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Slovo redakce
Vážení občané!
Nenapadlo vás letos, že červencová vedra se
vyrovnala teplotám jižních zemí?
Letos jsme se mohli opalovat a koupat doma.
Vzhledem k tomu, že na mnohých dvorech jsou
zabudovány bazény, nic nám nechybělo k letním
radovánkám.
Slunce rychle pozlatilo vlnící se lány obilí
a vypadalo to na rychlé žně, ale srpnové deště
sklizeň úrody zkomplikovaly. Prudké zvraty v teplotách způsobily mnohým lidem i zdravotní potíže.
Červencové jasné počasí nemělo ale vliv na
naše politické dění, po volbách do sněmovny
bylo na našem poslaneckém nebi zamračeno
s občasnými bouřkami a zvraty. Doufejme, že se
situace vyjasní a zklidní do komunálních a senátních voleb, které nás čekají koncem října. Bude-

me rozhodovat o tom, kdo povede naši obec,
a proto bychom se měli zúčastnit voleb v největším počtu.
V tomto čtvrtletí máme ještě jeden významný
zážitek. Na našich silnicích jako kdyby jezdili úplně jiní šoféři. Od vyhlášení nového silničního
zákona přes naši vesnici už neuhánějí rychle
auta, chodcům na přechodech dávají galantně
přednost. Jak dlouho tento stav vydrží? Musíme
doufat, že se nové předpisy vžijí natrvalo.
Doba dovolených a prázdnin je za námi, už
zase ráno naše ulice ožívají školáky. Čeká nás
chladnější část roku. Podzim je spojen se sklizní úrody a s úklidem na zahrádkách. Přejeme
vám dobrou pohodu a novou energii z dovolených.
JS

Informace obecního úﬁadu
Letní měsíce uběhly jako voda a už se nám
pomalu hlásí podzim. Ještě se však můžeme
radovat z krásného babího léta, z paprsků slunce, které určitě většině z nás dělají větší radost
než zatažená a pochmurná obloha.
V období letních prázdnin jsme opět využili brigádníky z řad studentů z naší obce. A tak jste je
mohli vidět při údržbě veřejné zeleně a pravidelném úklidu veřejných prostranství. Pracovali
však také na drobných opravách v areálu naší
školy, podíleli se na výstavbě nového oplocení
obecního dvora, prováděli drobné natěračské
práce. Myslím si, že v drtivé většině případů
odváděli dobrou práci a i v dalších letech by bylo
dobré jejich aktivity využít.
Letní prázdniny byly také vyplněny stavebními úpravami v areálu naší školy a nejen tam.
Bylo vybudováno nové sociální zařízení pro III.
oddělení mateřské školy a pro děti ze školní družiny, byla opravena střecha na školní jídelně,
a zároveň byl proveden brigádníky nátěr krytiny.
Mimo to byly ještě provedeny menší stavební
práce jako oprava omítek v jednom z kabinetů
školy, zazdění okénka kanceláře ve školní jídel-

ně apod. V mateřské škole pak byla dokončena
II. etapa rekonstrukce sociálního zařízení ve II.
NP a rovněž byly provedeny další drobné stavební úpravy.
V podzimních měsících bude ještě provedena
výměna všech oken ve školní jídelně za nová plastová. Okna budou také vyměněna v I. NP
kulturního domu. V kulturním domě pak v současné době probíhá oprava jeviště.
Pokračují rovněž práce na rozběhnutých projektech. V současné době bylo již vydáno stavební povolení na opravu místní komunikace
v ulici Na Dolách, přičemž tato akce je součástí
širšího projektu budování infrastruktury a zázemí celého sportovně společenského areálu Na
Dolách, na nějž se bude obec ucházet o podporu z některých programů Evropské unie (mimochodem projektový námět sportovně společenského areálu Na Dolách obsahující opravu místní
komunikace, vybudování parkoviště, rekonstrukci
ubytovny, vybudování dětského hřiště, doplnění
zeleně a obecního mobiliáře byl vybrán do užšího výběru v rámci projektu Olomouckého kraje
„Partnerství pro Olomoucký kraj“, avšak mezi přibližně 30 projektovými náměty z obvodu obce
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s rozšířenou působností, tj. města Přerova, se
náš projekt ;umístil na 15. místě, přičemž doporučeno k podpoře bude pouze 11 budeme proto muset hledat jiné vhodné dotační programy).
Zpracovaný je projekt opravy místní komunikace v Nové ulici, který jsme na konci měsíce
srpna připomínkovali a v současné době se vyřizuje celá agenda související s vydáním stavebního povolení. S projektantem jsme také dohodnuti, že po vydání stavebního povolení na opravu
této komunikace, začne pracovat na projektu
opravy místní komunikace v části ulice Kout.
Samotná realizace opravy komunikace v Nové
ulici začne nejdříve v listopadu a pokud počasí
dovolí, budou zemní práce prováděny i během
zimních měsíců. Celá akce by mohla být dokončena do července 2007. Během podzimu letošního roku bychom ještě rádi provedli vysprávku
místní komunikace v ulici Roketská.
Od soboty 14. října bude opět v obci probíhat
sběr velkoobjemového odpadu. Každou sobotu
tak budete moci na předem oznámených místech uložit do kontejnerů tzv. velkoobjemový
odpad jako jsou koberce, nábytek apod. Nic jiného tam však nepatří.
Za sebou již máme jednu sběrovou sobotu,
kdy byl pracovníky společnosti BIOPAS Kroměříž prováděn sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Množství odpadu bylo opět značně
překvapující. Ale je jen dobře, že jak vyřazená
elektrozařízení, tak nebezpečný odpad nekončí
někde v příkopě, ale na místě k tomu určeném.
K odpadům mám ještě jednu připomínku.
Zaměstnanci obce provádí vždy v pátek a v pondělí úklid veřejných prostranství, včetně úklidu
kolem kontejnerů na tříděný odpad. Přesto je
pravidlem, že jakmile provedou úklid u těchto
kontejnerů, je krátce potom u nich opět nepořádek. Chtěl bych proto apelovat na všechny občany, aby pokud se chtějí zbavit plastových či jiných
odpadů, které nejdou do kontejnerů uložit, aby
tak činili den před úklidovým dnem, tj. ve čtvrtek
či o víkendu v neděli, nebo aby zašli na obecní
úřad a dohodli se na likvidaci těchto odpadů
obcí. Jinak budeme neustále vídat kolem kontejnerů nepořádek.
V létě byly také na prostranství u kulturního
domu umístěny dvě informační tabule, které byly
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hrazeny z dotace EU pro mikroregion Střední
Haná. Zároveň byly na tomto prostranství umístěny nové odpadkové koše a 2 lavičky. Postupné doplňování obecního mobiliáře na různých
místech v obci by bylo vhodné realizovat i v dalších letech.
Srpen a září letošního roku bylo obdobím kontrol. Jako první byla provedena kontrola auditorem společnosti EKOKOM, která nám finančně
přispívá na systém sběru tříděného odpadu, dále
pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu provedly kontrolu dodržování podmínek
a financování akce „Obnova školy v Troubkách“,
na kterou jsme získali finanční podporu z programu SAPARD a v neposlední řadě provedly
dílčí audit hospodaření obce za rok 2006 pracovnice krajského úřadu. Všechny kontroly pak
pro obec vyzněly kladně, tj. nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.
Z iniciativy obvodního oddělení Policie ČR byla
podána žádost do programu prevence kriminality ministerstva vnitra pro rok 2007 na pořízení
mobilního radaru pro obce v obvodu, tj. Troubky,
Vlkoš, Bochoř a Říkovice. Máme prý snad dosti
velkou šanci získat finanční prostředky z výše
popsaného programu na pořízení takovéhoto
radaru, který by jistě přispěl k dalšímu zlepšení
dopravní situace v naší obci.
V minulém čísle Zpravodaje jste se mohli
seznámit s hodnotící zprávou o povodňové situaci v obci na přelomu měsíce března a dubna.
Jedním z opatření, které vyplynulo z této situace, byla nutnost aktualizace povodňového plánu
obce. Na zářijovém zasedání zastupitelstva pak
byla v rámci rozpočtového opatření schválena
finanční částka na práce spojené s touto záležitostí. V současnosti již společnost KOORDINACE pracuje na aktualizaci povodňového plánu
obce, ve spolupráci s odpovědnými institucemi
připravuje povodňovou prohlídku kritických míst
v okolí Troubek a bude rovněž realizovat školení členů povodňové komise obce. Ve spolupráci
s vedením obce by po dokončení prací na povodňovém plánu obce a po povodňových prohlídkách kritických míst proběhlo veřejné jednání
s občany obce na toto téma. Tam by Vám také
byly sděleny informace o reakcích odpovědných
organizací na naše připomínky a námitky.
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Vážení spoluobčané, v závěru měsíce října
budete mít možnost zvolit nové zastupitelstvo
obce, a to pro nové volební období 2006 - 2010.
Všichni kandidáti jsou si jistě vědomi odpovědnosti, která na ně případným zvolením dopadne.
A proto jim přeji, aby se všech úkolů, které před
nimi vyvstanou, dobře zhostili a pracovali všichni
jako „tým“. Všem dosavadním členům zastupitelstva pak děkuji za jejich práci ve volebním obdo-

bí 2002 - 2006. Vy, voliči a občané naší obce tak
rozhodnete, komu dáte důvěru a komu ne. Všech
kandidátů je však třeba si vážit, protože práce pro
„veřejnost“ je občas dost stresující. Mějte proto při
rozhodování „šťastnou ruku“.
Radek Brázda

P.S.: v příštím čísle Zpravodaje bude zveřejněn přehled zrealizovaných akcí za volební
období 2002 - 2006

Pozvánka
Srdeãnû zveme obãany na setkání seniorÛ, které se koná
18. 11. 2006 ve 14 hodin v sále Kulturního domu v Troubkách.

Volby do zastupitelstva obce
Troubky: 20. - 21. 10. 2006
Jmenný seznam zaregistrovaných kandidátních listin
Volební strana dle vylosovaného pořadí:
1. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Poř. číslo Jméno a příjmení kandidáta
1
Radek Brázda
2
Jana Navrátilová
3
Emil Smolka
4
Lenka Vojtková
5
Renata Zatloukalová
6
Jaroslava Vojtková
7
Jiří Kolečář
8
Vladimíra Hanzlíková
9
Hana Kadlecová
10
Vladimír Martinka
11
Miloslav Kratochvil
12
František Lehký
13
Marcela Cigánková
14
Jaroslava Špalková
15
Bohumil Frgal

Tituly
Mgr.

Ing.

Ing.
Ing.

Věk Politická příslušnost
34
BEZPP
39
BEZPP
46
BEZPP
25
BEZPP
26
BEZPP
49
BEZPP
40
BEZPP
42
BEZPP
40
BEZPP
48
BEZPP
39
BEZPP
62
BEZPP
28
BEZPP
56
BEZPP
56
BEZPP

2. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Poř. číslo Jméno a příjmení kandidáta
1
Danuše Franková
2
Josef Dočkal
3
Antonín Ticháček
4
Jarmila Vitoslavská

Tituly Věk Politická příslušnost
64
KSČM
58
BEZPP
52
BEZPP
53
KSČM
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6
7
8
9
10
11
12
13

Zdeněk Polášek
Vojtěška Varechová Zaoralová
Richard Vitoslavský
Václav Pištěk
Marie Švábová
Vlasta Smolková
Josef Kahoun
Štěpán Kozák
Ladislav Vymazal

44
59
32
63
68
69
58
64
57

BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
KSČM
KSČM

3. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jméno a příjmení kandidáta
Jana Zbožínková
Pavlína Netopilová
Jitka Berčíková
Dana Kořínková
Vít Horák
Jiří Červinka
Petr Létal
Petr Geryk
Jiří Burian
Jaroslav Šindelář
Klára Kořínková
Zdislava Rajtarová
Eliška Roubalová
Věra Soušková
Oldřich Vysloužil

Tituly
Ing.

Věk Politická příslušnost
37
BEZPP
34
BEZPP
45
BEZPP
43
BEZPP
42
BEZPP
47
BEZPP
Ing.
58
BEZPP
32
BEZPP
37
BEZPP
MUDr. 49
BEZPP
25
BEZPP
39
BEZPP
51
BEZPP
45
BEZPP
53
BEZPP

Zdroj informací:
Český statistický úřad, webový server

Volby do Senátu Parlamentu âR:
20. - 21. 10. 2006
Jmenný seznam zaregistrovaných kandidátů
Kandidáti dle vylosovaného pořadí:
Poř. č. Jméno a příjmení Věk
1 Ing. Petr Kousal
52
2 Jaroslav Čížek
63
3 Vladimír Hučín
54
4 Božena Sekaninová 48
5 Mgr. Ivana Hemerková 48
6 Ing. Vladimír Trunda 44

Volební strana Polit. přísl.
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KSČM
KSČM
Konzervativní strana KAN
ČSSD
ČSSD
ODS
ODS
ČP
ČP

Zdroj informací:
Český statistický úřad, webový server

Povolání
Generální zástupce Českých drah
Podnikatel
Jemný mechanik
Místostarostka města Prostějova
Ředitelka střední zdravotnické školy
Podnikatel

Bydliště
Praha 4
Prostějov
Přerov
Prostějov
Prostějov
Přemyslovice
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Zastupitelstvo obce
Usnesení č. 26 ze zasedání
Zastupitelstva obce konaného dne 7. 9. 2006
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Petici - provoz vrtulníkové základny na letišti v Přerově.
3. Finanční záležitosti:
3.1 Výsledky hospodaření obce za období 1 8/2006.
3.2 Rozpočtové opatření č. 3/2006.
4. Záměry a převody nemovitostí.
5. Informace, diskuze, různé.
6. Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo změnu programu zasedání v bodu č. 4. Záměry a převody nemovitostí - projednat pouze žádost
pana Jana Zatloukala z Troubek (záměr prodeje byl projednán na minulém zasedání
zastupitelstva obce).

2. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 3/2006.
4. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků p.č. 1035, 1036, 1037 v k.ú. Troubky nad
Bečvou panu Janu Zatloukalovi, Troubky, za
cenu dle znaleckého posudku.
III. Zastupitelstvo obce podporuje:
1. Zastupitelstvo obce podporuje petici občanů
obce Troubky a místní části Přerova - Henčlova na úpravu podmínek provozu vrtulníkové základny na letišti v Přerově tak, aby
nedocházelo k neúměrnému zatěžování částí těchto obcí.
IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky hospodaření obce za období 1 - 8/2006.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 3/2006.

Rada obce
USNESENÍ č. 78 ze zasedání rady obce
konané dne 28. 6. 2006
Usnesení rady 78/488/2006
Rada schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi obcí Troubky a panem Liborem Hanzlíkem, Přerov - Dluhonice, ve věci pronájmu restaurace v kulturním domě
Usnesení rady 78/489/2006
Rada schválila dodatek k nájemní smlouvě č.
35/N uzavřený mezi obcí Troubky a společností
Troubecká hospodářská a.s. ve věci pronájmu
pozemků k zemědělské činnosti.
Usnesení rady 78/490/2006
Rada schválila dodatek k nájemní smlouvě č.
43/N/04 uzavřený mezi obcí Troubky a společností Troubecká hospodářská a.s. ve věci pronájmu pozemků k zemědělské činnosti.
Usnesení rady 78/491/2006
Rada schválila smlouvu o dílo č. 043/2006 uza-

vřenou mezi obcí Troubky a společností Printes
Atelier s.r.o. Přerov ve věci zpracování projektové dokumentace na vybudování technické infrastruktury pro výstavbu RD v lokalitě „Vlkošská“.
Usnesení rady 78/492/2006
Rada schválila žádost Michala Jurdy, Troubky,
o prodloužení ubytování na ubytovně „Nagáno“
do 31. 7. 2006.
Usnesení rady 78/493/2006
Rada schválila žádost manželů Koblihových,
Přerov, o prodloužení ubytování na ubytovně
„Nagáno“ do 31. 8. 2006.
Usnesení rady 78/494/2006
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 2 000
Kč Sboru dobrovolných hasičů Troubky na pořádání hasičských soutěží „O pohár Hané“.
Usnesení rady 78/495/2006
Rada schválila pořízení obecního mobiliáře dle návrhu starosty obce, který bude umístěn na prostranství
u kulturního domu (2 odpadkové koše, 2 lavičky).
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USNESENÍ č. 79 ze zasedání rady obce
konané dne 12. 7. 2006
Usnesení rady 79/496/2006
Rada schválila smlouvu o dílo č. 07/072006 uzavřenou mezi obcí Troubky a společností OSG GREGOVSKÝ s.r.o. Troubky, ve věci opravy sociálního zařízení v mateřské škole.
Usnesení rady 79/497/2006
Rada schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
č. 8/5/05 uzavřený mezi obcí Troubky a společností Troubecká hospodářská a.s. ve věci pronájmu pozemků k zemědělské činnosti.
USNESENÍ č. 80 ze zasedání rady obce
konané dne 2. 8. 2006
Usnesení rady 80/498/2006
Rada schválila smlouvu o dílo č. 2006211130031
uzavřenou mezi obcí Troubky a společností Přerovská stavební společnost, s.r.o. Přerov, ve věci
vybudování sociálního zařízení v prostorách školní družiny ZŠ Troubky.
Usnesení rady 80/499/2006
Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o odvozu a odstranění nebezpečných odpadů uzavřený mezi obcí Troubky a společností Biopas Kroměříž s.r.o..
Usnesení rady 80/500/2006
Rada schválila smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení uzavřenou mezi obcí Troubky a společností ASEKOL s.r.o. Praha.
Usnesení rady 80/501/2006
Rada schválila žádost Petra Navrátila, Troubky,
o odklad splácení úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce.
Usnesení rady 80/502/2006
Rada schválila finanční příspěvek v celkové výši
1 000 Kč pro Český svaz chovatelů, ZO Troubky, na nákup čestných cen na akci „Místní výstava drobných zvířat“.
Usnesení rady 80/503/2006
Rada schválila ceník a podmínky pronájmu malého výčepního zařízení.
Usnesení č. 81 zasedání rady obce
konané dne 23. 8. 2006
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Usnesení rady 81/504/2006
Rada doporučuje zastupitelstvu obce podpořit
petici vyjadřující nesouhlas se stávajícími podmínkami provozu vrtulníkové základny na letišti
v Přerově.
Usnesení rady 81/505/2006
Rada rozhodla podpořit návrh ústavní stížnosti
ve věci rozpočtového určení daní pro obce
a zároveň schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč pro obec Hora Svaté Kateřiny na výdaje spojené s právním podáním ústavní stížnosti.
Usnesení rady 81/506/2006
Rada schválila nájemní smlouvu č. Pro uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností Úsovsko
EKO s.r.o. Klopina ve věci pronájmu pozemků
k zemědělské činnosti.
Usnesení rady 81/507/2006
Rada schválila nájemní smlouvu uzavřenou mezi
Obcí Troubky a společností LAN servis s.r.o. Přerov ve věci pronájmu části střechy kulturního
domu k umístění antény pro příjem a vysílání signálu pro datové přenosy.
Usnesení rady 81/508/2006
Rada schválila dodatek ke smlouvě o odvozu
a odstraňování odpadu uzavřený mezi obcí
Troubky a společností BIOPAS spol. s r.o. Kroměříž.
Usnesení rady 81/509/2006
Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
uzavřený mezi obcí Troubky a společností EKOKOM a.s. Praha.
Usnesení rady 81/510/2006
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 1 000 Kč pro TJ Sokol Troubky, jezdecký
oddíl, na organizaci „Jezdeckého dne“ konaného dne 20. 8. 2006.
Usnesení rady 81/511/2006
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 1 000 Kč pro Modelklub Troubky na organizaci soutěže „Liga volných modelů“.
Usnesení rady 81/512/2006
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 1 000 Kč pro Modelklub Troubky na organizaci 2. ročníku drakiády.
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Víte, že ...
... každý občan vyprodukuje za rok asi 150 až 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma
třídíme, umožníme tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak každý z nás může
vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Vytříděný odpad se dále zpracovává na dotříďovacích linkách, odkud putuje do zpracovatelských firem, které z odpadů vyrábějí nové výrobky.

Co se vyrábí z vytříděného odpadu?
Z plastů bundy, lavičky, skluzavky, zatravňovací tvárnice, různé hry, například kuželky apod.
Z papíru potom recyklovaný papír, který lze používat i do kopírek, toaletní papír, papírové
kapesníčky, složky a knihy.
Ze skla sklenice na minerálky apod.

Dbejte na čistotu vytříděného odpadu
Pro další zpracování odpadu je nezbytná jeho čistota: Do kontejnerů na tříděný odpad vhazujte opravdu jen to, co do nich patří. Někteří lidé do žlutých kontejnerů na plasty odkládají
pouze PET láhve. Patří sem také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren.
V žádném případě nepatří do kontejnerů na plasty novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod.
Prosba: PET láhve nejdříve sešlápněte! Jinak se místo kvalitní suroviny pro další zpracování vozí vzduch, což samozřejmě zvyšuje náklady a zatěžuje životní prostředí

Do kontejnerů na papír lze vhazovat nebo odvézt noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly atd. V žádném případě do kontejneru na papír nepatří mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky či hygienické
potřeby.

Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. Před vhozením do kontejneru není třeba z lahví sundávat etikety. Žár v pecích je tak velký, že to není zapotřebí.
Do kontejneru na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Ze zprávy Institutu komunitního rozvoje
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Z na‰í farnosti
Ve čtvrtek ráno 6. července 2006 ve věku 55 let zemřel náhle P. Oldřich Ulman.
Od roku 2001 byl farářem v Troubkách, děkanem v Přerově a od roku 1998 byl ředitelem
Vzdělávacího katedrálního střediska liturgické hudby a zpěvu v Olomouci.

Vzpomínka na poslední rozlouãení
s panem dûkanem Oldﬁichem Ulmanem
Začátkem července, v době kdy jsme všichni
užívali slunných dnů a myšlenky jsme věnovali
plánům na volné dny prázdnin, prolétla jako blesk
naší vesnicí zpráva o náhlém úmrtí našeho
duchovního správce.
P. Oldřich Ulman podlehl infarktu 6. července,
hned ráno po návratu ze čtyřdenního výletu
s dětmi v Uherském Hradišti.
Snad můžeme říct, že poslední měsíce otcova života byly šťastné. V květnu oslavil v kruhu
farníků své pětapadesátiny. Na posezení u táboráku na farní zahradě plné veselí a pohody mnozí dodnes rádi vzpomínáme. Během pár příštích
neděl proběhly svátosti prvního svatého přijímání a slavnost Božího Těla. Všechny tyto svátky
naplnily radostí zejména zúčastněné děti, které
se hemžily kolem otce s radostným očekáváním
v očích, a v jejichž přítomnosti otec vždy pookřál

a omládl. A nakonec již zmiňovaný výlet do Uherského Hradiště, na jehož konci si otec žertem
povzdechl, kolik jej teď čeká práce: „Snad to ve
zdraví přečkám!“
Starosti nakonec řešili jiní a nám nezbylo nic
jiného, než se s otcem naposledy rozloučit na
pohřbu dne 13. července. Spolu s námi otce
vyprovodili farníci z bývalých farností, přátelé
a taky více než osmdesát kněží a řádových bratří. Někteří se jeli ještě rozloučit do Uherského
Hradiště, kde je otec pochován.
Teď na začátku podzimu všichni věříme, že
naše na čas osiřelá farnost opět ožije a nové
radostné události na sebe nenechají dlouho
čekat.
A tak vítáme nového duchovního správce
a přejeme mu u nás hodně štěstí.
Eva Burianová
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První svaté pﬁijímání, které se konalo 11. ãervna 2006

Na ãtyﬁdenním v˘letû s dûtmi v Uherském Hradi‰ti. Z v˘letu se vrátili v‰ichni ‰Èastní a spokojení ve stﬁedu 5. ãervence.
Nikdo si tehdy nepomyslel, Ïe to bylo jejich poslední setkání s panem faráﬁem Oldﬁichem Ulmanem.

10

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2006

Nov˘ pan faráﬁ se pﬁedstavuje
Asi to znáte všichni. Co? Myslím tím přísloví:
Je lépe dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
I když zrovna toto ve vašem kraji postiženém
nedávno naprosto opačným živlem může znít
jako černý humor. Ale kdo se stěhoval, dá mi za
pravdu. Mám s tím zkušenost. Během mého krátkého třicetiletého života se stěhuji od dob semináře již popáté. Kdo chce poradit, poradím.
Byl počátek léta 2006, když si Pán náhle povolal vašeho bývalého duchovního správce P. Oldřicha Ulmana. Já jsem si zatím klidně a takřka
bezstarostně kaplanoval už druhý rok ve slováckých Bílovicích na Hradišťsku, překvapivě jsem
přežil bez úhony každoroční červnovou hru mých
představených zvanou „překládaná kněží“, aneb
akce „kulový blesk“ a s tamními dětmi i mládeží
jsem dýchal prázdninový vzduch na letním táboře mé bývalé farnosti. Všechno by plynulo pohodově, dokud jsem se nedozvěděl o smrti mého
předchůdce. Chytl jsem zvláštní předtuchu, jistě
i toto znáte, a do toho zazvonil telefon. Volal
generální vikář, monsignor Kouba, nejvyšší muž
v arcidiecézi, ten, který hýbe pěšáky na šachovnici.
Začal od lesa, ptal se, jak se vede v létě, kam
na dovolenou a jen tak mimochodem, jestli také
jdu na pohřeb otce Oldřicha. Bylo mi jasné, kam
míří. „Tak Troubky, Bochoř a Kyselovice,“ vyřkl
ortel a zasmál se, asi na povzbuzenou. Pokusil
jsem se také o úsměv, ale představa opouštění
již dva roky zabydleného hnízdečka mě poněkud
o úsměv připravila. O vyjednávání s generálem
jsem se nepokoušel, i když mě to
napadlo, ale my pěšáci to stejně
neumíme.
„Tak pokoj a dobro,“ končil otec
generální a zazněl ve sluchátku
nápadný tón přerušeného spojení,
zněl ještě nějakou dobu, než jsem
i já také zavěsil.
Otec Jerzy Walczak, můj farář
v Bílovicích, toho vy také znáte,
zatlačil slzu a zeptal se: „Tak od
kdy?“ „Od prvního září, jako prvňáček,“ odpověděl jsem mu. Bylo totiž
třeba ještě pár maličkostí, protože
diecézní šachovnice nemůže zůstat

bez figurek. A tak se přemlouvalo celé léto v Polsku, až se jeden dobrý člověk uvolnil a přišel
sem na Moravu do misií. Vyplnil tak místo kaplana v Kyjově, kyjovský kaplan vyplnil místo bílovského a ten se nyní u vás stal farářem.
V těchto dnech tedy přebírám faru po knězi,
který mě již bohužel nemůže uvést do místní reality, a tak se ptám místních farníků, co a jak, hledám v kanceláři, kde by to či ono asi mohlo být
a tak.
Tento týden si také konečně dědic po mém
předchůdci odveze poslední jeho věci, tím se
uvolní i fara zaskládaná krabicemi až po strop
a já budu moci po nutném malování začít vyskládat i své věci z vlastních krabic, trochu se usadit
a začít kněžsky působit.
A co takový kněz dělá?
Je to jednoduché, připravuje své farníky na
stěhování. Své další? To snad ne, ale případné
jejich. Jsme přece všichni poutníci a putujeme
do srdce Boha.
Je zde však jedna výhoda oproti klasickému
stěhování, k tomu Božímu nepotřebujeme žádné
krabice a vlastní harampádí, ale jen chuť a dobrou vůli opouštět staré a špatné a jít vstříc lepšímu Božímu, které se nám zdá přitažlivější, teda
kéž by to tak bylo.
Všem vám svým novým spoluobčanům přeji
vše dobré a těším se na společné putování do
srdce Božího.
P. Mgr. Radek Sedlák,
administrátor troubeck˘, bochoﬁsk˘ a kyselovsk˘
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Základní ‰kola
Nûkolik slov úvodem
Devět bezstarostných týdnů prázdnin našim
školákům uplynulo a opět před námi stojí každodenní školní a pracovní starosti.
Zatímco žáci i učitelé o prázdninách relaxovali, na škole pracovní ruch neutichl. Naopak. Prováděl se velký úklid a opravy a úpravy školních
prostor. Dvě třídy byly vymalovány, v kabinetě
výtvarné výchovy proběhly sanační práce, byly
opraveny betonové chodníky na dvoře aj. Na
opravách pracovali nejen řemeslníci, ale i brigádníci z řad bývalých žáků .
Velkou změnou v chodu naší školy bude otevření odloučeného pracoviště mateřské školy, které vznikne stavební úpravou současných prostor
školní družiny, kde bylo nutné vybudovat sociální zařízení pro děti předškolního věku, současně
se vybudovaly i záchodky pro žáky ve školní družině, po kterých dlouhodobě volaly vychovatelky
školní družiny.
Obecní úřad tak vyšel vstříc žádostem rodičů
dětí předškolního věku, jejichž děti nebyly přijaty do mateřské školy pro nedostačující kapacitu,
a vyčlenil nemalé prostředky na rekonstrukci
školní družiny.Umožnil tak v krátkém čase navýšit kapacitu mateřské školy o 15 dětí a umístit

v předškolním zařízení děti nepřijaté v prvním
kole přijímacího řízení.
Od podzimu ožije tedy školní dvůr i herny hlásky malých capartů, doufám, že se jim bude
v nových prostorách líbit, že se vydovádí na školním hřišti a že starší žáci jim budou dobrými
kamarády.
Poděkování patří zřizovateli - Obecnímu úřadu v Troubkách - , neboť veškeré problémy spojené se zajištěním provozu školy a modernizací
výuky řešil vstřícně a operativně, díky dotacím
schváleným radou a zastupitelstvem se mohlo
138 žáků naší školy (a nadále mohou) zapojit do
práce v 8 zájmových útvarech, byla dotována
nutná reinstalace počítačové sítě tak, aby bezproblémově sloužila na všech pracovištích a byla
využitelná nejen v hodinách informatiky, ale
i v ostatních předmětech, každoročně přispívá
na plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy a ve výčtu
bych mohla dál pokračovat. Tato dobrá spolupráce je velmi důležitá pro zkvalitnění výchovněvzdělávacího procesu, a tím pro zkvalitnění
našich služeb veřejnosti.
Jitka Pěchová, ředitelka školy

Co plánujeme ve v˘uce jazykÛ a v˘poãetní techniky
Na poli jazykové výuky se chceme zaměřit
hlavně na uvedení znalostí našich žáků do praxe. S řadou kolegů se shodujeme v názoru, že
základní škola by měla vybavit žáka nejen objemem znalostí, ale hlavně dovedností využít
danou znalost v běžném životě. Dokonce bych
dovednost vysoce upřednostnila před objemem,
aby nedocházelo ke známému jevu, kdy praxe
pokulhává za teoretickými znalostmi. Bohužel, v případě výuky cizích jazyků lze prakticky
uplatnit získané dovednosti jen kontaktem s cizinou. Pokud je mi známo, většina troubeckých
žáčků nemá zcela běžně možnost popovídat si
s cizincem, aby mohli na vlastní kůži zjistit, že ve
finále na nějaké té chybce nezáleží a ztratili tak
mnohdy zbytečný ostych.

Snažíme se proto, i když v omezené míře,
zprostředkovat jim kontakt se zahraničím přes
školu. V minulém roce to byla první vlaštovka výlet do Anglie a pobyt v rodinách, letos máme
v plánu udělat vše pro to, aby se nám podařilo
navázat kontakt s některou evropskou základní
školou. A jelikož podnikat takové kroky na vlastní pěst vůbec není jednoduché a výsledek je
navíc značně nejistý, hledali jsme oficiální cesty
- a našli. Naše škola se v tomto školním roce
zapojí do programu EU Socrates - Comenius
a pokusí se přes tuto instituci získat nejen potřebné kontakty, ale zároveň určité prostředky poskytované EU právě pro tyto účely.
K těmto aktivitám, a nejen k nim, bohatě využijeme naši počítačovou učebnu, kterou postup-
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ně zprovozňujeme a obnovujeme. Hned prvním
počinem, ke kterému naši výpočetní techniku
využijeme, bude videopohlednice Troubek, kterou si sami žáci sestaví a s mírnou dopomocí
opatří dvojjazyčným komentářem. Bude to pro
ně další možnost, jak posunout teoretické znalosti z výpočetní techniky do praxe a navíc

(a víme všichni, jak je to důležité nejen pro děti,
ale i pro nás dospělé), uvidí zřetelný výsledek
své práce. S výpočetní technikou souvisí i některé nově nabízené kroužky. Do rámce jejich činnosti se počítá i s digitální fotografií a se základy
počítačové grafiky.
Petra Pavlíková, zástupkyně ředitelky ZŠ

·kolní prázdninov˘ projekt „HURÁ PRÁZDNINY“
aneb „Nudu, tu my neﬁe‰íme, dobrou hrou se zabavíme.“
I prvních čtrnáct dnů o letních prázdninách se
děti rády vracely do troubecké školy.
Ne do školních lavic, ale pobavit se pod vedením některých pedagogů hrami, soutěžemi, turnaji. Přišly si vyzkoušet zručnost v jízdě na kole
i kolečkových bruslích, nahlédly do tajů kuchařského a výtvarného umění. Před silnými slunečními paprsky se schovávaly ve stínu stromů školní zahrady a osvěžení našly během této
prázdninové akce při vodních hrátkách v bazénu.
Největší odměnou pro všechny pracovníky
byly úsměvy, radost a spokojenost dětí.
Zdenka Pavelková
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Rekonstrukce ‰kolní druÏiny slovem a obrazem

O prázdninách byly stavební práce ve ‰kolní druÏinû v plném proudu. Bouralo se,vrtalo, hloubilo, zamûﬁovalo, mûﬁilo,
montovalo, zdilo, omítalo... S blíÏícím se zaãátkem ‰kolního roku se tempo dokonãovacích prací zvy‰ovalo. Zedníci,
elektrikáﬁi, instalatéﬁi, podlaháﬁi, topenáﬁi, malíﬁi, uklízeãky, brigádnice a brigádníci ...

... v neposlední ﬁadû se na celkové úpravû interiéru, vãetnû stûhování, úklidu i pﬁíjemné dekorativní v˘zdoby podílely
vychovatelky ‰kolní druÏiny, které chtûly pﬁivítat prvÀáãky i star‰í svûﬁence v pûkném prostﬁedí.
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❀❀❀❀❀

B˘valé skladové prostory
a archiv za druÏinou se
postupnû promûÀují...

❀❀❀❀❀
... v modernû zaﬁízenou um˘várnu
a záchodky pro nejmen‰í. A dílo se
podaﬁilo, Ïe?

·kolní jídelna
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Troubky nabízí svým strávníkům nejen chutná jídla, ale i příjemné prostředí. Jídelna o prázdninách ožila čilým
pracovním ruchem. Obecní úřad realizoval plánovanou opravu a nátěr
střechy, kterou zatékalo do místnosti,
malovalo se, byly vybíleny a dezinfikovány skladové prostory, nefunkční
chladicí box demontován aj.
Schválně. Přijďte se nejen podívat,
ale i ochutnat z nabídky jídelníčku
(cena oběda pro žáka 1.stupně je
16,50 Kč, pro žáka 2.stupně 18,50 Kč,
pro děti MŠ celodenní strava 25,- Kč,
pro cizí strávníky 50,-Kč).
Jitka Pěchová, ředitelka školy
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První ‰kolní den
Některé děti přišly 1. září do školy poprvé,
naši nejmenší žáci - prvňáčci.
V tento slavnostní den je doprovázeli jejich
rodiče, aby se podívali, jak to těm jejich dětem
sluší ve školní lavici. Prvňáčky přišla přivítat
i paní ředitelka Jitka Pěchová a z rukou pana

starosty Radka Brázdy dostaly děti krásné balíčky se školními potřebami. Děti byly velmi šikovné, hned první den ve škole zpívaly písničku,
počítaly u tabule a všechny už se těšily na další den ve škole. Tak jim přejme, aby se jim ve
škole líbilo.

Pracovnímu nasazení, snaze a touze po co nejlep‰ím v˘konu podlehly v‰echny dûti.

Jaká pﬁekvapení skr˘vá dárek?

Dnes je‰tû s mámou a tátou, ale zítra uÏ to zvládnu sám!
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✎ ✏ ✐
Co se asi nového dovím?

S úsmûvem jde v‰echno líp

✎

✏

✐

Mgr. Lenka Nováková

Akce „Obãan a bezpeãnost“
V pátek 8. 9. se v Přerově na parkovišti u Prioru konal pro děti „Den
plný zážitků“, neboť se zde mohly
zapojit do různých soutěží a také
mohly zhlédnout plno zajímavých
ukázek z činnosti České policie, hasičů a armády.Této nabídky využili
i žáci 3. a 6. ročníků naší školy. Mladší žáci se aktivně zúčastnili soutěží
s ekologickou tématikou, které jim
připomněly správné třídění odpadu.
Žáci 6. ročníku utvořili dvě družstva, která plnila zadané úkoly
zaměřené na dopravní výchovu,
první pomoc a bezpečnost občanů. V konkurenci družstev celého okresu obsadili 7. a 12.
místo.

Všem dětem za jejich snahu děkujeme a už
se těšíme na další zajímavé akce.
Mgr. Konupčíková a Mgr. Navrátilová
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Nabídka krouÏkÛ pro leto‰ní
‰kolní rok
V letošním roce je paleta nabídky našich zájmových útvarů zas o něco pestřejší. Děkujeme tímto vedoucím kroužků, kteří jsou ochotni předat své nadšení pro sport, divadlo, ruční
práce i počítače dětem. Vyberte si:

Dramatick˘ krouÏek
Budeme si spolu hrát, zpívat, tančit. Výsledkem našeho snažení bude divadelní hra.
Společně pak vystoupíme na veřejnosti.
Vedoucí kroužku: Lucie Zemanová, Martin Tesařík

Pozvánka na aerobik
Hudba a pohyb léčí nejen tělo, ale i mysl! Nevěříte? Děvčata navštěvující kroužek aerobiku s tanečními prvky na naší škole vás o tom rády přesvědčí! V letošním školním
roce dáme prostor i těm menším, rozšíříme aerobik i na první stupeň. Radost z pohybu vám předvedeme na různých troubeckých akcích.
Vedoucí kroužku: Zdeňka Pavelková

Máte rádi keramiku?
Žáci naší školy umí tvořit z hlíny krásné postavičky, kachle, závěsné obrázky, ale i talířky nebo hrníčky. Ti větší si letos budou moci vyzkoušet i točení na keramickém kruhu.
Pořádáme i večerní keramiku pro dospělé, kde si mohou svoji zručnost vyzkoušet
i naši spoluobčané. Přijďte mezi nás i Vy!
Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Nováková

KrouÏek práce na poãítaãi
Stejně jako vloni, budou i v letošním školním roce působit na škole dva počítačové
kroužky. První je určen vám, děti, které se s prací na PC teprve seznamujete. Naučíte se psát na klávesnici, kreslit, malovat, vyhledávat informace na internetu.
Druhý kroužek je určen pro starší žáky a žákyně. Kdo rád kreslí, maluje, upravuje
obrázky a fotografie, bude se tu cítit jako ryba ve vodě.
Chcete si zahrát počítačové hry? Určitě zbude čas i na ně. Hlavně na takové, které
rozvíjejí postřeh a logické myšlení.
Vedoucí kroužků: Mgr. Zdena Odložilíková, Mgr. Kateřina Navrátilová

KrouÏek angliãtiny pro 1. a 2. stupeÀ
Budeme hrát hry, zpívat písničky, číst pohádky a zjistíme zajímavosti
o Anglii a Americe.
Vše anglicky
Come and learn English with game.
Vedoucí kroužku: Darina Babuščáková
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KrouÏek ‰ikovn˘ch rukou
Máte šikovné ruce? Rádi malujete, baví vás navrhování oděvů, nebo třeba tíhnete ke kulinářskému umění? Chcete se seznámit s různými výtvarnými technikami, na které v běžných hodinách
výtvarné výchovy nezbývá čas? Přihlaste se do kroužku šikovných rukou. A co vás čeká? Bohatá
nabídka činností. Seznámíte se s jednoduššími grafickými technikami, malbou na neobvyklé materiály, budete pracovat s textilem, kůží, sádrou, přírodninami i papírem. Naučíte se něco nového a zajímavého, čím se můžete pochlubit a zabavit v době mimo vyučování. Budete mít mnoho možností
vyrobit pěkné dárky pro příbuzné a kamarády. A navíc - ty nejzdařilejší práce ozdobí školu nebo obecní úřad - třeba i na mnoho let. Uvaříte si podle chuti, naučíte se několik kuchařských fint, jak z mála
surovin udělat bohatý stůl, jak obohatit dobrůtkami třeba narozeninovou oslavu a mnoho dalších.
Přijďte to zkusit!

Za v‰echny uvádíme nabídku netradiãní v˘tvarné v˘chovy:
- nitěné, vlněné a kožené obrázky
- frotáž
- koláž + tisk koláže
- ubrousková technika
- malba na textil, sklo, kameny
- loutky z odpadového materiálu
- práce s papírovými provázky
- mozaiky
- odlévání ze sádry
- malba do sádry, rytí
- perokresba pastely a tuší
- suchá jehla
- monotyp
Ve výtvarných technikách vás zdokonalí Michaela Franková
Batiku povede Lucie Zemanová.
Vaření a šití zastřeší paní učitelka Konupčíková.

Jazykové kurzy pro dospûlé
Mezi úplné novinky letošního roku patří otevření jazykových kurzů němčiny a angličtiny pro
dospělé. Oba kurzy jsou zaměřeny na začátečníky. Kurz němčiny povede paní učitelka Ludmila
Němčáková, která na naší škole vyučovala němčinu dlouhá léta a jejíma rukama prošla řada
úspěšných absolventů přijímacích zkoušek z německého jazyka. Lektorkou kurzu angličtiny bude
Darina Babuščáková, toho času studentka Univerzity Pardubice, vykonávající na naší škole praxi jako učitelka angličtiny na 2. stupni ZŠ. Obě paní učitelky mají několikaletou praxi v jazykové
výuce dospělých a navíc jsou místní, takže dobu konání těchto kurzů mohou snáz přizpůsobit
potřebám zájemců. Zaujala tato nabídka právě Vás?
Pak neváhejte a přihlaste se buď osobně přímo ve škole, nebo telefonicky na čísle 581 221 131.
Těšíme se na Vás!

❖❖❖❖❖
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Pozvánka na koncert
Zveme
všechny
maminky, tatínky i prarodiče na výchovný koncert cimbálové muziky
RÉVA, který pořádá naše
škola pro žáky a předškoláky.
Najdete-li
chvilku
v nabitém programu
všedního dopoledne,
přijďte si s námi zazpívat
u cimbálu! Koncert se
uskuteční ve středu, dne
1. 11. 2006 v 10.00 hod.
v kulturním domě.
Jste srdečně zváni!

Mateﬁská ‰kola

Čas dovolených, výletů a slunného prázdninového počasí se nachýlil ke konci. Začal nový
školní rok 2006/07. V pátek 1. září jsme přivítali
první školáčky - jak jinak, než vesele a sladce.
V pondělí 4. září na naše děti čekala tradiční
maňásková pohádka. Popřát do nového školního roku nám přišli i zástupci z obce. Obdarovali

děti pamlskem a hračkou
s překvapením, to bylo
radosti! Děkujeme!
Je nutné zmínit, že i o prázdninách se ve školce nijak
nezahálelo. V srpnových
týdnech bylo opraveno sociální zařízení II. oddělení
(nové obklady, dlažba, umyvadla, baterie, sprchový dětský kout). V I. oddělení se
malovalo a dokonce i dveře
změnily svou vizáž a barevností dělají všem radost.
Touto cestou bychom rádi
poděkovali všem, kteří se
podíleli na opravách a úklidu
MŠ. S výzdobou tříd a celé
budovy si paní učitelky hravě poradily.
Do MŠ Sedmikráska v Troubkách je přihlášeno 62 dětí. Z toho 50 dětí dochází do MŠ na ulici Sportovní a 12 tříletých dětí bude navštěvovat
nově zbudované III. oddělení v areálu ZŠ. Nemalé finanční prostředky vložil obecní úřad právě
zde, aby i maminky na mateřské dovolené měly
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možnost umístit děti do MŠ. Předpokládaná
doba otevření III. oddělení byla 1. 10. 2006. Do
té doby některé děti navštěvovaly stávající oddělení MŠ. O všechny děti se starají čtyři paní učitelky, jeden asistent a dvě provozní pracovnice.
Od října přibude jedna paní učitelka.
Za celý kolektiv MŠ děkujeme obecnímu úřadu za vložené investice pro všechna tři oddělení MŠ.

Na děti v MŠ čeká pestrý program po celý rok.
Od září jsme začali jezdit na plavecký kurz do
Přerova. 14. 9. jsme shlédli divadelní představení Hrnečku vař!, O zlaté rybce a O Smolíčkovi.
Dětem se pohádky moc líbily a ocenily je velkým
potleskem.
Rodičům přejeme příjemné zážitky na akcích
konaných mateřskou školou.
Renata Ambrožová

Místní knihovna
Říká se, že když při porodu čtrnáctého dítěte zemřela Šáh Džahánovi v roce 1629 jeho milovaná
žena Ardžumant, nazývaná Vyvolená paláce, zbělely mu vlasy i vousy smutkem.
Bylo jí šestatřicet let a sedmnáct let byla jeho manželkou.

Poutavý příběh z mughalské Indie o stavbě jednoho ze sedmi divů světa - Tádžmahalu,
popsal autor knihy Timeri N. Murari. Tato jedinečná stavba se nachází v Ágře, v průmyslovém
městě vzdáleném 200 km jižně od Dillí a je
zapsána v seznamu výjimečných kulturních
památek UNESCO.

Příběh Šáh Džahána a jeho ženy začal v roce 1607, když se v královském paláci konal každoroční velký bazar. Dívce Ardžumant bylo tehdy patnáct let a princi šestnáct. Byla to láska na první pohled a sňatek se konal o pět let později. Kvůli intrikám museli novomanželé zakrátko palác
opustit a žili ve střední Indii.
Po smrti vladaře v roce 1627 dal Šáh Džahán své bratry, soupeře o trůn, popravit a ujal se moci.
Navzdory velkému harému, který Šáh Džahán, jak bylo v islámském světě zvykem, měl, byla
Ardžumant jeho nejmilejší manželkou, důvěrnicí a rádkyní a jedinou velkou láskou. Účastnila se
s ním všech bojových tažení a řadu dětí porodila ve stanech přímo na bitevním poli. Tak tomu bylo
i se čtrnáctým dítětem, které ji stálo život. Narodilo se ve vojenském táboře při tažení proti vzbouřenému guvernérovi.
Šáh Džahán byl zasažen hlubokým smutkem a měl už jen dva cíle: udržet mosulskou říši a postavit památník, který by byl dokonalým odrazem jeho lásky k Ardžumant.
Dvaadvacet let pracovalo dvacet tisíc lidí dnem i nocí, aby naplnili tuto panovníkovu utkvělou představu. Výsledkem byl Tádžmahal, mramorové mauzoleum zdobené zlatem, stříbrem
a drahými kameny.
Do vyprávění o stavbě Tádžmahalu je vpleten příběh indického kameníka, poslaného k vládci,
aby vytesal proslulou mramorovou zástěnu kolem Ardžumantina sarkofágu. Tato postava je vymyšlena, ale autor si je jistý, že podobný muž existoval a zemřel společně s dvaadvaceti tisíci dalšími
dělníky při stavbě Tádžmahalu.

❖❖❖

Hana Obrtelová
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Spoleãenská kronika
V mûsíci ãervenci 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Josef Kopﬁiva

65 let

Jana Beránková

70 let

Metodûj Zatloukal
ZdeÀka Mikulská

75 let

RÛÏena Vránová
AneÏka Pﬁehnalová
Anna Stavinohová

V mûsíci srpnu 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

70 let

Helena Vránová
Zdenûk Kleme‰
Marie Doãkalová
Emilie ¤ezníãková

75 let

Marie Koláﬁová
Marie Rossmannová

80 let

Oldﬁich Stískal

Antonie Michálková
Drahomila Smolková

V mûsíci záﬁí 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Václav Bartoník
Irena Pospí‰ilová
Josef Kratochvil

75 let

Marie Janou‰ková

80 let

Marie Obrtelová

65 let

Josef Ticháãek

85 let

Andûla Vojtková

70 let

Jan Smolka

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

KOLIK NÁS P¤IBYLO
Vít Dolansk˘
Sára Hromková
Adéla Sklenáﬁová
Eli‰ka Dohnalová
Jan Bolerazk˘

Aneta Gregovská
Nikola Mateﬁánková
Adam Denk
Martin Svoboda
Nina Pískovská

Do botníku pﬁibudou teì navíc botiãky, na stÛl jedna lÏíce, do pokoje post˘lka a do
v‰ech srdcí mnoho radosti.
Blahopﬁejeme Vám k narození Va‰eho dûÈátka a pﬁejeme Vám, aby pﬁineslo do Va‰í
rodiny hodnû lásky, smíchu a nûhy. AÈ s ním proÏíváte mnoho radosti a ‰Èastn˘ch
chvil.

OPUSTILI NÁS

Jiﬁí Jehláﬁ
Svatava Krejãíková

Kdo milován byl - nezemﬁel.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme tímto upﬁímnou soustrasti nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.
BoÏena Suchánková
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A léta bûÏí
Prázdniny uplynuly jako voda, začátek měsíce září se neúprosně přiblížil a s ním i nový školní rok.
Žáci různých typů škol zasedli do školních lavic a už přes měsíc se snaží získávat nové poznatky
a vědomosti - jedni s větším, druzí s menším úsilím.
Z historických pramenů se dovídáme, že troubecká škola se začala stavět na jaře roku 1888 (měla
být čtyřtřídní) a téhož roku - 28. listopadu - byla slavnostně kolaudována.
2. prosince 1888 byla škola vysvěcena a otevřena. Samotné vyučování začalo v první třídě
12. prosince a ve zbylých třídách o den později.
Od začátku 19. století až do dnešních dnů působilo ve funkcích správců škol celkem 25 učitelů.
Podle zápisů v obecní kronice nejvíce žáků navštěvovalo školu ve školním roce 1912/13 - celkem
436 (!) - z toho 217 chlapců a 219 dívek.

❃❃❃❃❃

Následující snímky (jsou součástí obecní kroniky) pocházejí většinou ze začátku minulého století
a zachycují učitelské sbory z různých školních roků.

❃❃❃❃❃

PÛvodní vzhled ‰koly

Dne‰ní podoba ‰koly
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Uãitelsk˘ sbor
(‰kolní rok 1903/4)
Stojící zleva:
Franti‰ek Quitt,
Bedﬁich Macháãek,
Josef Drbohlav.
Sedící zleva:
Îofie Quittová,
Jan Vít (naduãitel),
Irena VyslouÏilová.

❃❃❃❃❃

Antonín Hrbas,
správce ‰koly v letech
1891 - 1899.
Zemﬁel ve vûku 38 let.

Uãitelsk˘ sbor
(‰kolní rok 1909/10).
Stojící zleva:
Franti‰ek Tonãík,
Franti‰ek Quitt,
Franti‰ek Chmelaﬁ,
Franti‰ek DoleÏel.
Sedící zleva:
P. Jan Rossa,
I. VyslouÏilová,
Zdena Bene‰ová,
Jan Vít.

Jaroslav Pinkava,
ﬁídící uãitel
obecné ‰koly
v Troubkách
v letech 1922 - 1941
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1. tﬁída (‰kolní rok 1932/33), ﬁídící uãitel Jaroslav Pinkava.
Dne‰ní osmdesátníci - poznáte se ?

❖❖❖
Alois Novák a syn Ing. Alois Novák,
zakladatelé „Nadace pro chudé a pilné
Ïáky obecné ‰koly v Troubkách.“

Uãitelsk˘ sbor (‰kolní rok 1934/35)
Zleva: Josef Dreiseitel, Franti‰ek Mike‰ka, RÛÏena Mike‰ová,
P. V. Nepustil, Stanislav Zámorsk˘, Jaroslav Pinkava (ﬁídící uãitel),
Îofie Rakovãíková (Zámorská), Franti‰ek Blaha, Andûla Rohanová.

LK
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Zajímavosti z obecní kroniky
O lidech se říká, že jsou věčně s něčím nespokojeni. Současná nespokojenost pramení z neustálého zdražování, ať už jde o elektrickou energii, plyn, vodu, potraviny nebo pohonné hmoty. Ale
ani naši předkové to neměli lehké. Také byli nespokojeni s cenami životních potřeb. V obecní kronice se můžeme dočíst o tom, jaké byly ceny zboží v březnu roku 1908.
„Drahotu“ udávají následující čísla:
1 q uhlí stál 3,20 korun, dovoz z Přerova 0,24 korun, sáh dřeva domácího 16 korun - lze dostati
od zdejšího domácího lidu, který pracuje v lese.
1 kg soli
1 kg mouky
1 kg černé mouky
1 kg kukuřice
1 l petroleje
1 l oleje
1 kg chleba
1 l mléka
1 kg sádla
1 kg telecího masa 1 kg hovězího masa 1 kg vepřového masa -

26 haléřů,
40 haléřů,
28 hal.,
18 haléřů,
30 haléřů,
1,20 korun,
36 haléřů,
14 haléřů,
2,60 korun
1,44 korun,
1,36 korun,
1,44 korun,

1 kg cukru
káva zrnková
káva sladová
1 kg mýdla
1 kg másla
1 kg tvarohu
1 l piva
1 husa
1 kachna
1 pár kuřat
1 sele

-

74 haléřů,
3,60 korun,
48 haléřů,
72 haléřů,
96 haléřů,
14 haléřů,
16 haléřů,
4 koruny,
2,40 korun,
1,80 korun,
64 až 70 korun

Srovnávat tyto ceny s cenami dnešní doby je nemožné. Můžeme si o nich nechat jenom zdát.
Avšak na druhou stranu - kdo by chtěl dnes ještě svítit petrolejkou, prát na valše nebo žehlit žehličkou ohřívanou na kamnech. Marná sláva - za pohodlí a vymoženosti moderní doby se musí platit.
LK

Na‰i dopisovatelé
Vzpomínka na pobyt v lázních
Před mnoha lety, kdy naši předkové osídlovali naši zem, netušili, kolik pokladů je v zemi ukryto. Kromě černého a hnědého uhlí, uranové rudy,
stříbra a dalších nerostů, patří k těmto pokladům
i léčivé vody, které na mnoha místech vyvěrají ze
země a vracejí lidem zdraví.
Postupem času byly zjištěny jejich léčivé účinky a začaly se budovat lázně. Ještě před druhou
světovou válkou si léčbu v lázních mohla dovolit
jen zámožná vrstva obyvatel. Jedny z nejstarších
lázní na Moravě jsou lázně Teplice nad Bečvou.
Leží v soutěsce, kterou si vytvořila před mnoha
lety řeka Bečva na své cestě z Beskyd do Moravské brány, u města Hranic. Za svůj vznik vděčí
bohatým pramenům zemité termální vody, která
vyvěrá z masivu devonských vápenců v nadmoř-

ské výšce 254 m. Podrobně o lázních a léčivých
účincích jejich vod napsal zemský lékař Tomáš
Jordán z Klauseburku ve své knize O vodách
hojivých neb Teplicech moravských v roce
1581.
V dnešní době je hostům k dispozici devět
lázeňských domů s celkovým počtem 786 lůžek.
Děti ve věku od 3 do 18 let jsou ubytovány v dětské léčebně Radost. V lázních se léčí nemoci
srdce a cév, stavy po infarktu, ischemické choroby, vysoký tlak a nemoci pohybového ústrojí.
Po úspěšné operaci hlavy, které jsem se podrobila v Olomouci, mně lékaři doporučili měsíční
léčbu v lázních Teplicích, do kterých jsem nastoupila loni, těsně před velikonočními svátky. Po vyřízení všech nezbytných formalit jsem byla ubyto-
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vána v pavilonu Janáček. Měla jsem obavy, že
se svou částečně ochrnutou nohou nezvládnu
předepsané léčebné procedury. Nejhorší pro
mne byly vanové koupele, ale s pomocí ochotných sestřiček jsem vše zdárně zvládla. Také
deset minut šlapání na kole pro mě znamenalo
další zatěžkávací zkoušku. Sestřička však přišla
na způsob, jak mi připevnit nemocnou nohu
k pedálu, abych mohla šlapat oběma nohama.
O můj celkový zdravotní stav se starala paní dok-
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torka Velešíková. I ostatní personál se choval
k pacientům příjemně. V pavilonu, kde jsem byla
ubytovaná, byla velká jídelna, ve které se každý
týden pořádaly různé koncerty a společenské
akce. Společně s mojí spolubydlící jsme nevynechaly ani jednu tuto akci.
Na pobyt v lázních Teplicích ráda vzpomínám,
protože v každém případě přispěly ke zlepšení
mého zdravotního stavu.
Alena Hejkerlíková

O dokonalé spolupráci obãanÛ a policie
Vždycky jsem žila v přesvědčení, že lidé by si
měli navzájem pomáhat, že si mám všímat svého okolí a pokud se stanu svědkem nějaké události, která by mohla způsobit někomu újmu na
majetku, zdraví, či dokonce životu, je mojí povinností zasáhnout minimálně přivoláním policie. Až
donedávna jsem netušila, že splnění právě oné
zmiňované občanské povinnosti mě nenaplní
pocitem hřejivého uspokojení, ale naopak ve
mně vyvolá rozhořčení a snad i zklamání.
Jednoho zimního večera, kdy se manžel chystal brzy ulehnout, protože měl vstávat časně
ráno do práce, jsme uslyšeli zvenčí řev motoru
a velmi intenzivní kvílení brzd. Manžel vykoukl
z okna a byl svědkem toho, jak nějaké hodně
rychle jedoucí auto nezvládá čerstvě napadaný
prašan na vozovce a naráží do jednoho ze zaparkovaných aut, stojících před naším panelákem.
Co se odehrálo v následující hodině ve mně
dodnes zanechává pocit hořkosti. Celou scénu
jsme měli jako na dlani, ono z horních pater dvanáctipodlažního domu se toho moc přehlédnout
nedá, obzvlášť funguje-li veřejné osvětlení.
Bourající řidič rychle z místa činu vycouval,
popojel asi dvě stě metrů, z auta vyskočil jeho
spolujezdec, obhlédl, jestli nemají poškozený vůz
a k našemu nemalému překvapení se rozběhl
zpět k zaparkovaným autům, odemknul si auto
přímo před vchodem do našeho domu (což bylo
asi deset metrů od nabouraného auta) a sedl si
do něj.
My, jako uvědomělí občané, jsme se s manželem rozhodli, že celou záležitost oznámíme
policii. Manžel vytočil číslo 158 a jal se situaci líčit
nějakému policistovi. Přestože mu manžel sdělil, že spolupachatel sedí v autě před naším

domem, příslušníka tato informace nechala zcela chladným a manžel měl dokonce téměř pocit,
že ho musí přemlouvat, aby něco podnikl. Nakonec z jeho úst přece jen zazněla ta tolik očekávaná věta: „Tak já tam teda někoho pošlu.“
Zůstali jsme „přilepení“ k oknu a sledovali
muže v autě, abychom mohli vše dosvědčit. Po
(pro nás velmi dlouhých) 20 minutách přijelo policejní auto.A my jsme čekali, co se bude dít, jak
muži zákona zasáhnou. Překvapilo nás nejen
jednání onoho muže sedícího v autě, který když
se blížilo policejní auto, se v něm centrálně zamkl, ale i jednání policistů. Jejich služební vůz přijel pomalu k nabouranému autu, tam se zvolna
otočil a aniž by někdo z posádky vystoupil, odjelo pryč. Sledovali jsme to s manželem v němém
úžasu. Musím sebekriticky přiznat, že můj muž
celou situaci zvládal lépe. Byl sice rozhořčený,
ale na rozdíl ode mě nechtěl volat znovu 158
a zeptat se, co to jakože chtěli tímto „komickým
výstupem“ říct. Nakonec mě manžel přesvědčil,
ať nikam nevolám a nechám to být. Poslechla
jsme ho, ale byla jsem hodně pobouřená. Vrcholem všeho bylo, že asi po deseti minutách po
odjezdu policie „náš muž“ vystoupil z auta a šel
si prohlédnou místo činu. Když zjistil, jak to vypadá s nabouraným autem, vrátil se zpět do vozu,
v němž celou dobu seděl a opět se zamkl. Na
další pozorování jsme už opravdu neměli nervy
ani náladu.
Shodou okolností jsem šla druhý den nakoupit a moje cesta vedla kolem nabouraného auta.
Obhlížela jsem, jak moc je poškozené. Bylo
odmrštěné nočním nárazem dozadu a na stranu,
mělo pomačkanou přední masku, rozbitý reflektor a blinkr a promáčknutý nárazník. Jak jsem si
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tak prohlížela stav vozu, zjistila jsem, že mě ze
vchodových dveří sleduje stará paní s hůlkou.
Blesklo mi hlavou, že si bude myslet, že to
poškozené auto je moje „práce“, a proto jsem se
vydala za ní. Zjistila jsem, že mě pozoruje proto,
že si mě s někým spletla, ale pro jistotu jsem se
jí zeptala, jestli neví, čí je to auto. Bylo její a jejího manžela, který byl právě po operaci a také
chodil (jen s velkými obtížemi) s hůlkou. Vůbec
nevěděli, že jim někdo auto v noci naboural. Vylíčila jsem jim celé naše noční „dobrodružství“
a když jsem se dozvěděla, že oběma starouš-
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kům slouží auto k přepravě k lékařům a že neví,
co s nabouraným vozem podniknou, bylo mi
z toho značně smutno. Tím skončila (musím přiznat, že neúspěšně) moje role občana „ohlašovatele bezpráví“.
I přes tuto špatnou zkušenost budu dál svým
dětem i svým žákům tvrdit, že když uvidí někoho v nouzi nebo budou svědky trestného činu,
měli by nějak zasáhnout. Alespoň tím, že vše
ohlásí policii. Jenom si moc přeji, aby v takovém
případě nedopadli jako já a můj manžel.
Marcela Haraštová

Spoleãenské dûní
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Soutěžní sezóna byla v závěru měsíce září
ukončena. V kategorii mužů skončil náš kolektiv
na 13. místě se ziskem 11 bodů. Absolvoval
potřebný počet soutěží VC OSH a sbor tedy
mohl požádat o pořádání naší soutěže v seriálu
soutěží na r. 2007.
Pokud srovnáme výsledky z loňského roku,
došlo k malému zlepšení a to nejen v počtu
bodů, ale i v celkovém umístění. Nejlepší čas
sezóny byl 24,12 na soutěži v Drahouších.
Věková skladba soutěžního kolektivu naznačuje, že při poctivém tréninkovém úsilí lze dosáhnout hodnocení do 10. místa v okrese.
V kategorii mladých hasičů reprezentovala náš
sbor i obec Nikola Nováková na mistrovství ČR
v Liberci. V soutěžní kategorii dorostenek obsadila 11. místo v celorepublikovém hodnocení.
Rozhodně se jedná o velmi úspěšné umístění
a v historii našeho sboru v této kategorii ojedinělé.
VC OSH mladých hasičů ukončila svůj ročník
na soutěži v Oseku nad Bečvou.
V kategorii starších zde startovalo naše družstvo a na předních místech byla obrovská vyrovnanost kolektivů a rozhodovaly výsledné časy až
z posledních pokusů. Naše družstvo skončilo
v celkovém hodnocení na 3. místě, když se před
ně doslala družstva z Olšovce a Milotic. Také náš
kolektiv splnil všechny body pravidel VC OSH
a bude se ucházet o pořadatelství VC OSH
v r. 2007.

Tak jen pro pořádek a celkové hodnocení
našeho kolektivu:
soutěž v Henčlově, Čekyni a Soběchlebích vždy 3. místo.
Čtvrté místo v Radslavicích a 5. místo v Oseku nad Bečvou. Nejlepší čas sezóny 14,517 byl
dosažen na soutěži v Partutovicích.
Se začátkem školního roku se rozběhl nový
ročník soutěže Plamen 2006/2007. První prověrkou bude závod požární všestrannosti, který
se uskuteční v měsíci říjnu v Přestavlkách.
Do soutěže se přihlásily dvě hlídky starších,
jedna hlídka dorostenců a jedna soutěžící v kategorii jednotlivců.
V uplynulém období zasahovala naše technika při požáru hospodářské kolny v Tovačově
11. 8. v 0,35 hod. Na základě získaných finančních prostředků z grantových titulů Olomouckého kraje, byla provedena obnova radiového spojení vozidel s operačním střediskem za 15 000
Kč a dále byla provedena oprava a doplněna
technika zasahující při povodních, v dubnu letošního roku, za 32 500 Kč. Proto také nedojde letos
ke generální opravě karoserie vozidla Avia A31.
O finanční prostředky k provedení této opravy
bude žádat obec v r. 2007.
Hodnocení největší společensko-kulturní akce
„hody 2006“ vyznělo velmi kladně. Slušný finanční výsledek této akce vedl výbor sboru k uspořádání třídenního turisticko-poznávacího zájezdu
po středních Čechách. Zájezd se uskutečnil ve
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dnech 22. - 24. 9. 2006.Účastníci zájezdu tak
měli možnosti shlédnout expozici hasičského
muzea v Přibyslavi a ukázky výcviku a činnosti
Záchranného praporu CO v Kutné Hoře. Druhý
den následovala prohlídka muzea továrny Škoda v Mladé Boleslavi, doplněna prohlídkou centra HZS závodu Škoda, její techniky a operačního střediska hasičů. Odpoledne pak následovala
turistická procházka na hrad Kost. Třetí den začal
prohlídkou hradu Humprecht. Pak následovala
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návštěva u hasičů v Sobotce. Závěrem zájezdu
pak byla turistická prohlídka Prachovských skal.
Krásné podzimní počasí bylo tou nejlepší kulisou, která provázela všechny účastníky zájezdu.
V závěru roku bychom rádi provedli drobné
opravy na vlastním stolovém zařízení a úpravy
vnitřních prostor hasičské zbrojnice pro pořádání společenských akcí.
František Němčák
starosta SDH
Úspû‰né kolektivy
mlad‰ích
a star‰ích hasiãÛ
na konci sezóny
2005-2006

❖❖❖

Pﬁed Chrámem
sv. Barbory
v Kutné Hoﬁe
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Vážení přátelé, po třech měsících bychom vás
chtěli informovat o naší činnosti.
Hlavní každoroční akcí je místní výstava. Tak
i letos ji máme za sebou s různými úspěchy
i neúspěchy, s různými klady i nedostatky.
Kuchyňku, kterou jsme od jara budovali, jsme
šťastně dokončili s pomocí všech našich členů,
přátel a sponzorů. Takže při výstavě již fungovala ke spokojenosti obsluhy i návštěvníků. Dále
bylo nutné všechno uklidit, aby na výstavu bylo
všude čisto. Zhruba týden před akcí jsme začali
finišovat. Vynášeli a skládali jsme klece pro drůbež, v holubářské místnosti vymetli pavučiny
a oprášili klece a voliéry. Garanti expozice králíků vymyli a vyčistili všech 162 klecí, které stojí
venku v areálu. Dále bylo nutno vše označit čísly a v sobotu 2. 9. ráno to vypuklo. Někteří místní dovezli zvířata raději už v pátek, jelikož v příjmu je vždy velký „šrumec“. Naštěstí

V˘stavba kuchyÀky âSCH

vystavovatelé většinou vědí, jak to chodí,
a pomáhají, jak mohou. V minulém čísle jsme
uvedli, že nám nejvíc podali pomocnou ruku přátelé ze ZO Tovačov, Bochoř, Želátovic i ze vzdálených Malhotic. Rodina Pavlíkových v kuchyňce
se hned od rána otáčela na plný plyn, neboť lidé,
kteří pracovali při posuzování zvířat, byli za to
dopoledne hladoví i žízniví. Ve 13.00 hod. už tu
byli první návštěvníci a s malou kulturní vložkou
jsme se rozcházeli o půlnoci. V neděli ráno
dostala zvířata zrní, granule,vodu a brána byla
opět pro všechny otevřena. Výstava končila
v 16.00 hod. po udělení čestných cen a nastal
opačný kolotoč - vrácení zvířat majitelům.
V drůbeži byli nejúspěšnějšími vystavovateli
Skopalovi z Troubek, v holubech p. Gajdoš
z Troubek a v králících p. Prášil z Tovačova.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se
zasloužili o zdárný průběh výstavy. V první řadě
všem sponzorům - Troubecké hospodářské a.s.,
panu Jiřímu Vojtkovi, paní Marii Soukupové, paní
Marii Špalkové, manželům Frgalovým, firmě
OSG Gregovský s r.o., firmě OLEPO, OÚ Troubky, firmě PARAMAT a našim dalším příznivcům,
například Jaroslavu Vojtkovi. A v neposlední řadě
členské základně ČSCH Troubky, která akci
organizovala.
Doufáme, že příští rok se sejdeme ještě v hojnějším počtu nad výsledky naší chovatelské práce.
Milan Kadlec

Mysliveck˘ spolek Troubky
Jelikož nám podzim zaklepal na dveře, oděla
se příroda zřejmě do nejkrásnějšího hávu ze
všech čtyř ročních fází. Vnímáme pestrou škálu
neustále se měnících barev na každém kroku.
Příroda se připravuje na odpočinek, odevzdala svou úrodu. Neměnný koloběh života. I zvěř
v troubeckém revíru nabrala sílu z bohaté letní
nabídky potravy, mláďata dospěla. Kdo má otevřené oči a umí naslouchat, jistě mu neujde hlasité hřadování bažantích kohoutů v pestrobarevném šatu, stejně tak jako překrásný šat kačera
kachny březnačky na Bečvě. Dospěli i zajíci
z posledních letošních vrhů.

Podzim je také nazýván mysliveckými žněmi.
Je to výsledek chovu a péče o zvěř. Pominemeli individuální lovy, je tu místo pro lovy společné
- hony. V Troubkách se jedná zejména o hony na
srstnatou a pernatou zvěř - zajíce a bažanty.
Pokud by se někdo ze čtenářů domníval, že se
sejde parta nimrodů, vyrazí do terénu a střílí po
tom co se pohne, tak žije v naprosté nevědomosti a hluboce se mýlí. Celý hon se řídí přísnými pravidly, psanými i nepsanými mysliveckými
zákony. Hrubé porušení by bylo trestáno okamžitým vykázáním z honu s patřičnými dohrami.
Menší „prohřešky“ typu závad na výstroji, nepou-
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žívání myslivecké mluvy, či porušení zásad myslivecké zdvořilosti, je řešeno humornou formou
na „poslední leči“ po skončení oficiální části honu.
Ale vraťme se na začátek. Nedochvilnost příchodu na hon se v Troubkách netrpí. Při příchodu
provádí hospodář evidenci účastníků honu, včetně kontroly zbrojních průkazů a loveckých lístků.
Je to doklad pro případnou kontrolu. Na snídani je
připravena hutná přesnídávková polévka.
Je čas zatipovat si, kolik že se objeví kusů ulovené zvěře na konečném výřadu.
Na slavnostním zahájení mají střelci, honci,
velení honu a trubači každý své místo.Trubači
svým „Vítáme vás.“ uvádějí přivítání předsedou
a dávají slovo hospodáři. Ten oznamuje organizaci honu, poučuje o bezpečnosti. Opět se žezla ujímají trubači a znělkou „Začínáme vesele,
jako dobří přátelé.,“ dávají povel k odchodu na
první leč. Na jednotlivé leče odcházíme pěšky
a do větších vzdáleností používáme vyřazený
vojenský přívěs „Rudé armády“.
V naprosté většině je u nás běžná kruhová leč.
Závodčí vysílá střídavě střelce a honce se začleněním lovecky upotřebitelných psů do dvou směrů tak, aby byl v určeném bodu střetu prvně
vyslaných vytvořený tvar - kruh, což je oznámeno prvním troubením. Je to současně povel, kdy
začíná stahování kruhu všemi účastníky.
V momentě, kdy by mohlo dojít k ohrožení střelbou do kruhu, přichází troubení druhé - „do kola
nestřílet“. Třetí a poslední troubení znamená
konec leče. V této chvíli střelci vybíjejí své zbraně a na honě není jediná flinta nabitá do zahájení leče další. Po dohledání ulovené zvěře je prováděna výlož, zvěř je nutno ošetřit, aby neztratila
na své kvalitě. Vyháčkování bažantů už neprovádíme, ale vyždímání, vymočení zajíců je
nezbytné. Je třeba zhodnotit průběh právě proběhlé leče a připravit se na novou.
Zpravidla uprostřed honu za námi vyjíždí polní udírna a naší „mladí“ se vžívají do role uzenářů, aby nám připravili kabanos. Trubači nezapomenou na znělku „Myslivec chce střílet, ale také
jíst, kuchařka čeká, nechte všeho být.“
Blíží se třetí hodina odpolední, je po plánovaných lečích, scházíme se příjemně unaveni na
Konírně provést poctu ulovené zvěři - slavnostní
výřad. Ve čtverci, či obdélníku ohraničeném vět-
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vemi ze smrčí, je pečlivě do řad uložena veškerá slovená zvěř dne. Hospodář předává šťastným
střelcům „slovenou vzácnou zvěř“ - liška, kohout
bažanta královského. Následně společně s předsedou hodnotí právě skončenou oficiální část
honu. Neopomenou pozvání na „poslední leč“
v prostorách našeho svatostánku. Trubači berou
do úst nátrubky a setmělými Troubkami zní tesklivě „Halali, Halali, poslyšte moji milí kamarádí,
jak poslední pocta se koná, na pozdrav poslední, zhaslé zvěři ...“.
Hon však nekončí. Ukládáme zbraně podle
předpisů, protože zákony jsou v tomto směru
nekompromisní, stejně tak jako k požívání alkoholu během honu. Asi by se hodně podivily
legendy troubecké myslivosti, které odešly za
svatým Hubertem, kdyby mohly alespoň na skok
zpět, ale realita je taková, jaká je a určitě prospívá myslivosti.
Večeře ze zvěřiny připravená drahými polovičkami některých našich členů by nadchla i největší gurmány mysliveckých specialit.
Je čas vyhlásit nejváženější osobu dne. Po
pečlivém zvážení dobré mušky, dodržování všech
tradic a obyčejů je pasovacím listem, nasazením
koruny a za zvuku fanfár pasován pasovací dýkou
na Krále honu ten, který byl dnes ten nejlepší.
Soudce, žalobce a obhájce humornou formou
zahajují „myslivecký soud“, potrestají všechny
prohřešky. „Odměněna“ je dobrá, ale i špatná
muška, nedodržování myslivecké mluvy, nepovolené shlukování při zastupování lečí. Prostě na
každého se vždy najde ten „nesmírně hrozivý
prohřešek“. Nechat se zastupovat obhájcem je
přechodem z deště pod okap.
Vyhlášení správného tipu na počet slovené
zvěře a tombola jsou předzvěstí samotného
závěru. Když už je hodně po Večerníčku, z Konírny je slyšet veselí a myslivecké písničky. Přesně
tak, jak nám a naši přátelům velí myslivecký
mrav, patron sv. Hubert a určitě si nechceme
pohněvat ani bohyni lovu - Dianu. Bylo by na škodu, aby nám nebyla příště nakloněna.
Pokud vám již bylo 15 let, jste-li ochotni dodržovat naše pravidla, můžete se na vlastní kůži
přesvědčit o tom, co jsem vám právě popsal.
Myslivecké žně v Troubkách jsou za dveřmi.
Luděk Judas
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Hodnocení na honu mezi leãemi zleva Petr Mateﬁánka, Vít Kratochvil,
Ota Mateﬁánka a Tomá‰ Mateﬁánka



at“
í po leãi „vyÏdím
U‰áci se mus

Trocha odpoãinku neu‰kodí Václav Janou‰ek a Josef Kaláb
- dlouholetí troubeãtí
myslivci pﬁi jednom z honÛ
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Jezdeck˘ oddíl
Závody v parkurovém skákání pořádáme od
roku 1999 dvakrát ročně. Troubecké závody se
započítávají do Středomoravské ligy, které se
účastní kolem 25 jezdeckých oddílů ze Zlína,
Kroměříže, Prostějova, Olomouce, Tlumačova,
Kojetína (Troubky, Oldřichov, Bochoř, Penčice,
Mostkovice, Martinice, Pravčice, Soběsuky.).
Letošní ročník byl výjimečný tím, že jsme vyhlásili soutěže od stupně ZM až po S, zatímco
v minulých ročnících se soutěžilo jen do stupně
obtížnosti L.
První závody v letošním roce jsme uspořádali 11. června. Příznivé počasí a vyhovující terén
přilákaly na start 159 jezdců a koní ze 40 oddílů
z celé Moravy. Červnových závodů se zúčastnilo 6 jezdců z našeho oddílu. Dařilo se Zbyňku
Smolkovi s klisnou Soňa. V současné době je
naším nejmladším jezdcem a na závodech startoval prvním rokem. V soutěži Skok ZM pro děti,
kde jsou překážky vysoké 90cm, projeli parkur
bez shození jediné překážky a dostali se tak do
rozeskakování. Další naší mladou úspěšnou
jezdkyní je Simona Krejčířová, která od letošního roku už závodí za juniory. S klisnou Amálie
si v soutěži Dvoufázové skákání 100/110 cm
mezi 51 startujícími vybojovala 13. místo. Dvojice projela trať bez trestných bodů a v rozeskakování shodila pouze jednu překážku. Úspěch
měla také Ing. Lenka Vojtková (v červnu ještě
závodila pod svým rodným příjmením Navrátilová) s klisnou Šeron. Soutěž Skok ZL s překážkami vysokými 110 cm se této dvojici podařilo dokončit se čtyřmi
trestnými body za jednu shozenou
překážku a zajistit si tak mezi 42
startujícími 16. místo.
Další závody jsme naplánovali na
20. srpna. Počasí se opět vydařilo
a počet startujících se zvýšil na 168
jezdců a koní z 39 oddílů. Z našeho oddílu startovalo opět 6 jezdců
a tentokrát se jim dařilo ještě lépe.
Jaroslav Vrána s koněm Šimon 2
absolvovali soutěž Skok ZM pro
4-leté a 5-leté koně startující
1. rokem (výška překážek 90 cm)
bez trestných bodů a o vítězi roz-

hodl už jen čas. Ztráta 5 sekund na vítěze znamenala pro Jarka se Šimonem 3. místo mezi
18 startujícími. Jana Nečekalová s klisnou
Galánka 1, v téže soutěži, shodily jednu překážku a čtyřmi trestnými body si zajistily 12. místo.
V soutěži Dvoufázové skákání 100/110 cm
(54 startujících) se z našich jezdců opět nejlépe
umístil Jaroslav Vrána s koněm Šimon 2. Projeli parkur bez trestných bodů a dostali se do
rozeskakování, čímž si vybojovali 24. místo.
Simona Krejčířová s klisnami Amálie a Aneta 5
a Jana Nečekalová s klisnou Galánka 1 absolvovaly tento parkur se 4 trestnými body.
Parkur v soutěži Skok ZL na čas (překážky
do 110cm) úspěšně projeli bez trestných bodů
Zbyněk Smolka s klisnou Vadira a Simona Krejčířová s klisnami Amálie a Aneta 5. O lepším
umístění opět rozhodoval lepší čas. Ze 46
zúčastněných se Simona Krejčířová umístila na
16. místě s klisnou Aneta 5 a na 15. místě
s Amálií. Zbyněk Smolka s Vadirou byl o 6
sekund rychlejší, a to mu zajistilo 7. místo.
Předposlední soutěže Skok L, kde překážky
dosahují výšky 120 cm, se z našeho oddílu
zúčastnila pouze Ing. Lenka Vojtková s klisnou
Šeron. Dvojice projela trať s 12 trestnými body,
a to stačilo při celkovém počtu 30 startujících na
18. místo.
Poslední vyhlášená soutěž byla Skok S. Tento parkur je už velmi obtížný, protože překážky
dosahují 130 cm. Svědčí o tom i malý počet star-

Jana Neãekalová s konûm Galánkou

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2006

33

tujících. Mezi 13 nejlepšími na startu náš oddíl
opět jako jediná reprezentovala Ing. Lenka
Vojtková s klisnou Šeron.
Na závěr chceme poděkovat všem sponzorům, kteří každoročně přispívají na závody.
Jsou to: OÚ Troubky, Ing. Stanislav Mišák,
Troubecká hospodářská a. s., autodílna Jiří
Vojtek, ZELTR Troubky, Kazeto Přerov, Marie
Špalková - potraviny Lama, Potraviny Frgál

Zbynûk Smolka ml. s konûm Vadirou
se umístili na 6. místû

Jaroslav Vrána
s konûm ·imonem 2
vyhrál 3. místo

Bohumil, AGRO Tovačov, Tichák Jiří - Pálenice, Bohumil Kořínek - klempířství, autodoprava - Zatloukal Václav, Jezdecké potřeby Bolfovi, Petr Malík a Mysliveckému
sdružení v Troubkách děkujeme za laskavé
zapůjčení areálu.
Ing. Lenka Vojtková

Vybrali jsme pro vás
CO TO ZNAMENÁ, KDYÎ SE ¤EKNE „T¤INÁCTÁ KOMNATA“
= MÍSTO ZAHALENÉ TAJEMSTVÍM, KAM JE VSTUP ZAKÁZÁN
Kdo by neznal kouzelný svět pohádek, jejichž
děj se odehrává kdesi za devaterými horami,
v nichž pravda vítězí nad lží, dobro nad zlem
a hlavní hrdinové, pokud nezemřeli, žijí dodnes.
Pohádky se dlouho šířily pouze ústním podáním.
První sbírku pohádek v Evropě vydal až v roce
1697 francouzský básník a prozaik Charles Perrault (1628 - 1703) pod názvem Příběhy a vyprávění z minulých dob - Pohádky mé matky Husy.
Pochybným hrdinou, dnes bychom řekli spíše
masovým vrahem jedné z nich, byl i rytíř Modrovous (franc. Barbe blene), pojmenovaný podle
svého temného až modravého plnovousu. Tak
jako mnozí jiní se v dospělém věku oženil, ale
záhy se ženil podruhé, potřetí . až posedmé, protože jeho manželky se záhadně ztrácely. Vysvětlení bylo prosté. Rytíř často odjížděl na cesty
a vždy před odjezdem svěřil manželce zlatý klíč
k tajemné třinácté komnatě, kam jí ovšem zaká-

zal vstoupit. Už od dob pramáti Evy se traduje,
že každá žena je zvědavá a nejinak tomu bylo
i s Modrovousovými manželkami. Žádná z nich
zvědavosti neodolala, v tajemné komnatě však
našla zavražděná těla svých předchůdkyň a stihl ji stejný osud. Až poslední sedmou manželku
zachránili před jistou smrtí v poslední chvíli její
bratři.
Motiv pohádky o tajemné komnatě, zlatém klíči a modrém vousu není původem francouzský,
jeho základ je prastarý a kořeny sahají snad až
do dávné minulosti starého Východu. Ovšem
i dnes existuje řada míst, která bychom mohli
symbolicky označit za třináctou komnatu a snad
každý z nás jí alespoň kousek skrývá někde
v koutku duše, kam je ostatním „vstup zakázán.“
Pramen: S. Kovářová, Proč se říká 222x
LK
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Moudrost slavn˘ch
Tragédie Ïivota spoãívá nûkdy v tom, Ïe dostaneme, po ãem touÏíme.
Maugham
Dobré vychování nespoãívá v tom, Ïe nepoléváme ubrusy, ale v tom,
Ïe pﬁehlédneme, uãiní-li tak druh˘.
A. P. âechov
Mládí je boÏská nemoc, z níÏ se kaÏd˘ den uzdravujeme.
Italské pﬁísloví
Flirtující star‰í muÏi na pláÏích nejsou nebezpeãní, neboÈ nevydrÏí dlouho se zataÏen˘m bﬁichem.
H. Kabelová
Nûkdo mlãí, protoÏe neví, a nûkdo mlãí, protoÏe ví své. M. Horníãek
Politika v demokracii by byla celkem jednoduchou záleÏitostí, kdyby
nebylo tﬁeba stále znovu vyhrávat volby.
D. Acheson
Génius je ãlovûk, kter˘ má oãi pro to, co má pﬁed nosem.

J. J. Mehr

Slzy by mûly b˘t vÏdy stírány osu‰kou toho, kdo je vyloudil.

Bednáﬁ

Vzala jsem si prvního muÏe, kterého jsem kdy políbila. KdyÏ to ﬁeknu
sv˘m dûtem, dûlá se jim nanic.
B. Bush
Chytr˘ manÏel kupuje Ïenû u‰lechtil˘ porcelán, aby se bála mu svûﬁit
jeho mytí.
L. Fetchner
LK

Pranostiky
Po teplém záﬁí, zle se ﬁíjen tváﬁí.
V ﬁíjnu mráz a vûtry - leden, únor tepl˘.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
KdyÏ dlouho listí nepadá, tuhá zima se pﬁikrádá.
KdyÏ se v listopadu hvûzdy tﬁpytí, mrazy se brzo uchytí.
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Zadáno pro Ïeny
Medové ﬁezy
4 vejce, 2 lžíce medu, 2 lžíce cukru, 15 dkg hl. mouky, lžička jedlé sody, lžička perníkového prášku, lžíce kakaa na obarvení.
Postup: vejce, med , cukr, šleháme do pěny, přidáme smíchané - mouku, sodu, perníkový prášek.
Pečeme v mírné troubě. Upečený plát rozdělíme na 4 stejné pásy a plníme nádivkou.
Náplň: 3 žloutky (nebo 1 žloutek a 1 vejce) 14 dkg mletého cukru, kakao(případně rozpuštěná
čokoláda) půl šálečku silné černé kávy, máslo, cukr. Vejce, kávu, cukr šleháme v páře do pěny, po
vychladnutí přidáme ušlehané máslo a trochu čokolády (kakaa). Díly slepíme náplní i nahoře. Necháme řez ztuhnout a po zchlazení posypeme kakaem nebo strouhanou čokoládou. Řezy se lépe krájí po ztuhnutí v lednici.

Stﬁecha z BB su‰enek
Potřebujeme: 1 balíček světlých,1 balíček tmavých BB sušenek,15 dkg
moučk.cukru, 20 dkg másla, 50 dkg obyč. jemného tvarohu (ne z vaničky), rum, 2 banány. Postup: Ručním šlehačem utřeme máslo s cukrem,
tvarohem a ochutíme rumem.
Na alobal naskládáme jako šachovnici BB sušenky: 3 řady po 7 kusech
(střídáme světlou a tmavou barvu). Potřeme polovinou tvarohového
krému (foto č. 1) a zakryjeme znovu sušenkami BB poskládanými jako
šachovnice,ale tentokrát barvy obrátíme (na spodní tmavou klademe světlou). Rozetřeme zbytek
krému a na prostřední řadu položíme oloupané banány (foto č. 2). Alobal z obou delších stran přiklopíme k sobě tak, že se sušenky nahoře spojí do střechy. Po zatuhnutí v lednici polijeme čokoládovou polevou a dáme znovu vychladit. Pak už jen krájíme a nestačíme se divit, jak dobrůtka mizí!

Foto ã. 1

Foto ã. 2

Foto ã. 3

Nadívaná vepﬁová peãenû (kotleta)
Vepřovou pečeni nařežeme ostrým nožem asi na 1,5 cm silné plátky, spodek masa zůstane nerozřezaný. Maso v zářezech ze všech stran osolíme, okořeníme směsí Gyros nebo grilovacím kořením. Do každého zářezu vetřeme hořčici a kečup, vložíme na kolečka krájenou cibuli, plátek
sýra a anglické slaniny. Povrch pokryjeme plátky slaniny. Naditou pečeni
převážeme nití, aby se zářezy nerozevíraly a můžeme zpočátku péct v pečícím papíře. Při pečení
maso podléváme vodou, šťávu zlepšíme cibulí. Hotové maso podáváme s knedlíkem, s rýží.

DIA KOUTEK
Zapeãen˘ kvûták nebo brokolice
Květák (brokolice ), anglická slanina, strouhaný sýr, vejce.
Postup: květák (brokolici) ovaříme, nasekáme na drobné kousky, pokrájíme anglickou slaninu, osolíme. Hmotu smícháme, dáme na vymaštěný plech, zalijeme rozšlehaným vejcem a pečeme v troubě. Před úplným dopečením posypeme strouhaným sýrem. Podáváme s bramborem nebo bez přílohy. Pozor- nepřesolit.
JS
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Humor
Povídají si dvě kamarádky: „Seznámila jsem se s jedním mužem, ten mě pozval k sobě na večeři a jako dárek mi dal kožich.“
„A co jsi musela udělat?“
„Nic, jen trochu zkrátit rukávy .“
Lord Patrick očekává ve svém sídle příjezd své paní a tchýně. Je slyšet cinkot rolniček,
vejde komorník a hlásí: „Vaše lordstvo, saně přijely.“
„Obě, Johne?“
Podezřívavá žena se ptá manžela: „Můžeš mi vysvětlit, jak se ti na límec dostala rtěnka?“
„Nemůžu, nevím. Docela jasně si pamatuji, že košili jsem si sundal.“
„Až ty známky doma ukážeš, tvůj otec nejspíš zešediví,“ říká učitelka žákovi.
„To by se mu moc líbilo,“ nadchne se žák. „On je totiž úplně plešatý.“
Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku: „Co je to podvod?“
„Podvod je, jestliže mě teď necháte propadnout.“
„Jak to?“ ptá se profesor.
„Protože paragraf 265 trestního zákona zní: „Kdo zneužije něčí nevědomosti, aby jej poškodil,
dopustí se podvodu .“
Přišel anděl na zdravotní středisko a pravil vyjevenému lékaři: „Říkal jste přece, že se
mám přijít za 10 dní ukázat!“
Novinářka jde po náměstí a všimne si staříka, jak se vyvaluje na slunci. Přistoupí k němu a
zeptá se: „Pane, mohl byste pro naše noviny prozradit recept na spokojený a dlouhý život?“
„Kouřím denně 60 cigaret, za týden vypiju bednu whisky, jím tučná jídla a zásadně necvičím.“
„To zní opravdu zajímavě. A kolik vám je?“
„Jedenatřicet.“
Baví se dvě blondýnky: „Tak co, udělala jsi ten řidičák?“
„Ale ne, vyhodili mě.“
„A proč?“
„Normálně jsem jela, až jsme se dostali na kruhový objezd, a tam byla tabule s číslem
30.
Tak jsem to třicetkrát objela a stejně mě vyhodili.“
„A nepřepočítala ses?“
Četla jsem, že Abraham Lincoln studoval u krbu, Mozart skládal při světle svíček a Galileo přišel na svůj objev při petrolejce. Copak nikoho z nich nenapadlo, že pracovat se dá i ve dne?
Na skotské klinice se provádí operace. Baví se dvě ošetřovatelky.“Koho tam operujete?“
„Nějakého McTalishe, spolkl při golfu míček.“
„Ten, co se třese před operačním sálem, to bude asi příbuzný?“
LK
„Ne, ten čeká na ten míček, aby mohli pokračovat.“
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Reklama

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Josef Pospíšilík
Riedlova 9, 750 02 Přerov
(u Michalova, za restaurací Labuť)
Tel.: 777 662 061, 581 735 910
Ordinační hodiny
Po - Pá 8.00 – 12.00 15.00 – 19.00
Ne
18.00 – 20.00
Mimo ordinační hodiny
pohotovost na tel. 777 662 061
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Reklama

OSG•GREGOVSK¯s.r.o.

S TAV E B N Í A O B C H O D N Í F I R M A N A B Í Z Í :
-

V O L N O U K A PA C I T U P R O S TAV E B N Í P R Á C E
P Ů J Č O VÁ N Í M A L É H O R U Č N Í H O N Á Ř A D Í
P R O D E J Z Á K L A D N Í H O S TAV E B N Í H O M AT E R I Á L U
PRODEJ ZAHRÁDKÁŘSKÉHO, ŽELEZÁŘSKÉHO ZBOŽÍ
P R O D E J K R M I V P R O D O M Á C Í Z V Í Ř ATA

Kontakt: tel. 602 526 464,
602 893 189
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Reklama

❖❖❖

40

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2006

Najdi 12 rozdílÛ

Kristýna Obrtelová

Rozdíly vypište nebo přímo zaškrtněte v obrázku a do 4. 12. 2006 zašlete
na Obecní úřad v Troubkách, ul. Dědina 286/29 a výherci dostanou malou odměnu:
Dvanáct rozdílů: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
JMÉNO, ADRESA: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Třída: ... ... ...
Vylosovaní výherci z minulého čísla: Tereza a Zuzana Kamelandrovy,Tereza Dohnalová,
Jakub a Kateřina Nezvalovi.
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