDr. Hanu Čechovou,
členku rady obce a Mgr. Petra Vránu, ředitele ZŠ
a MŠ Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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USNESENÍ č. 15 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 27. 7. 2011
Usnesení rady 15/179/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/180/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/181/2011
Rada obce schválila rozpis rozpočtového opatření č.
1/2011 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/182/2011
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o ukončení
Smlouvy o dílo č. OP11/0031/P01 ze dne 28. 1.
2011.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Dohody.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/183/2011
1. Rada obce schválila uzavření smluv o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce v roce 2011,
a to v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu těchto smluv.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/184/2011
Rada obce schválila návrh zadávacích podmínek pro
výběr zhotovitele akce „Oprava místních komunikací
poškozených povodní v roce 2010, SO 101 – oprava
komunikace v ulici Kout, SO 102 – oprava komunikace
v ulici Sadová“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/185/2011
1. Rada obce schválila úpravu smlouvy č. 8520044 týkající se svozu komunálního odpadu uzavřenou mezi
Obcí Troubky a společností Van Gansewinkel, a.s.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu upravené
přílohy této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/186/2011
Rada obce schválila záměr prodeje obecních pozemků p.č. 4063, 4090, 4083, 4066, 4079 a 4016 v k.ú.
Troubky nad Bečvou společnosti PRECHEZA a.s.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 15/187/2011
Rada obce schválila žádost o umístění lunaparku
Radost v termínu konání hodů v roce 2012, a to za
stejných podmínek jako v roce 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/188/2011
Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových míst dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/189/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
na ulici Sportovní, paní Naděždě Danišové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/190/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B, paní Renatě Medkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/191/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A, paní Věře Bahounkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/192/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
na ulici Sportovní, paní Vladimíře Zapletalové,
Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 15/193/2011
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě na ulici Sportovní, Mgr. Evě Vojtkové, Olomouc.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 15/194/2011
Rada obce neschválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Záhumení, paní Marii Tesařové, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ č. 16 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 17. 8. 2011
Usnesení rady 16/195/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/196/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/197/2011
Rada obce schválila uzavření Smlouvy o dodání
a montáži prvků dětského hřiště č. 11-15-0116-1
mezi Obcí Troubky a společností Tomovy parky s.r.o.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/198/2011
Rada obce schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a společností ATELIER FONTES, s.r.o.,
Brno, ve věci realizace studie proveditelnosti „Revitalizační opatření na soutoku Moravy a Bečvy“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/199/2011
Rada obce schválila uzavření Smlouvy o dílo
č. VIWF037/2011 mezi Obcí Troubky a společností
IWWA, s.r.o., ve věci zajištění administrace projektu
„Revitalizační opatření na soutoku Moravy a Bečvy“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/200/2011
Rada obce ukládá sociální komisi provést terénní šetření za účelem ověření sociální situace 2 rodin z obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/201/2011
1. Rada obce rozhodla jmenovat do komise pro otevírání obálek veřejné zakázky malého charakteru
„Oprava místních komunikací poškozených povodní v roce 2010, SO 101 – oprava komunikace v ulici Kout, SO 102 – oprava komunikace v ulici Sadová“ Mgr. Radka Brázdu, starostu obce, Mgr. Martina
Frgala, místostarostu obce a paní Hanu Obrtelovou,
zaměstnankyni obce.
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2. Rada obce rozhodla jmenovat do komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky malého charakteru „Oprava místních komunikací poškozených
povodní v roce 2010, SO 101 – oprava komunikace v ulici Kout, SO 102 – oprava komunikace v ulici Sadová“ Mgr. Radka Brázdu, starostu obce, Mgr.
Martina Frgala, místostarostu obce a MVDr. Mariána Večeřu, člena rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/202/2011
Rada obce neschválila záměr prodeje obecního
pozemku p.č. 493 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad
Bečvou, Ing. Tomáši Vojtkovi.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/203/2011
1. Rada obce schválila záměr prodeje části obecních
pozemků p.č. 1812 a p.č. 2773 společnosti Lesy
České republiky, s.p.
2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej části těchto obecních pozemků za cenu
100 Kč/m2.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/204/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na hasičské zbrojnici,
slečně Haně Kadlecové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/205/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská, paní Marii Meszárošové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/206/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
na ulici Sportovní, panu Miroslavu Medkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 29. 2. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/207/2011
1. Rada obce vzala na vědomí žádost slečny Jany
Suchánkové, Troubky, o přidělení obecního bytu
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a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu
žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/208/2011
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Zdenky
Kohoutkové, Zábřeh, o přidělení obecního bytu
a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu
žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/209/2011
Rada obce souhlasí se zřízením organizační složky
obce – Troubeckého klubu seniorů, a předloží zastupitelstvu obce návrh zřizovací listiny.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 16/210/2011
Rada obce souhlasí s předloženým návrhem na vytvoření pracovního místa podpořeného z programu veřejně prospěšných prací, a to do 31. 12. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ č. 17 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 30. 8. 2011
Usnesení rady 17/211/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/212/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/213/2011
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 2/2011
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/214/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a společností Pražské silniční
a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 6 Morava, ve věci realizace stavebních prací akce
„Oprava místních komunikací poškozených povodní
v roce 2010, SO 101 – Oprava komunikace v ulici
Kout, SO 102 – Oprava komunikace v ulici Sadová “.
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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 17/215/2011
Rada obce schválila cenový výměr 1/2011 v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/216/2011
Rada obce schválila cenový výměr 2/2011 v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/217/2011
Rada obce schválila Zásady č. 1/2011 obce Troubky
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/218/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Obcí Troubky a TJ Sokol Troubky v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/219/2011
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o ukončení
smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi
Obcí Troubky a TJ Sokol Troubky v předloženém
znění.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
Dohody.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/220/2011
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o ukončení
smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi obcí Troubky
a TJ Sokol Troubky v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Dohody.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/221/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Obcí Troubky a FK Troubky o.s. v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/222/2011
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Rada obce schválila záměr pronájmu obecního
pozemku p. č. 290 v k.ú. Troubky nad Bečvou Mysliveckému sdružení Mezivodí Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/223/2011
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na kulturním domě, panu Lukáši Polzerovi, Tovačov.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 10. 2011.
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 17/224/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Kozlovská, paní Zdeňce Bouchalové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 10. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.

Základní ‰kola
Prázdniny jsou už minulostí a školní rok
2011/2012 je již v plném proudu. Využívám této
příležitosti k tomu, abych v naší škole opět přivítal zaměstnance školy a všechny žáky. Zvláště ty nejmenší, žáky první třídy, čeká mnoho
práce a nových povinností. Chci jim proto
popřát, aby přechod z mateřské školy zvládli
bez problémů a ve škole se jim líbilo. Jsem velmi rád, že kolektiv zaměstnanců doznal přes
prázdniny pouze minimálních změn. Naše řady
opustila čerstvá důchodkyně paní Zatloukalová,
která pracovala ve škole řadu let jako školnice.
Chtěl bych jí touto cestou poděkovat za odvedenou práci a popřát hodně zdraví a radosti do
dalších let.

Prázdninové měsíce a začátek září jsme využili k opravám
v areálu školy. Kromě tradičního malování některých učeben
a kabinetů a dalších drobných oprav proběhlo
především předláždění školního dvora zámkovou dlažbou a vybudování chodníku do zahrady
a ke keramické dílně.
V prostoru školní zahrady byl realizován projekt Zahrada – nejen místo odpočinku, jehož
cílem byla obnova herních prvků a pískoviště pro
děti z mateřské školy a žáky prvního stupně.
Věřím, že dětem tímto vznikly lepší podmínky pro
hru a odpočinek.
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Během září proběhla také oprava střechy nad
počítačovou učebnou, kterou bychom chtěli do
konce tohoto kalendářního roku celou kompletně zrekonstruovat a připravit ji tak na realizaci
projektu EU – Peníze školám. Jeho cílem bude
nejen vybavit školu novým IT zařízením, ale především vytvořit podmínky pro moderní a pro žáky
zajímavé vyučování. Prostředky plynoucí z tohoto projektu poslouží hlavně k vybavení počítačové učebny novými počítači a didaktickou technikou. Dále bude pořízena výškově nastavitelná
interaktivní tabule pro žáky prvního stupně a další učební pomůcky a programy.
V letošním školním roce budeme také pokračovat v projektu Ekoškola, do kterého jsme se
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zapojili teprve v květnu. Cílem
projektu je naučit žáky chovat
se šetrně k životnímu prostředí. Vybraní žáci jednotlivých
tříd vytvořili školní Ekotým, který formuloval první cíl pro žáky
a zaměstnance školy – správné třídění odpadu ve škole!
Také v letošním roce se budeme snažit žákům
nabídnout řadu zajímavých školních akcí, výletů,
soutěží, exkurzí a představení. Všem žákům naší
školy přejeme mnoho úspěchů a radosti v průběhu jejich letošního školního vzdělávání.
Za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Troubky
Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

Plánované akce pro školní rok 2011/2012
I v letošním školním roce se žáci naší školy
mohou těšit na nepřeberné množství zajímavých akcí, exkurzí, vědomostních soutěží, olympiád, poznávacích zájezdů a výletů, které pro
ně hodlají pořádat či spolupořádat naši pedagogové. A tak se tedy, milí žáci, pomalu chystejte na lyžařský výcvikový kurz, sportovní soutěže všeho druhu, matematickou, fyzikální,
biologickou či malou chemickou olympiádu.
Budete moci vyniknout v olympiádě z českého
a anglického jazyka. Bezesporu vás zaujme
exkurze do Technického muzea v Brně a hvězdárny v Prostějově. Svoje znalosti a dovednosti budete moci předvést v matematické soutěži
Pythagoriáda, fyzikální soutěži Archimediáda a

1. třída
1. září zasedli noví prvňáčci do školních
lavic. V očích měli zvědavost i nejistotu a plno
otázek. Nyní se již učí školním povinnostem,
chystání věcí na vyučování, naslouchání a pečlivému plnění zadaných úkolů. První dny mají
za sebou, přesto je i jejich rodiče čeká rok plný
změn, trpělivosti, povinností, ale především
radosti z úspěchu a poznání nového. Přejme
si, ať jim nadšení z prvního dne vydrží po celý
školní rok.
Mgr. Marta Kosíková
třídní učitelka

přírodovědné soutěži Naší přírodou. V naší
nabídce akcí nesmíme zapomenout ani na recitační soutěž a návštěvu divadelního představení. Plánovaná je také exkurze do rádia Rock
Max, vánoční bufet a výsadba stromu. Deváťáci navštíví Úřad práce v Přerově a prezentační
výstavu SŠ.
Žáky prvního stupně čeká např. tradiční dýňová slavnost, plavecký výcvik, dopravní dopoledne v Přerově, návštěva knihovny, škola v přírodě aj.
O výše uvedených plánovaných akcích budeme podrobněji informovat prostřednictvím
našich webových stránek

www.skolatroubky.cz.
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Speciální třída

Zahájení ‰kolního roku

PrvÀáãci v pilné práci
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I. S. třída
Zahájili jsme další školní rok
v S třídě, která je zase o něco
hezčí a lépe uspořádaná. Kluci
mají každý svůj koutek, což nám
umožňuje naplno „rozjet“ STRUKTUROVANÉ UČENÍ. Jeden
z žáků opustil naši třídu po úspěšném absolvování desetileté školní
docházky. Od 1. září letošního
roku navštěvuje Dětské centrum
v Topolanech u Olomouce, kde se
bude dále vzdělávat v oboru
domácích prací. Na nás ostatní
čeká nejen plno úkolů, ale i příjemných zážitků. Návštěva divadla, hipoterapie, naučná stezka
v přírodě a mnoho dalších akcí.
Tak hurá do práce!
Mgr. Michaela Mikešková
třídní učitelka
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Školní družina hlásí plný stav
Jen, co zasedli prvňáčci do
svých nových školních lavic
a s nimi i ostatní spolužáci
z vyšších ročníků, zaplnila se
nám školní družina opět do
posledního místečka.
Každý den se děti těší na
hru, odpočinek, zábavu, soutěže a spoustu dalších aktivit, které jim můžeme nabídnout.
Celým rokem nás budou provázet hry s názvem Šikulkou se
stane každý z nás a pohádkové
hry Pojď si se mnou hrát. Už
teď se těšíme na tradiční podzimní akce jako je zdobení
chodníku, drakiáda nebo kulinářské umění. Máme se na co
těšit…
S. Štenclová a V. Mateřánková,
vychovatelky ŠD
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Návštěva hasičské zbrojnice
Vítaným zpestřením pro naše žáky 1. a 2. třídy byla návštěva hasičské zbrojnice v Troubkách. Mohli si na vlastní kůži vyzkoušet hasičskou výzbroj – přilby, obleky, boty. Z odborného
výkladu se žáci dověděli, jak se mají chovat
v nebezpečných situacích, zopakovali si důležitá telefonní čísla, ale především byli velmi pozornými posluchači. Největším zážitkem byla prohlídka hasičské techniky a ukázka hasičského
zásahu. Exkurze byla pro žáky přínosná a velmi je zaujala.
Mgr. Eva Vojtková

Bu bu bu…
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Zájmové útvary – stačí si jen vybrat
Tak jako každý školní rok, nabízí naše škola
i letos velký výběr zájmových útvarů. Žáci mohou
rozvíjet svoji zručnost, kreativitu, sportovní,
hudební, herecký, jazykový či výtvarný talent.
Poslouží jim k tomu kroužky pletení z pedigu,
keramika, sportovní hry, aerobik, kondiční posilování, flétna, pěvecký kroužek, dramatický krou-

žek, němčina či výtvarný kroužek. Většina z nabízených kroužků má již u žáků svoje nezastupitelné místo, zbylé zájmové útvary si kladou za cíl
tuto tradiční škálu obohatit a rozšířit. Jako prostory pro výše zmíněné aktivity poslouží učebny
naší školy, keramická dílna, malá tělocvična
v budově školy či místní sportovní hala.

Keramický kurz pro dospělé
ZŠ a MŠ Troubky pořádá každý školní rok keramický kurz pro dospělé. Probíhá v deseti dvouhodinových lekcích. Jedna skupina se schází každé
úterý a druhá každou středu, vždy od 18.00 do
20.00 hodin v keramické dílně školy. Cena tohoto
kurzu je 500 Kč.
Pokud byste si netroufali nebo časově nezvládali celý kurz, můžete v daném termínu kdykoliv
přijít a za 50 Kč si práci s hlínou tzv. osahat
a vyzkoušet. Z rukou účastníků kurzu vychází
krásné dárečky a dekorativní předměty do bytů
i zahrádek. Nebojte se, že byste nezvládli vytvořit
talířek, hrníček nebo zvoneček. I když by první
výrobky nevypadaly jako od mistrů keramického
řemesla, je práce s hlínou radostí a relaxací. Po
vypálení střepu nastává moment glazování, a to
je teprve dobrodružství, když čekáte, jak se vám
podařilo zkombinovat barvy a jak bude výrobek
vypadat po vytažení z pece.
Zveme všechny zájemce mezi nás a těšíme se
na nové tváře.
M. Franková
vedoucí kurzu

Hodiny

Talíﬁ

Hrneãek s talíﬁkem
Koãka
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Mateﬁská ‰kola

1

2

Poslední den loňského školního
roku se vrátilo 27 dětí ze školky
v přírodě, kterou trávily v Turist
hotelu Euro v Hutisku – Solanci.
Po týdnu plném her, soutěží, zážitků a dobrodružství si všichni mohli užívat léta.
Prázdniny utekly jako voda.
V jejich průběhu nám malíři vymalovali oddělení Berušek, tety uklidily a naleštily všechna tři oddělení a 1. září se všechny pracovnice
mateřské školy těšily na děti.
V letošním roce navštěvuje
mateřskou školu 75 dětí.
V oddělení nejmladších dětí –
Kuřátek, je 24 dětí. Do středňáků
– Sluníček, dochází 25 dětí
a v Beruškách se sešlo 26 předškoláků.
První den po prázdninách jsme
zahájili maňáskovou pohádkou
O Červené karkulce. Pan místostarosta s pracovnicí obecního úřadu paní Obrtelovou nám přinesli
omalovánky a něco dobrého na
zub. Děti zkontrolovaly všechny
hračky ve školce.
Po deštivých prázdninách jsme
si užívali krásných zářijových dnů
na pískovišti, v trávě a na vycházkách. Hráli jsme si, kreslili
a v oddělení Sluníček připravovali básničky a písničky na vítání
občánků.
Předškoláci trénují vystoupení
pro naše babičky a dědečky na
tradiční setkání seniorů.
Všichni se těšíme na další akce,
o kterých vás budeme informovat
v dalším Zpravodaji.
Vladimíra Hanzlíková

3

1. Kuﬁátka
2. Beru‰ky
3. Sluníãka

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2011

27

Pozvánka
SP· pﬁi Z· a M· Troubky vás srdeãnû zve

na lampionov˘ prÛvod
spojen˘ s v˘stavkou d˘ní v základní ‰kole.
Akce se koná v úter˘ 25. ﬁíjna 2011.
V˘stavka d˘ní bude zahájena od 16.00 hod.
PrÛvod bude odcházet od parku naproti základní ‰koly
v 18.00 hod.
Cíl prÛvodu bude na fotbalovém hﬁi‰ti, kde bude zapálen oheÀ
a zaji‰tûno obãerstvení z udírny.

Spoleãenská kronika
V ãervenci 2011 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Jan âervinka
65 let
Stanislav ·palek
Marie Tvrdá
Jarmila Machulová
70 let

Jana Beránková

80 let

RÛÏena Vránová
AneÏka Pﬁehnalová

75 let

V srpnu 2011 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Marie Kratochvilová
65 let
Jan Gregovsk˘
Václav Kupãík
75 let

Drahomila Smolková

80 let

V záﬁí 2011 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Jana Mrtvá
65 let
Darina Topenãíková

Josef Kopﬁiva

Metodûj Zatloukal
ZdeÀka Mikulská

Helena Vránová
Marie Doãkalová
Emilie ¤ezníãková
Marie Koláﬁová
Marie Rossmannová
Václav Bartoník
Irena Pospí‰ilová
Josef Kratochvil

70 let

Josef Ticháãek

75 let

Jan Smolka

80 let

Marie Janou‰ková

90 let

Andûla Vojtková

V‰em jubilantÛm pﬁejeme do dal‰ích let hodnû zdraví, pohody
a spoustu hezk˘ch chvil stráven˘ch se sv˘mi nejbliÏ‰ími.
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KOLIK NÁS P¤IBYLO
Tereza Bartoníková ✽ Radim DoleÏel ✽ ·tûpán Sobek
Dominika Zdaﬁilová ✽ Aneta Rozsypalová
Srdeãnû blahopﬁejeme k narození Va‰eho dûÈátka
a pﬁejeme Vám, aby do Va‰í rodiny pﬁineslo hodnû lásky, smíchu a nûhy.
AÈ s ním proÏijete mnoho radosti a ‰Èastn˘ch chvil.
OPUSTILI NÁS
Tomá‰ ·vábeník ✽ Franti‰ek Riess ✽ EvÏen Zatloukal
Josef Zatloukal ✽ Petr Jehláﬁ ✽ Vojtûch Zapletal ✽ Alois Mlãoch
Stojíme ti‰e, v oãích slzy,
ruce jsou spjaty, prosíme,
aÈ alespoÀ jednou, na malou chvíli,
aÈ je‰tû tvÛj úsmûv spatﬁíme.
âas nevrací co vzal, jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m
projevujeme tímto upﬁímnou soustrast nad ztrátou blízkého ãlovûka.

Srdeãnû gratulujeme paní

Andûle Vojtkové
k jejím krásn˘m 90. narozeninám,
kter˘ch se doÏila dne 4. 9. 2011.
Do dal‰ích let jí pﬁejeme v‰echno nejlep‰í,
hodnû ‰tûstí
a hlavnû pevné zdraví.
Redakce
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Vítání obãánkÛ
V neděli 25. 9. 2011 byli v obřadní síni Obecního úřadu v Troubkách slavnostně přivítáni naši noví
občánci. Při tomto slavnostním setkání vystoupily se svými písničkami a básničkami děti z mateřské
školy pod vedením paní učitelky Olgy Bršťákové.
Příjemnou atmosféru navodily i žákyně ze základní školy Terezka Topenčíková a Terezie Burianová svými skladbami pro flétny. Během tohoto setkání podbarvovala slavnostní atmosféru hrou na
varhany paní učitelka Dana Otáhalová.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. Chválíme také pana Jaroslava Řihoška, který miminka s rodinami nejen hezky vyfotografoval, ale ještě v neděli večer nám vše ochotně odeslal, aby fotografie mohly být v tomto čísle zveřejněny.
Hana Kamelandrová

Anna ·tolcová

Elen Nûmãáková

Matyá‰ Tomá‰ek

Martin Frgal

·tûpán Sobek

Radim DoleÏel

Tereza Bartoníková
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A léta bûÏí...
I tentokrát uvedené snímky dokazují pravdivost názvu této rubriky. Pocházejí z první poloviny minulého století a zachycují způsob hospodaření na našem venkově. Stroje, které tehdy hospodářům
pomáhaly, patří dnes už spíše do muzea. V té době však byly neocenitelnými pomocníky.
Fotografie z rodinného alba nám zapůjčila paní Vlasta Maková (na snímcích je její otec Jan Vrána), za což jí děkujeme.
LK

Jarní práce – pﬁíprava pÛdy k setí.

Setí obilí – základ pﬁí‰tí úrody. Aby zrno správnû zapadlo do pÛdy, musel se secí stroj kontrolovat.
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Mlácení obilí. Mlátiãku uvádûl do chodu parní stroj zvan˘ „damf“, pod kter˘m se topilo a vzniklá pára
pohánûla mlátiãku. Vpravo na voze je lejta s vodou na doplÀování damfu.

Pomocnice pﬁi mlácení – svaãina.
Statn˘ kÛÀ – chlouba kaÏdého hospodáﬁe.
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Jdeme zapﬁahat. Mladík
v popﬁedí je Emil Bártek, kter˘
v zaãátcích své kariéry fotografa (pozdûji se stal kameramanem ve filmov˘ch ateliérech ve Zlínû) v rodinû
Vránov˘ch poﬁídil mnoho
snímkÛ.
Vzájemn˘ vztah ãlovûka a zvíﬁete. Jan Vrána se sv˘mi vûrn˘mi pomocníky.


LK
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Na‰i dopisovatelé
Historie Troubečanu
Historie pěveckého sboru začala v březnu
2007, kdy vedoucí sboru, Jiří Burian, svolal první informativní zkoušku. Nápad se ujal, a snad
i proto měl sbor již dva měsíce po svém založení první vystoupení.
Tím to ale neskončilo. Každotýdenní zkoušky
pokračovaly, neboť bylo stále co dělat. Musely se
nacvičovat zpěvy na Vánoce, při kterých v prosinci 2007 přijeli vypomoci i členové sboru z Horní
Moštěnice. Jejich sbor byl založen dříve, také jej
vede pan Jiří Burian.
Rok 2007 snad ještě ani neskončil, a už tu bylo
plno práce. V dubnu se blížily Velikonoce, na které sbor pilně a tvrdě nacvičoval slavné Alleluja od
G. F. Händela, se kterým se předvedl nejen v naší
vesnici, ale rozjel se i do okolí, kde také sklidil velký úspěch.
Dny ubíhaly, přišly prázdniny a s nimi i hody
a hodovní mše svatá, na které sbor zazpíval píseň
ke svaté Markétě. Na konci srpna mohl sbor zpívat na dalších hodech, a to v Horní Moštěnici.
Podzim 2008 přinesl mnoho akcí a mnoho práce. Sbor se zpěvy rozloučil s P. Vincencem Mrtvým, vystoupil tradičně při Vánočním posezení
u cimbálu, zpíval na vánoční půlnoční mši
v Troubkách.

Rok 2009. Co nám dal? Co se odehrálo?
Jako první tu opět byly Velikonoce a sbor měl
znovu menší turné po okolí. Tentokrát se jeho
řady rozšířily i o mladé muzikanty, kteří sbor
doprovázeli.
Následovala spousta dalších akcí, ze kterých
bych chtěla zmínit akci troubeckého obecního úřadu – Hry bez hranic, při kterých se tým složený
z vybraných členů zastupujících sbor umístil na
krásném druhém místě.
Léto se přehouplo v podzim a ten nám přinesl
zimu. Sbor čekalo, již potřetí, vystoupení na Vánočním posezení u cimbálu. Na půlnoční mši sbor zpíval vánoční mši Missu Pastoralis od dr. Silné
s kapelou tvořenou mladými muzikanty.
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Rok 2010 jsme společně zahájili reprízou instrumentální mše Missa Pastoralis a Velikonoce na
sebe nedaly dlouho čekat. Tentokrát měl sbor
schované „eso v rukávu“.
Mše Carla Seilera v instrumentální úpravě od dr.
Silné měla velký ohlas, obzvláště při výjezdech do
Horní Moštěnice, Pavlovic a Radslavic. Naše provedení této velikonoční skladby s gradující částí
Credo a úžasně emotivní částí Agnus přimělo mnohé posluchače až k slzám, a to doslova.
Úsměv na tváři smazala až povodeň, o které už
všichni víme své. I po té strašné události jsme již
v znovuzrozené vesnici oslavili hody a nemohu
zapomenout ani na významnou událost naší obce
– ve dnech 26. a 27.června 2010 se slavilo 80 let
od založení kopané, na které se sbor také mohl
předvést se známou písní v čtyřhlasém poddání –
Zelená je tráva.
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Za chvíli tu byl podzim, dušičky, Mikuláš a Vánoce. K těmto příležitostem sbor pořádně trénoval,
trénoval i orchestr a výsledek stál za to. Barokní
mše od dr. Silné se náramně vyvedla, v každé obci
sklidila velký úspěch. Dle vyjádření posluchačů
jsme byli s naším provedením dokonce lepší, než
přerovský sbor Vokál.
Rok se s rokem sešel a byl tu leden 2011. Na
Velikonoce se zpívalo znovu Händelovo Alleluja
a píseň Velikonoční, kterou doprovodil orchestr. Na
jaře nastala ve sboru velká změna. Sbor se stal
občanským sdružením a dal si jméno Troubečan.
A jako Troubečan vystupoval na hodech a na různých akcích. Pro náš sbor pořídil obecní úřad nové
elektrické varhany, za které děkujeme.
A teď nás čekají opět Dušičky, Vánoční posezení u cimbálu a Vánoce s novou a krásnou vánoční
mší a pak nový rok, a pojedeme zase od začátku…
Terezie Burianová

Dojmy z pobytu v USA
Každému z vás bych přála, aby
se mohl podívat do tak odlišného
světa, jaký jsem navštívila letos
v létě. Strávila jsem tři měsíce
v zemi neomezených možností,
v Americe ve státě Virginia.
Práce plavčíka na koupališti mi
poskytla skvělou příležitost k pozorování všeho, čím se americký život
odlišuje od toho našeho, středoevropského. Podělím se s vámi
o několik postřehů, které se mi nejvíc usadily v paměti.
Jak mám představit typického
Američana? Je usměvavý, má většinou nadváhu a je spíš pohodlný.
Celý svůj den tráví vsedě, většinou
v autě. Když jsme se před svými
americkými známými zmínili
o večerní procházce, považovali
nás za velké sportovce. Kamaráda,
který šel pěšky na nákup, zastavil
projíždějící řidič a ptal se ho: „Co se
ti stalo? Porouchalo se ti auto?
Mám tě někam odvést?“

Washington Kapitol
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Kostel v New Yorku
Není to tak všude. Ve městech s rozvinutou sítí
MHD jsou ulice plné chodců, ale v menších městech je pěší chůze úplná rarita. Řidiči na chodce
troubí, zdraví je z okýnek, volají a mávají. A ještě
větší pozdvižení způsobí cyklista. Na kole je lepší
jezdit raději po chodníku, protože na šestiproudové silnici, která vede ulicemi města, hrozí velké
nebezpečí úrazu. Cyklostezky nemají, alespoň
jsme je v našem městě (Newport News) nenašli.
Trávit několik hodin denně vsedě v autě je pro
Američany zcela běžné. A když nemusí, neudělají ani krok navíc. Jsou zvyklí sedět dokonce i při
nakupování v obchodech. Umožňuje jim to
nákupní košík se sedátkem. Myslela jsem si, že
tato vozítka na elektrický pohon jsou určena pro
invalidy, ale z omylu jsem byla vyvedena velmi
brzy, když jsem viděla popojíždět po supermarketu mladé zdravé lidi.
A aby bylo pohodlí při nakupování co největší,
nemusí si zákazníci ani sami ukládat zboží do
tašek. Udělají to za ně prodavači.
I jiné instituce poskytují svým zákazníkům služby ve stejném duchu. Američanům stačí být
dobrým řidičem (to jsou všichni, protože řídit auto
mohou od šestnácti let a navíc jezdí denně). Z auta
jsou přístupné například banky. Okénko, ve kterém
sedí bankovní úřednice, je v přízemí budovy přímo
u parkovacího stání, takže stačí zastavit auto, stáhnout okénko a vše si vyřídit.

Stejně fungují i bankomaty nebo nákup jídla
v drive-thru fastfoodech (průjezdná restaurace, kde
vám vydají hamburger a hranolky, které sníte za
jízdy). Podobné služby se už začínají objevovat
i v Česku.
Jejich nejobvyklejší strava se skládá z hamburgerů, polotovarů, coca-coly, hranolků a brambůrků. Když Američan říká, že vaří, znamená to, že
ohřeje mraženou pizzu v mikrovlnce. Troubu a sporák často v kuchyni vůbec nenajdete. A někdy
nenajdete v domácnostech ani tu kuchyň!
Známí nás jednou poprosili, abychom jim pohlídali a vyvenčili psa, zatímco budou na koncertě.
Jako odměnu nám obřadně předali voňavou pizzu
v krabici s emblémem blízké restaurace a odjeli.
Rozloučili jsme se a potom jsme v jejich domečku
o velikosti poloviny nejmenšího panelákového bytu
marně hledali jídelní stůl. Nenašli jsme. Vůbec tam
nebyl! Známí nám pak vysvětili, že stůl nepotřebují, protože jedí většinou v autě, cestou do práce
a z práce.
Když jsem si chtěla v New Yorku koupit jablka,
nemohla jsem je mezi instantními nudlemi, konzervami a zmraženým hotovým jídlem najít. Jablko jsem nakonec sehnala v lékárně!
Američané, které jsem stihla poznat, byli velice přátelští a otevření. Okamžitě se sblíží
i s naprosto cizími lidmi a jsou také velmi pohostinní. Není výjimkou, že vás člověk, kterého vidíte poprvé v životě, pozve na společný výlet, do

36
baru na skleničku nebo na narozeninovou oslavu. Velmi příjemné
bylo potkávat denně lidi, kteří se
neustále široce usmívají. Typický
americký úsměv není prázdná fráze. Zazubí se na vás úřednice,
prodavačka v obchodě, šéf, soused venčící psa i popelář.
Američané jsou velmi cílevědomí, pilní a jsou ochotni obětovat
všechen svůj volný čas práci. Tato
pracovitost je protipólem, který
vyvažuje jejich nelásku k pohybu.
Mnozí Američané naplňují úsloví
„Moje práce je můj život“. Ráno
odjedou z domova do práce a vrátí se až pozdě večer. Pracují sedm
dní v týdnu.
Zajímavé ale je, že fyzicky
náročnější profese – pokojské,
zahradníci, prodavačky, kuchaři
a třeba číšníci – vykonávají často
cizinci, nebo lidé žijící v nepříznivé
ekonomické situaci. Netvrdím, že je
to pravidlem, ale nelze si toho
nevšimnout.
Američané vydělávají hodně
peněz a bezstarostně je utrácejí.
Nakupují spoustu elektroniky, hraček, kosmetiky a oblečení. Potom
si ale svých věcí příliš neváží. A tak
jsem běžně vídala mobilní telefony pohozené na
lehátku u bazénu a kvalitní přehrávače položené
na hromádce oblečení a ručníků beze strachu, že
by o ně majitel mohl přijít. Běžné bylo i to, že rodiče přinesli dětem ráno zcela nové hračky, potápěčské brýle nebo plavky, na kterých ještě visela
cenovka. Na konci dne je nechali ležet u bazénu.
Amerika nenechá člověka hladovět. Restaurací
a fastfoodů je tolik, že spolu často přímo sousedí.
Běžná čekací doba na jídlo v rychlém občerstvení
je patnáct minut. Na naši objednávku se jednou
zapomnělo a museli jsme si počkat skoro půl hodiny. Prodavačka nám jídlo předala s omluvou a jako
náhradu jsme dostali poukázku na příští objednávku stejného jídla zdarma. To nebylo špatné.
Americká kultura nemá tak dávnou historii, proto není pro turistu jednoduché nalézt pamětihodnosti podobné těm u nás. Při procházce po New
Yorku jsme mezi mrakodrapy hledali chrámy
podobné těm českým. Kostelů je v zemi, která
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Brooklyn Bridge

Niagara
nebrání žádnému vyznání, skutečně mnoho.
Ovšem pro nás jsou mnohdy na nečekaných místech a neobvykle moderní.
Jednu kapli jsme objevili v prvním patře výškové budovy přímo nad McDonaldem (viz foto). Jiný
kostel překvapil tím, že měl vietnamskou tržnici přímo za vchodovými dveřmi. Kostel poznáte mezi
budovami tak, že na průčelí blikají reklamní poutače: „Vítejte v kostele! Mše každou středu a pátek!“
Je jistě užitečné poznat zblízka každodenní realitu života v jiné zemi. Člověk přestane považovat
za samozřejmost i tak obyčejné věci, jako je cyklista nebo bednička jablek ve sklepě. Život v Americe není horší, než ten náš. Je jen úplně jiný
a založený na zvyku stejně, jako ten český, troubecký.
Na světě lze žíti všude, říká básník Vítězslav
Nezval. Ale nejlíp se stejně žije doma.
Kristýna Obrtelová
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Spoleãenské dûní
Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák Troubky se po prázdninách,
které jeho členové prakticky neměli, již pomalu připravuje na další plánované akce. Mezi ně
patří především Vánoční posezení u cimbálu.
Hodové folklorní slavnosti se díky návštěvnosti a počasí vydařily. Již třetí rok, kdy akci
pořádáme, nám počasí přálo. Program byl ale
bohužel narušen ranním telefonátem, že hlavní protagonista, soubor Vsacan, nepřijede. To
je zlý sen každého pořadatele, ale my jsme se
to bohužel dověděli až v neděli ráno a již jsme
nikoho nesehnali jako náhradníka. Je to velká
škoda, protože Vsacan patří k folklorní špičce
a my jsme se těšili, že je v Troubkách budeme
moci představit.
Ale jinak příprava hodů i závěrečný úklid
jsme v úzké spolupráci s hasiči zvládli bez problémů. Děkujeme ještě jednou všem sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly. Jedná se
o firmy a lidi, kterým není kultura a dění
v Troubkách lhostejné.
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Týden po hodech jsme tančili ve Strážnici.
Vystoupení bylo krásné a poté následovalo příjemné zakončení a exkurze s ochutnávkou ve
vinném sklípku.
Na výstavišti v Přerově, kde probíhaly krajské dožínky, předvedl náš soubor své pásmo
Dožatá a později naši krojovaní členové předali
dožínkové věnce panu hejtmanovi a vybraným
zemědělcům. Pochvala z úst pana hejtmana
Tesaříka, který naše vystoupení se zájmem sledoval, nás upřímně potěšila. Byl také v hanáckém kroji a bylo na něm vidět, že má folklor rád.
Soubor Hanáček po prázdninách opět naplno rozjel svou činnost. Několik starších děvčat
již začalo tancovat ve velkém Hanáku. Máme
z nich velkou radost. Je poznat ta obrovská
práce, kterou vedoucí Hanáčku odvedli a připravili nám tak další tanečnice.
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Na Vánoce máme program již celkem hotový. Soubory jsou pozvané a letos by tu po
vystoupeních měla hrát uznávaná cimbálovka
z Rožnova Staré Gatě. Tak se moc těšíme, že
se přijdete pobavit a zazpívat si pod stromečkem.
Soubor Hanák chce touto cestou poděkovat
našemu členu, který na vlastní náklady nechal
ušít a vyšít hanácký kabát! My jsme o ten svůj
přišli při povodních v roce 1997 a do této doby
jsme si na vybrané akce museli kabát půjčovat.
Na tomto příkladu je vidět ta obrovská láska
k folkloru, k souboru Hanák a podpora celé
jeho rodiny, protože tato investice nebyla vůbec
malá. Ve své skromnosti nechce být jmenován,
ale my přesto: „Liduško a Jirko, děkujem!“
Za soubor Hanák a Hanáček
SV
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Uplynulo období prázdnin
a dovolených. To se projevilo i u našeho sboru, kdy členové odjížděli na dovolenou
a ti nejmladší na tábory.
Soutěže v tuto dobu byly
omezené a celé dění bylo podstatně menší.
Ale zásahová jednotka musí být nepřetržitě
akceschopná. Pro část členů jednotky je tedy letní období náročnější, protože musí zabezpečit její
akceschopnost.
Léto je obdobím žní a slunečného počasí
a v tuto 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 má prázdninovou přestávku a její soutěže budou pokračovat i v době, kdy bude vycházet
tento Zpravodaj.
Soutěž dospělých pokračovala
svým seriálem Velkých cen
v memoriálu Leopolda Koutného.
V naší obci proběhl 35. 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 září na závěrečné soutěži a na celkovém vyhodnocení VC Provodovice, kde naše
soutěžní družstvo mužů obsadilo
15. místo a v závěrečném pořadí
muži obsadili místo 19.
Petr Bﬁezina seznamuje na‰e
nejmen‰í ‰koláky se zázemím
hasiãárny 
Jaké to asi bude uvnitﬁ
hasiãského auta? 

Mladí hasiči ještě velkou cenu neukončili a připravovali se na zahájení nového ročníku hry Plamen, který byl zahájen 25. 9. 2011 v Přestavlkách.
V současné době se sbor potýká s nedostatkem mladých hasičů. Probíhají náborové akce ve
škole a v hasičské zbrojnici formou ukázek techniky a výcviku žáků prvního stupně. Zde mají děti
možnost se seznámit s hasičskou problematikou
a osahat si hasičskou techniku, výzbroj a výstroj
hasiče. Snahou sboru je, aby mladí hasiči byli
jádrem našich nástupců.
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Vedoucím mladých hasičů je bratr František
Gregovský, instruktory jsou bratr Lukáš Bálint
a bratr Martin Smolka. Veškeré informace o činnosti mladých hasičů je možno získat i u těchto
jmenovaných členů.
Hodové slavnosti proběhly v plánovaném termínu, počasí nám přálo a hodový víkend se
vydařil. Také hanácké slavnosti měly úspěch.
Jednotka sboru obce Troubky se proškoluje
každý měsíc na svých pravidelných setkáních,
kde absolvuje různé aktivity v rámci řádného proškolení a seznámení s technikou. Účast členů
výjezdové jednotky je téměř stoprocentní a členové mají zájem zdokonalovat se a procvičit si
danou techniku a výzbroj.
Do výbavy jednotky sboru byly zakoupeny dva
nové kusy dýchací techniky Scoot. Jsou to již
moderní přístroje, které nahrazují stávající Saturny. S těmito přístroji se již jednotka seznámila
a mohla si je vyzkoušet při výcviku. Přístroje byly
zařazeny do výjezdu. Tato dýchací technika byla
pořízena z krajské dotace a za přispění obecního úřadu. Sbor vyslovuje poděkování obci Troubky. Dále jsme získali bezúplatným převodem od
Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje stanice Olomouc nafukovací člun. Tento
člun je pro šest osob a bude rovněž po seznámení a doplnění potřebných revizí a zkoušek
zařazen do výjezdu.
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Ukázka z v˘cviku hasiãÛ
Vážení spoluobčané a přátelé hasičského sboru v Troubkách, náš sbor se přihlásil do soutěže
RWE s dobrovolnými hasiči.Tato soutěž je celorepubliková a náš sbor byl vybrán mezi tři finalisty. O vítězi se hlasuje
na stránkách
www.moravskehospodarstvi.cz.
Který sbor získá nejvíce hlasů na internetu,
vyhrává a odnese si
výhru, kterou je finanční obnos. Pokud máte
možnost a přístup na
internet, podpořte prosím náš sbor svým hlasem. Hlasování bude
ukončeno 31. 10. 2011.
Výbor sboru sboru vám
tímto děkuje za váš
hlas, kterým podpoříte
tuto soutěž.
Výbor sboru
SDH Troubky
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 Velká cena Provodovice
2011

Luká‰ Bálint, Martin Smolka, Martin
Jehláﬁ, Patrik Obrtel, Franti‰ek Hrabãík,
Jan Hudeãek a Pavel Mlãoch 
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Více než čtyřicetiletou tradici má myslivecké
a lovecké troubení u troubeckých myslivců.
Všechno začalo na konci sedmdesátých let
minulého století, přesněji v roce 1969, příchodem nového vedoucího polesí Troubky pana
Emila Doubravy, současně se zavedením státní bažantnice.
Pan Doubrava, výborný muzikant a trubač, byl
osloven s prosbou naučit několik trubeckých
myslivců tomuto kumštu. Jak už to bývá, z několika zájemců vytrvali pouze tři. Stanislav Stavinoha, ten už sleduje počínání svých následovníků shora, ve společnosti svatého Huberta, Zdeněk Rybka a Pepíček Josef Kratochvil mladší. Po
ročním zkoušení už učedníci vytrubovali signály
profesora Antonína Dyka na věhlasných zahraničních honech v troubecké bažantnici.
Pravdou je, že pan Doubrava neměl pod svými křídly jen jmenované troubečáky, ale svůj um
předával i zájemcům z okolních sdružení. Mimo
jiné panu Františku Vránovi z Věrovan, či panu
Ladislavu Macháčkovi z Vlkoše. A celkem logicky nezapomínal ani na své mladé zaměstnance,
mimo jiné pány Josefa Vymětala a Jaroslava

Kalouska. A aby toho nebylo málo, ještě vedl
kurz troubení při okresním mysliveckém svazu.
„Myslím, že tak začalo troubení na okrese Přerov, ne-li na celé střední Moravě,“ vzpomíná na
své začátky Josef Kratochvíl.
Před deseti lety nabralo lovecké troubení nový
vítr a narodil se soubor s názvem ZÁTRŽA. Tento neobvyklý název není žádným jazykolamem,
existuje prosté vysvětlení. Je to slovo složené ze
začátečních písmen obcí, ze kterých muzikanti
pocházejí – ZÁříčí, TRoubky a ŽAlkovice.
Kořínky hudebního tělesa vyrašily v Troubkách, jmenovitě Josef Kratochvil, Přemysl Smolka. Pak se přidali Záříčáci Josef Vymětal a Vlastimil Fiala a následně naskočili do vlaku i žálkovičtí Bob Otáhalík a Vladimír Hanák. Časem přibyla další mladá krev Michal Schejbal z Troubek
a Miloš Lejsek ze Záříčí, s kořeny v Troubkách.
Poslední posilou se stal Oldřich Vysloužil, který
pro své hudební nadání a vzhledem ke své funkci vedoucího dechového souboru byl jmenován
uměleckým vedoucím a s posláním, „aby nás, laiky, něco pořádného naučil,“ s úsměvem podotýká Vladimír Hanák.
ZÁTRÎA na stﬁelbách
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A právě v červenci se slavilo desáté
výročí vzniku ZÁTRŽÁKŮ.
Báječnou atmosféru červencového večera na
troubecké Konírně naočkovali přítomným samotní členové skupiny a jejich přátelé. Pozvání přijali stařešinové loveckého troubení, v dobrém slova smyslu konkurenční trubači z dalších souborů, kteří rovněž předvedli své umění. Nechyběli
ani představitelé obcí Záříčí a Žalkovice, kteří
svými milými příspěvky velmi citlivě zapadli do
celého programu. Škoda jen, že si cestu nenašel někdo z představitelů domácí obce a svým
postojem nedal najevo, že si musíme vážit všeho, co někdo dělá pro lidi, pro obec.
Příjemné počasí, opečené selátko a hlavně
bezchybně louděné tóny z nástrojů u úst trubačů, nemohly nechat nikoho chladným a je pravdou, že se objevilo nejedno zvlhlé oko, ale to se
opět rozzářilo při historkách z myslivosti či loveckého troubení. A že jich není málo, o tom není
pochyb.
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Je velice příjemné a hřejivé sledovat, s jakým
údivem při mysliveckých akcích sledují jejich
návštěvníci umění loveckého troubení. Je to
bezesporu velkolepá tradice, která má v Troubkách a okolí zdravé kořeny a výborné podhoubí
pro časy budoucí. Zárukou jsou i mladí členové,
které čeká ve stopách svých učitelů s hornami
ještě hodně a hodně nejen zkoušení, ale rovněž
příjemných zážitků ve společnosti příjemných lidí.
A to je, zejména v dnešní uspěchané době
obrovská devíza.
Oslava působení skupiny ZÁTRŽA měla svou
noblesu, přispěli k ní všichni přítomní a stala se
tak pomyslnou třešničkou na dortu desetiletého
završení činnosti. Nezbývá, než členům popřát,
aby se další kulatá jubilea slavila v podobném
duchu, jako tomu bylo letos ve stánku troubeckých myslivců na Konírně.
Luděk Judas

Doyen troubeckého loveckého a mysliveckého troubení
Pepíãek Josef Kratochvil

Skupina pﬁi sv˘ch oslavách. Zleva VyslouÏil, Kratochvíl, Fiala, Schejbal, Otáhalík, Smolka, Lejsek,
Hanák, (chybí Vymûtal)
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Podzim nám klepe pomalu na dveře a zdá se,
že bude teplý a slunečný, ale ještě uvidíme, jak
se počasí vyklube. Z našich zahrádek se úroda
pomalu stěhuje do zavařovacích sklenic, komor
a sklepů.
Hlavní starostí teď zůstává péče o trávník.
Před zimou odstraňujeme spadané listy a větvičky. Tu je dobrým pomocníkem kromě svalů
a hrábí sekačka nebo zahradní vysavač. Zatěžované trávníky nebo plochy posečené mulčovací sekačkou je dobré ještě jednou vertikulovat.
Ideální na tuto práci je září až říjen, ovšem jen za
suchého počasí, protože promáčenému trávníku
vertikulace spíš ublíží. Trávník může dostat podzimní dávku živin. Není však vhodné používat
běžná trávníková hnojiva. Ta obsahují dusík, který stimuluje přirůstání trav a tím ztěžuje přezimování. Vhodné jsou přípravky s vyšším obsahem draslíku – zpravidla jsou označeny jako podzimní hnojiva. Poslední sečení by mělo trávu
zkrátit na 3 až 4 centimetry. Takto upravená totiž
nejlépe přezimuje. Poté se už můžeme věnovat
zazimování sekačky.

Několik zajímavostí
o česneku, zázraku
českých zahrádek:
• Aby z dechu nebyl
cítit, rozžvýkejte několik snítek čerstvé
zelené
petrželky
nebo vypijte sklenku mléka.
• Kromě toho, že se bez něj neobejde žádný
kuchař a kuchařka, je i vynikající léčivkou.
• Má silné antibakteriální účinky a brání množení virů a plísní, působí proti chřipce a dalším
zimním onemocněním.
• Podporuje činnost srdečního svalu, pomáhá
obnovovat pružnost cév a působí antiskleroticky, snižuje krevní tlak.
• Podporuje vylučování hormonu noradrenalinu,
který se podílí na spalování tuků.
• Uvádí se také, že česnek má protirakovinné
účinky.
• Nejúčinnější je syrový, při tepelné úpravě se ničí
prospěšné látky.
• Pár stroužků česneku uložených mezi uskladněné ovoce ho ochrání před zahníváním
a odpuzuje hmyz.
• Když začne uložený česnek rašit, dejte ho do
květináčku s hlínou a čerstvou nať používejte
podobně jako pažitku do pomazánek, na chleba nebo do polévek.
Vaše myška Sázelka
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí přátelé chovatelů,
každoročním vrcholem celého roku bývá pro
naši organizaci výstava drobného zvířectva.
Letos se konala ve dnech 10. a 11. září 2011, již
tradičně v našem areálu na Loučkách. Počasí
nám letos nadmíru přálo. A tak všichni návštěvníci mohli vidět vystavovaná zvířata v plné kráse.
Na této akci bylo vystaveno v jednotlivých
expozicích celkem 130 králíků různých plemen,
60 holubů a v expozici drůbeže 37 voliér. Součástí naší výstavy bývá pravidelně odborné
posouzení vystavovaných zvířat. Těší nás, že členové naší organizace dosáhli v silné konkurenci
z celého okolí velmi dobrých výsledků.
Konkrétně v expozici holubů získal přítel Gajdoš první cenu za vystavovaného holuba Český
stavák modrý sedlatý a na krásném třetím místě
se umístil přítel Kadlec s holubem Gigant homér.
V expozici drůbeže byl na prvním místě přítel
Skopal s drůbeží Zdrobnělá fénixka a jako druhý
se umístil přítel Pavlík s drůbeží Zdrobnělá velsumka. V expozici králíků se umístil rovněž přítel Skopal s Hermelínem modrookým.
Jarmila Jehláﬁová, Michal Vyvleãka, Jan Skopal,
Milan Kadlec 
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Putovní pohár pro mladého chovatele bude
mít v letošním roce v držení Adéla Vyvlečková.
Její bratr Michal obdržel putovní pohár pro
dospělé. Oba dva byli takto odměněni za příkladnou činnost pro spolek.
Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli a přispěli ke zdárnému průběhu výstavy. V neposlední řadě děkujeme také
všem návštěvníkům.
V nejbližší době nás čeká velká národní výstava Moravy a Slezska, která se koná na přerovském výstavišti ve dnech 25. a 26. listopadu.
Přejeme chovatelům z naší organizace, aby na
této akci dosáhli dobrých výsledků. Navštivte
výstavu i vy, ať můžete zhodnotit, jak se jim to
povedlo.
Mějte se pěkně, Vaši troubečtí chovatelé

Podûkování
Děkujeme Radku Taričovi a jeho firmě Okrasné zahradnictví v Želatovicích za krásný sponzorský dar – sazenice stromků, které byly vysázeny kolem troubeckého chovatelského areálu.

Troubeck˘ klub seniorÛ
Při setkání občanů naší obce seniorského
věku v měsíci květnu na zájezdě v Rožnově jsme
se rozhodli, že již nastal čas a hlavně vůle
k tomu, častěji se scházet a uspokojovat tak
potřeby a zájmy v oblasti využití volného času,
kultury, pohybové aktivity
a péče o zdraví. Neboť využít
svůj život, to je jako žít dvakrát.
Byly před námi letní prázdniny a kromě práce na zahradě
byla na nás natěšena vnoučata, která si s námi taktéž prázdniny do sytosti užila. Dnes
můžeme říci, že jsme zvládli
všechno!
Po hodových slavnostech
jsme se dne 11. 7. 2011 sešli
v suterénu kulturního domu
v klubovně Zahrádkářů a ustavili tak Troubecký klub seniorů.
Každý z nás má mnoho životních zkušeností, které může
v klubu zúročit, může být dru-

hému velmi užitečným společníkem, kamarádem
a přítelem. A tak se setkáváme v klubu každý
sudý týden ve čtvrtek, vždy od 14.00 hodin.
V klubu seniorů je dobrá nálada – u jednoho
stolu se probírají nejnovější zprávy z Troubek,
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Fotografie paní Heleny Klosové z akce nazvané Louãení s létem
která se konala v pﬁíjemném prostﬁedí na stﬁelnici v obÛrce.
u dalších pak, jak zpracovat vypěstovanou zeleninu a ovoce, zážitky z dovolených a s vnoučaty, atd. Prostě atmosféra, jak má být. Pokud je
příznivé počasí, vyjíždíme na kole za poznáním
našeho mikroregionu a okolí. Plánů a nápadů,
jak v podzimních a zimních měsících naložit s volným časem, máme spoustu. Přijďte mezi nás,

Z cyklistických výletů
Troubeckého klubu seniorů
Na výlety jezdíme každý čtvrtek. Vždy nás jede kolem deseti
žen, prostě, kdo má čas. Začátkem srpna jsme navštívily Brodek
u Přerova, Chropyni a Plešovec,
zajely jsme na Osecký Jadran, do
Bezměrova a Hradiska. Navštívily
jsme také v Chropyni Hry seniorů
Mikroregionu Jižní Haná. Najezdily jsme celkem 140 km.
Zveme další naše vrstevníky,
důchodce, protože je to bezvadné
odreagování od všedních dnů.
Zatím jezdí samé ženy, ale věříme,
že mezi nás přijdou i muži.
Anna Lehká

rádi vyslechneme vaše názory a radosti a snad
vám pomůžeme rozplést i vaše starosti.
PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS!
Za sociální komisi a Troubecký senior klub
Jarka Špalková
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Ze sportu
Fotbalový klub Troubky o. s.
FK Troubky hned v prvním roce svého osamostatnění oslavil dvojitý postup svých mužstev.

„B“ tým postoupil suverénně do okresního přeboru
a „Áčko“ mužů se po „přetahované“ se Slavojem Kojetín nakonec zaslouženě
dočkalo největšího úspěchu v dějinách troubecké kopané – vítězství v I. A třídě
a postupu do krajského přeboru.
Oslavy z minulého ročníku už jsou minulostí
a pomalu se dostáváme do tvrdé reality. Postupy do vyšších soutěží jsou závazné a výbor FK
dělá všechno pro to, abychom nehráli v nových
soutěžích druhé housle. Především se nám
podařilo udržet si vítězné kádry obou mužstev
a finanční prostředky jsou na sezónu zajištěny
v plném rozsahu. Stále hledáme nové sponzory,
kterých není nikdy dost, ale v momentální situaci se velmi těžko hledají.
Kádr „A“ mužstva doznal jednu posilu do obrany a na dalším posílení se tvrdě pracuje. Všichni dobře víme, jak v předešlých třech letech

dopadli nováčci krajského přeboru – Opatovice,
Bělotín i Lipník se v nové soutěži „ohřáli“ jen
jeden rok.
Velkým oříškem bylo najít náhradu za úspěšného trenéra I. Gregovského, který musel pro
pracovní vytížení v Sigmě Olomouc mužstvo
opustit. Na poslední chvíli se podařilo domluvit
„staronového kormidelníka“ Karla Josla, jenž zná
fotbalové prostředí našeho klubu z minulého
působení a snad se mu podaří navázat na úspěchy svého předchůdce. Nebude to mít vůbec jednoduché, neboť přišel k týmu necelých 14 dní
před začátkem soutěže a viděl mužstvo jen při

Zleva stojící: Roman Haviernik, Ivo Gregovsk˘ – hrající trenér, Daniel Brázda, Roman Pospí‰il, Tomá‰
Stískal, Tomá‰ âevela, Lumír Stoklásek. Zleva v první ﬁadû: Libor Nemrava, Vojtûch Ticháãek, Petr Petrá‰, Jaroslav Nûmãák, Josef Haviernik, Jakub Marák (trenér Karel Josl v té dobû je‰tû netrénoval). Petr
Vrána a Ondﬁej Kalina – nejsou na fotce.
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dvou přípravných zápasech. Věřme, že se u týmu
brzy adaptuje a že bude mít šťastnou ruku při
výběru sestavy a stylu hry.
„B“ mužstvo zůstává ve stejném složení, trenér P. Butora, který se významně podílel na velkém úspěchu v podobě postupu do okresního
přeboru, určitě ví, že bude sezóna náročnější ve
všech směrech. Všichni jsme zvědaví, jak se
adaptuje „naše juniorka“ na daleko kvalitnější
soupeře.
Z těch nefotbalových akcí nás čeká v nejbližší době zastřešení šaten, probíhající rekonstrukce „F“ klubu a vybudování automatické
závlahy fotbalového hřiště. Všechny tyto akce
jsou vázané na dotační programy, takže čekáme, kdy se první finance objeví na našem účtu.
Věříme, že se tyto práce brzy rozjedou v plném
rozsahu a do konce roku všechny naplánova-
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né akce kladně zhodnotíme v příjemném posezení nové klubovny.
V době uzávěrky tohoto Zpravodaje se rozjely naplno očekávané podzimní mistrovské soutěže. „A“ mužstvo se zatím v krajské soutěži
neztratilo. Po 6. kole má na svém kontě osm
bodů a zvlášť „skalp“ z Hranic je velmi cenný.
„B“ mužstvo si zatím vybralo nováčkovskou
daň, ale snad první výhra v 5. kole nastartuje tento celek k lepším zítřkům. Mládežnické týmy se
v prvních kolech ukázaly v dobrém světle a věříme, že budou pokračovat v dobrých výkonech
i v dalších zápasech.
FK Troubky tímto děkuje všem příznivcům za
podporu při domácích i venkovních utkáních.
Pavel Němčák
jednatel FK

Zleva stojící: trenér Petr Butora, Josef Leskovjan, Lumír Stoklásek, Pavel Va‰ica, Petr Haviernik, Petr
Ra‰ka, Jakub Zatloukal, Luká‰ Krejãíﬁ, Petr Pospí‰il, Martin Sou‰ek. Zleva v první ﬁadû: Michal Stibor,
Jan Obrtel, Radek Pich, Libor Nemrava, Petr Petrá‰, Petr Su‰en, Jaroslav Hejkerlík.
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Oddíl volejbalu
Družstvo žen oddílu volejbalu TJ Sokol Troubky, hrající krajský přebor Olomouckého kraje, zahájilo letošní sezónu 2011/2012 na hřišti TJ Sokol Šternberk B 27. srpna 2011. Výsledek prvního utkání byl 3:0 (23,12,17) a druhého utkání 3:0 (27,21,15).

Soupiska druÏstva:
Stojící ﬁada zleva: Tereza Rybecká (hostování PVK Pﬁerov), Nikola Koﬁínková, Alena Jehláﬁová (hostování OP Prostûjov), Nikola Seifriedová, Barbora Skﬁenková, Nela Pískovská, trenér Martin Frgal.
První ﬁada zleva: Iveta Pavlíková, Vendula Janou‰ková, Lucie Pavlíková, Kateﬁina Pavlíková.
Chybí: Jana Ondruchová, Vûra Kopﬁivová, Martina Plehová, Hana Svobodová.
Rozpis krajského přeboru žen:
1. a 2. kolo
3. a 4. kolo
5. a 6. kolo
7. a 8. kolo
9. a 10. kolo
11. a 12. kolo
13. a 14. kolo

27. srpen 2011 (sobota)
3. září 2011 (sobota)
10. září 2011 (sobota)
17. září 2011 (sobota)
24. září 2011 (sobota)
1. říjen 2011 (sobota)
8. říjen 2011 (sobota)

Šternberk – Troubky
Troubky – Volno
Troubky – Štěpánov
Šumperk – Troubky
Troubky – Velká Bystřice
Rapotín – Troubky
Troubky – Volno

Začátky utkání v 10.00 a 13.00 hodin, domácí utkání byla odehrána v areálu volejbalových hřišť
na Záhumení na Liďáku.
trenér žen, Martin Frgal
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Dûtsk˘ koutek
Popletené pranostiky – dokáÏete doplnit správná slova?
KdyÏ dlouho listí nepadá, tuhá zima se...(pohádá, pﬁikrádá, fasáda)
KdyÏ na Ondﬁeje snûÏí, sníh dlouho...(se jeÏí, taje, poleÏí)
Ondﬁej mosty staví, Jiﬁí je...(pozdraví, doplaví, zaseje)
V listopadu pﬁíli‰ mnoho snûhu a vody, to známka pﬁí‰tí...
(neúrody, hromosvody, pohody, lenochody)
21. ﬁíjen: Svatá Vor‰ila...(svaãinu posílá, kytky kropila, zimu posílá)
15. ﬁíjen: Po svaté Tereze mráz...(se s kopce veze, po stﬁechách leze, hledá teplé meze)
Je-li ﬁíjen velmi zelen˘, bude leden hodnû...(ãerven˘, vesel˘, studen˘)
¤e‰ení: pﬁikrádá, poleÏí, doplaví, neúrody, zimu posílá, stﬁechách leze, studen˘).

Hádanky od Jiﬁího Îáãka

Vedle tebe stojí, vedle leÏí,
chytne‰ jej v‰ak stûÏí.


KdyÏ mûsíc po nebi utíkal do dálky,
rozsypal do trávy sklenûné korálky.

Slunce v de‰ti kreslí most
mal˘m dûtem pro radost.
Co je to?
Má rezav˘ koÏí‰ek,
ráda ‰plhá do v˘‰ek.
Chcete se s ní skamarádit?
KdyÏ se vydá k sousedÛm,
tak jí hoìte oﬁí‰ek!

na zádech si nese dÛm.
Kdo je to?
Kdopak?

Chvíli kouká,
chvíli mÀouká,
chvíli z klubka nitû souká.
Kdo je to?


Proã se drbe‰, voﬁí‰ku?
Kdo tû hryÏe v koÏí‰ku?


Z kvûtu na kvût letí kvût, 
tﬁepetá se tam a zpût.
Kdo je to?

Py‰né zvyky, py‰n˘ krok,
vzadu vûjíﬁ pln˘ ok.
Kdo je to?

Vystrã hlavu, ho‰íãku.
·up – a uÏ je v ko‰íãku.
Co je to?
¤e‰ení:  krÛpûje rosy,  stín,
 páv,  hﬁíbek

duha,

kotû,

veverka,  hlem˘Ïì,  mot˘l,  blecha,
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My‰lenky slavn˘ch
K intrikám a podrazÛm se uchylují málo schopní.
F. de LA ROCHEFOUCAULD
Heslo pro náv‰tûvy: „V zájmu na‰í rodiny, zmizte za dvû hodiny.“
M. PLZÁK
Láska a víno, ty nemohou rozumnû radit.
OVIDIUS
Nejménû se bojí smrti ti, jejichÏ Ïivot má nejvût‰í cenu.
J. KANT
Chytrá hlava nakrmí sto hlav, hloupá ani sebe.
KAZA·SKÉ P¤ÍSLOVÍ
V celém Ïivotû se varuj posuzovat lidi podle vzhledu.
J. de la FONTAIN
Nejvût‰ím jedem Ïivota je vlastní sebelítost.
V. PÁRAL
Po ãase touÏíme ze v‰eho nejvíce, ale bûda, zacházíme s ním nejhÛﬁe.
W. PENN
·tûstí pﬁijde teprve tehdy, kdyÏ mu neklademe Ïádné podmínky.
A. RUBINSTEIN
Mnozí líbají ruku, kterou by nejradûji usekli.
X. HERBERT
LK

Smích – nejlep‰í lék
Na první v˘stavû malíﬁe, kter˘ na sv˘ch obrazech maluje jen zachmuﬁené hory nebo
moﬁské bouﬁe: „Jak se ti líbí mé obrazy?“ ptá se po vernisáÏi malíﬁ svého kamaráda.
„Pûkné jsou, opravdu pûkné. Ale posly‰, ty musí‰ mít stra‰nou smÛlu na poãasí.“
Dva sousedé se trochu napili a kdyÏ odcházejí domÛ, ﬁíká ten první: „Podívej,
zlodûj ti leze do domu.“
„Jen ho nech, aÈ leze! Îena bude myslet, Ïe jsem to já, a to ti pﬁísahám, Ïe ten
chlap uÏ nikdy nikoho nevykrade!“
Uãitel se ptá: „Jendo, povûz mi, co je nutná obrana?“
„Pane, uãiteli, kdyÏ si napﬁíklad Ïák sám podepí‰e poznámku v Ïákovské kníÏce.“
Chlápek vyleze z obchoìáku a zjistí, Ïe mu mezitím nûkdo naboural venku
zaparkované auto. Za stûraãem byla cedulka: „Jak tohle pí‰u, sleduje mû nûkolik lidí, kteﬁí si myslí, Ïe vám sem pí‰u svoje jméno, adresu a ãíslo havarijního
poji‰tûní. Ale není to tak.“
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Potápí se tﬁi potápûãi. První se vynoﬁí a povídá: „Ho‰i, byl jsem v 15 metrech, je tam
americká ponorka.“
„Jo, a jak jsi to poznal?“
„No, mávali na mû a volali: Hello!“
Druh˘ se vynoﬁí a povídá:
„Ho‰i, v 25 metrech je ruská ponorka.“
„Jak jsi to poznal?“
„Mávali mi a volali: Zdravstvuj!“
Tﬁetí povídá: „Já jsem na‰el v 35 metrech policejní ponorku.“
„Policejní? Jak jsi to poznal?“
„No, zaklepal jsem a oni mi otevﬁeli.“
Jdou dva lékaﬁi po pláÏi a proti nim jde krásná dívka. Jeden z nich ji ohodnotí:
„Kolego, podívejte se, jaké má krásné nohy!“
Kolega se zamyslí a povídá: „To já nemohu posoudit, kolego, já jsem specialista na nosní, u‰ní, krãní…“
Rozãílená manÏelka vejde do ob˘váku a hned spustí: „Prosím tû, ten protivn˘ soused
odnaproti mi ﬁekl, Ïe jsem stará tvrdohlavá koza. Co mám dûlat?“
„Nevím, nejsem veterináﬁ.“
„Davide, kde má‰ bráchu?“
„LeÏí v nemocnici.“
„A co se mu stalo?“
„Závodili jsme, kdo se víc vykloní z okna a on vyhrál.“
Stûhováci táhnou piano do 7. patra a uÏ nemÛÏou. Jeden povídá: „Odpoãineme si, uÏ
toho mám dost. A jdu se podívat, jak je to je‰tû daleko.“
Za chvíli se vrátí a povídá: „Tak mám dvû zprávy, dobrou a ‰patnou. Ta dobrá je, Ïe je
to uÏ jen jedno patro. Ta ‰patná, Ïe jsme si spletli vûÏák.“
Pﬁijde pán k doktorovi, Ïe má velkou zácpu. Doktor povídá: „Máte ‰tûstí, zrovna jsem dostal nov˘ lék z Nûmecka, ale musí se pﬁesnû dávkovat. Jak dlouho jdete k va‰emu domu?“
„Sedm minut.“
Doktor nakape kapky a povídá: „Jak dlouho jdete po schodech k bytu?“
„Dvû minuty.“
Doktor zase nakape, podá to pacientovi a povídá: „Teì bûÏte domÛ, v‰echno
bude v poﬁádku, pﬁijìte se zítra ukázat.“
Druh˘ den pﬁi‰el pán znovu a povídá: „Pane doktore, jste borec. Spletl jste se jen
o tﬁi schody!“
LK
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Zadáno pro Ïeny
Moravsk˘ ‰píz
– chutn˘, rychl˘, levn˘
Potřeby: Dva půl centimetru vysoké plátky salámu, dva stejně vysoké plátky tvrdého sýra, vejce, mouka, strouhanka.
Postup: plátky salámu a sýra nakrájíme na čtyřcentimetrové čtverečky, napíchneme střídavě na
špejli, špíz namočíme v rozšlehaném vejci zahuštěném hladkou moukou, obalíme ve strouhance,
smažíme na všech čtyřech stranách. Podáváme
s bramborem a zeleninou.

Utopen˘ ‰trúdl
Potřeby: 400 g polohrubé mouky, 250 g stoprocentního tuku, 2 žloutky, hořčicová sklenka studeného mléka, špetka soli, jablko, strouhanka,
skořicový cukr.
Postup: do mouky nastrouháme tuk, zpracujeme
na drobenku, přidáme žloutky a mléko.
Hotové těsto jako bochník vložíme na půl hodiny
do studené vody. Těsto rozdělíme na 4 díly (nebo
6 dílů), rozválíme, plníme strouhankou, jablky,
cukrem, skořicí. Pečeme v dobře vyhřáté troubě.

Trnãené rohlíãky
Potřeby: 150 g mletého cukru, 150 g ořechů,
50 g tuku, asi 2 lžíce rumu, 30 g kakaa, lžíce
trnek (povidel), citronová šťáva.
Postup: cukr, povidla, kakao, ořechy, tuk a rum,
smícháme v tuhou hmotu, rozválíme na půlcentimetrový plát, polijeme kyselou polevou a vykrajujeme rohlíčky kulatou formičkou. Pokud chceme bělejší polevu, můžeme přidat trochu bílku.

Podûkování
Dûkujeme zahradnictví manÏelÛ Otáhalov˘ch za kvûtiny
a dekorativní vazby, které poskytují zdarma na hrob
k pomníku padl˘ch americk˘ch letcÛ.
Dûkujeme paní Marii Bûlkové za peãlivou údrÏbu tohoto hrobu.
Redakce
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Reklama

ANTONÍN SEDLÁK
IČO: 622 98 402, DIČ: CZ 500612204

Projekãní, stavební a obchodní firma, autorizace âKAIT 1200111
elektro práce, osvûtlení, hromosvody,
tepelné ‰títky budov, vytápûní, klimatizace,
fotovoltaika – vytápûní budov, malé elektrárny, zemní ãerpadla,
mûﬁení a regulace, kamerové systémy, zabezpeãení objektÛ.
Pevná linka: 573 362 224, mobil: 731 690 469
Sídlo firmy: Pﬁerov, Barto‰ova 513 /31 – kanceláﬁ Blahoslavova 2, 750 00 Pﬁerov
mobil: 605 749 067

Firma: Barto‰ova 513/31, 750 00 P¤EROV
PROVOZOVNA TROUBKY, SADOVÁ 1
581 277 873, mobil 731 690 837

• projekce a realizace staveb
• elektromontáÏní ãinnost
• nákup a prodej elektromateriálu
• maloobchod, velkoobchod
• prodejní ãinnost – potraviny VEâERKA
• sázková kanceláﬁ STARTIP

Pﬁíklady ãinnosti:
• kopírování dokumentÛ – A4, A3
• nabíjení mobilÛ, dobíjení kreditu
• opravy elektrospotﬁebiãÛ
• sbûrna elektromotorÛ
• stavební ãinnost, opravy, rekonstrukce
bytové v˘stavby
• hodinové práce, v˘pomoc v domácnostech
a pod.
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Reklama

Návrhy zahrad
Ing. Radana Koláﬁová
Chcete si zaloÏit
nebo zvelebit zahradu
a nevíte jak na to?
Ráda vám pomÛÏu.
Telefon: 736 278 765 • email: radana.kolarova@centrum.cz
Vrbí 700/14, 751 02 Troubky

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
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Reklama

Kosmetika,
manikúra a modeláÏ nehtÛ,
pedikúra
Dûdina 759/12 (U ·ímÛ),
751 02 Troubky
Objednávky
na tel.: 731 613 570
E-mail:
MarcelaPatakova@seznam.cz

Ě
NOV O!!!
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Pﬁijìte si odpoãinout
a na chvíli relaxovat
pﬁi tûchto sluÏbách.

Tû‰í se na Vás
Marcela Patáková
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 5. 12. 2011 na Obecní úřad Troubkách, Dědina 286/29,
75102 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
TAJENKA ze Zpravodaje č. 3/2011 …………………………………………………………..................
JMÉNO A ADRESA: …………………………………………………...…, třída:…………..................
Správná odpověď z minulého čísla byla: SVAČINA, KARLŠTEJN
Odměnu za správnou odpověď z minulého čísla dostanou tito vylosovaní výherci: Marie Musilová, Monika a Iveta Malíkovy, Ondřej a Karolína Lehcí, Petr Skopal, Kateřina a Andrea Mrtvé,
Michaela Řezníčková, Ondřej a Veronika Sojákovi, Tomáš Běhal, Daniela a Denisa Lužné, Eliška Brožková, Sára Vilkusová z Brodku, Kateřina Dohnalová.

5. záﬁí 2011
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