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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
v období pﬁed troubeck˘mi hody jiÏ tradiãnû vychází ná‰ ãasopis,
kter˘ je urãen vám, obãanÛm na‰í obce a dal‰ím zájemcÛm o dûní
v na‰í vesnici.
Doba kvetoucích a vonících zahrad je jiÏ za námi a dnes uÏ sklízíme první úrodu.
Îivot v obci ubíhá sv˘m obvykl˘m tempem. KaÏdoroãní zájezd
seniorÛ se i letos vydaﬁil a v‰ichni úãastníci si se zájmem prohlédli
oblíbené roÏnovské skanzeny. K dobré náladû pﬁispûlo pﬁíjemné poãasí i pﬁíleÏitost k nákupu tradiãních vala‰sk˘ch koláãÛ – frgálÛ.
V jarním období mnohé z nás potrápily jarní nemoci a k jisté
nespokojenosti pﬁispûla i kabelová televize, která mûnila frekvence
jednotliv˘ch stanic.
V tomto období si uÏ nûkteﬁí z vás uÏívají zaslouÏenou dovolenou
a jiní si ji teprve plánují.
Pﬁejeme v‰em obãanÛm pﬁíjemné poãasí, pohodu a pûkné záÏitky.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
Začátkem měsíce června byly dokončeny hlavní práce na rekonstrukci místní komunikace v ulici Příčná a nyní probíhá předávací řízení, v rámci něhož bude osazeno dopravní značení a případně budou odstraňovány zjištěné závady. Úplné otevření této komunikace pro provoz předpokládáme začátkem měsíce července, kdy by rovněž měla proběhnout kolaudace akce.
V současné době probíhá stavební řízení na povolení akce „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Loučka I. – Loučka IV.“. Komunikace v jednotlivých ulicích jsou projektem rozděleny na samostatné stavební objekty, přičemž po získání pravomocného stavebního povolení, které by mělo být vydáno v průběhu letních měsíců, počítáme se zahájením výběrového řízení na
zhotovitele této akce. Pokud vše půjde dle našich předpokladů, tak na začátku podzimu by mohly být zahájeny práce na rekonstrukci prvního vybraného stavebního objektu, tj. komunikace v jedné z ulic.
V souvislosti s opravami a rekonstrukcemi místních komunikací bych chtěl zmínit pozitivní zprávu. V rámci dotačního řízení na Ministerstvu pro místní rozvoj byly dvě naše projektové žádosti
doporučeny k finanční podpoře. Jedná se o prakticky dokončenou rekonstrukci místní komunikace v ulici Příčná a pak opravu povodněmi poškozených komunikací v ulicích Sadová a Kout.
V případě, že se podaří dotáhnout do úspěšného závěru tyto naše žádosti, získáme další úseky
opravených místních komunikací ještě v tomto roce.
V polovině července letošního roku bude zahájena další investiční akce, a to „Zateplení kulturního domu v Troubkách“, která byla podpořena v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dodavatelem této akce bude společnost MAIN INVEST a.s. Zlín. Dokončení prací je plánováno nejpozději na konec měsíce listopadu. V rámci provádění prací na zateplení kulturního domu
(obvodový plášť bude zateplen tepelnou izolací EPS tl. 140 mm, střešní konstrukce pak izolací
tl. 220 mm, vyměněny budou vstupní dveře do KD) bude také vybudován bezbariérový vstup do
místní knihovny.
Na stránkách níže se můžete seznámit s novými ceníky poskytovaných služeb a také s novým
ceníkem pro oblast pohřebnictví. Ke změnám nás vedly rostoucí náklady, a to jak na provoz celého hřbitova, tak také samozřejmě na opravy a údržbu strojního a vozidlového parku obce a rostoucí ceny pohonných hmot.
Níže máte také zveřejněn inzerát na prodej obecní ubytovny. V květnu letošního roku se do
výběrového řízení nikdo nepřihlásil, a proto bylo na červen vyhlášeno druhé kolo.
Správa silnic Olomouckého kraje nechala zpracovat projekt na regeneraci aleje Troubky – Citov,
se kterým se hodlá ucházet o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí. Pokud
bude v dotačním řízení úspěšná, tak by do konce roku 2014 měla tato alej získat novou podobu.
S celým projektem se můžete seznámit na obecním úřadě, kde je projekt k nahlédnutí.
Od 1. 7. 2011 dojde k úpravě provozní doby sběrného místa OLFIN. Odpady bude možné nově
předávat obsluze sběrného místa pouze v otevíracích dnech a hodinách, a to každou druhou
středu v měsíci od 14.00 do 17.00 hodin a každou druhou sobotu v měsíci v době od 8.00 do
11.00 hodin. V jiných dnech nebude sběrné místo pro veřejnost otevřeno. Pouze ve výjimečných
případech bude možno dohodnout s místostarostou obce otevření sběrného místa a převzetí
odpadu zaměstnancem obce. V letních měsících by také měl začít fungovat sběr bioodpadu, který bude zajišťovat společnost van Gansewinkel. O podrobnostech budete informováni.
Přeji vám všem sluníčkem prozářené a pohodové letní dny a příjemné prožití letních dovolených k načerpání nových sil do běhu všedních dnů.
Radek Brázda
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Ceník sluÏeb v oblasti pohﬁebnictví
SMUTEČNÍ SÍŇ
Pronajímané prostory:
Smuteční obřadní síň

Cena bez DPH
500 Kč

Cena s DPH 20 %
600 Kč

POPLATKY ZA HROBOVÁ MÍSTA
A PRÁCE SPOJENÉ S POHŘBENÍM ZESNULÉHO
Název poplatku
Poplatek za nájem jednohrobu
Poplatek za služby spojené s nájmem jednohrobu
Poplatek za jednohrob celkem
Poplatek za nájem dvojhrobu
Poplatek za služby spojené s nájmen dvojhrobu
Poplatek za dvojhrob celkem
Poplatek za nájem urnové schránky
Poplatek za služby spojené s nájmem urnové schránky
Poplatek za urnovou schránku celkem
Práce spojené s pohřbením (výkop hrobu)

Cena
235 Kč/10 let
1200 Kč/10 let
1435 Kč/10 let
470 Kč/10 let
1200 Kč/10 let
1670 Kč/10 let
500 Kč/10 let
600 Kč/10 let
1100 Kč/10 let
3000 Kč

Tyto poplatky jsou osvobozeny od platby DPH.
Tento ceník je platný a účinný od 1. 7. 2011.
Rozhodné je datum uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.

CENÍK SLUŽEB OBCE TROUBKY
NÁZEV SLUŽBY
Práce nakladačem Locust
v pracovním týdnu
Práce nakladačem Locust
o víkendu
Jízda Avie
Dovoz odkorků Avie, traktor v obci
Vývoz kontejneru se stavební sutí
(Žeravice)
Dovoz dřeva Avie, traktor
do 15 km
Zapůjčení plošiny SAXI + odvoz,
dovoz OÚ v obci
Zapůjčení plošiny SAXI
Zapůjčení výsuvného žebře + odvoz,
dovoz OÚ v obci
Sečení ruční sekačkou
Sečení křovinořezem
Tento ceník je platný od 1. 6. 2011

CENA SLUŽBY (bez DPH)

CENA SLUŽBY (s DPH)

450 Kč/hodina

540 Kč/hodina

500 Kč/hodina
20 Kč/km
100 Kč
640 Kč / kontejner
+ skládkové (cca 180 Kč/t)

600 Kč/hodina
24 Kč/km
120 Kč
768 Kč / kontejner
+ skládkové

600 Kč/vlečka, kontejner

720 Kč/vlečka, kontejner

500 Kč/den + 100 Kč
500 Kč/den

600 Kč/den + 120 Kč
600 Kč/den

150 Kč/den + 100 Kč
200 Kč/hodina
200 Kč/hodina

180 Kč/den + 120 Kč
240 Kč/hodina
240 Kč/hodina
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Obec
Troubky

nabízí k prodeji

SESTAVU UNIMO BUNĚK
- bývalé obecní ubytovny s vybavením,

která byla poškozena při povodni v roce 2010.
Podrobnější informace získáte na webových stránkách
obce www.troubky.cz nebo na Obecním úřadě
v Troubkách, tel. 581 299 211.
Prohlídku objektu je možné dohodnout na tel. 603 457 410.

Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 4 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 30. 3. 2011
1. Zastupitelstvo obce
schválilo paní Vladimíru Hanzlíkovou a pana Libora
Nedbala ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce
určilo paní Blanku Pospíšilovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce po projednání
trvá na řešení PPO obce Troubky dle variant navržených
obcí Povodí Moravy s.p.
USNESENÍ č. 5 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 27. 4. 2011
1. Zastupitelstvo obce
schválilo pana Emila Smolku a RNDr. Hanu Čechovou
ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce
určilo paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce
schválilo program zasedání zastupitelstva obce.

6. Zastupitelstvo obce po projednání
vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady obce za uplynulé období.
7. Zastupitelstvo obce po projednání
vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
8. Zastupitelstvo obce po projednání
schválilo provedení mimořádné inventarizace veškerého
majetku obce k 30. 6. 2011.
9. Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí hospodaření obce k 31. 3. 2011.
10. Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí komentář k hospodaření obce k 31. 3.
2011.
11. Zastupitelstvo obce po projednání
schválilo žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení Obce Troubky v tom znění, jak byly
předloženy.
12. Zastupitelstvo obce po projednání
schválilo prodloužení čerpání úvěru č. 4562262010 paní
Heleně Klosové do 31. 12. 2011.
13. Zastupitelstvo obce po projednání

4. Zastupitelstvo obce po projednání

schválilo zřízení Fondu oprav bytového hospodářství
obce.

vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva
obce.

14. Zastupitelstvo obce po projednání

5. Zastupitelstvo obce po projednání
schválilo vypracování projektu na výstavbu hráze na
Q100 v lokalitě Panská louka.

ukládá Radě obce, aby zpracovala statut tohoto Fondu
a přeložila jej na příštím zasedání Zastupitelstva obce ke
schválení.
15. Zastupitelstvo obce po projednání
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bere na vědomí informace o podaných žádostech
o poskytnutí dotace, grantu či příspěvku.
16. Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí informace o prodeji bytového domu
v Tovačově.
17. Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej bytu v obecním bytovém domě v Tovačově dle přílohy.
18. Zastupitelstvo obce po projednání
zmocňuje starostu obce k podpisu této kupní smlouvy.
19. Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí informace o vyhlášení výběrového řízení na prodej obecní ubytovny.
20. Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí informace o výběru společnosti RENOMIA a.s. na zajištění komplexního pojistného programu
pro Obec Troubky.
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21. Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí informace ředitele ZŠ a MŠ Troubky
o hospodaření organizace za období 1 – 3/2011.
22. Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje návrhy projektů financovaných ze zůstatku
povodňového účtu dle přílohy.
23. Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje jako součást schváleného Zadání změny č. 5
územního plánu sídelního útvaru Troubky upravený
Komentář a přílohy.
24. Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Přerov III za rok 2010.
25. Zastupitelstvo obce po projednání
ukládá radě obce, aby do 30. 6. 2011 zpracovala opatření k zajištění bezpečnosti na průjezdu obcí.

Pietní vzpomínka
V sobotu 14. 5. 2011 se na hřbitově v Troubkách uskutečnila pietní vzpomínka k příležitosti 66. výročí ukončení II. světové války.
Této vzpomínkové akce se mmj. zúčastnili představitelé obce a členové Svazu letců v Přerově v čele

s jejich historikem Jaroslavem Schönem. V restauraci
Zavadilka byl při této příležitosti slavnostně odhalen
obraz vojenského bombardéru B-24 Liberátor. Přítomní občané měli možnost obdivovat historické vojenské
vozy veteránů i dobové uniformy vojáků.
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Rada obce
USNESENÍ č. 7 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 15. 3. 2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

1. Rada obce schválila návrh smlouvy o nájmu pozemků uzavřený mezi Obcí Troubky a FK Troubky o.s. dle
přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 7/100/2011

Usnesení rady 7/106/2011

Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Rada obce schválila podmínky výběrového řízení na prodej obecní ubytovny Nagáno dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 7/99/2011

Usnesení rady 7/101/2011
Rada obce schválila návrh rozpisu rozpočtu obce na rok
2011 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 7/102/2011
Rada obce schválila žádost Sdružení přátel ZŠ a MŠ
Troubky o.s. o bezplatný pronájem kulturního domu při
pořádání Dětských šibřinek.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 7/107/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu v kulturním domě, panu Martinu Konečnému, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ č. 8 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 23. 3. 2011

Usnesení rady 7/103/2011

Usnesení rady 8/108/2011

Rada obce vzala na vědomí informace starosty obce
o podaných žádostech o poskytnutí dotace či grantu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

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

Usnesení rady 7/104/2011

Rada obce schválila návrh rozpisu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Rada obce vzala na vědomí oznámení pana Libora Stržínka, Troubky, o převzetí práv a povinností vyplývajících
ze Smlouvy o nájmu pozemku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 7/105/2011

ulice Pﬁíãná 11. 5. 2011

Usnesení rady 8/109/2011

Usnesení rady 8/110/2011
Rada obce schválila návrh rozpisu rozpočtu obce na rok
2011 dle přílohy.

ulice Pﬁíãná 9. 6. 2011
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 8/111/2011

Usnesení rady 9/117/2011

Rada obce schválila návrh rozdělení hospodářského
výsledku Základní školy a Mateřské školy Troubky za rok
2010 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 3 000 Kč hudebnímu seskupení ZÁTRŽA.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 8/112/2011

Usnesení rady 8/113/2011

Rada obce doporučila Zastupitelstvu schválit žádost paní
Heleny Klosové, Troubky, o prodloužení termínu čerpání
poskytnutého úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení
obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská, panu Ladislavu Hudcovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 10. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

1. Rada obce schválila návrh na snížení výše nájemného za pronájem chovatelského areálu na Loučkách.
2. Rada zmocnila starostu obce k uzavření a podpisu
Dodatku nájemní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 8/114/2011

Usnesení rady 9/120/2011

Rada obce schválila program mimořádného zasedání
Zastupitelstva obce dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Rada obce schválila podání výpovědi stávajícímu poskytovateli servisních služeb výtahů na bytových domech
obce, a zároveň vyhlášení výběrového řízení na nového
poskytovatele těchto služeb.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Rada obce schválila Vnitřní předpis č. 1/2011 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 8/115/2011
Rada obce schválila návrh organizační struktury obce na
úseku komunálních služeb a úklidu dle přílohy, a to s účinností od 1. 4. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ č. 9 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 13. 4. 2011
Usnesení rady 9/116/2011
Rada obce schválila program zasedání.

ulice Pﬁíãná 11. 5. 2011

Usnesení rady 9/118/2011

Usnesení rady 9/119/2011

Usnesení rady 9/121/2011
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 5000 Kč paní Ing. Lenky Vojtkové, Troubky, na
úhradu části výdajů spojených s účastí na mistrovství
Evropy v armwrestlingu konaném v Turecku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 9/122/2011
Rada obce nedoporučila Zastupitelstvu obce schválit

ulice Pﬁíãná 9. 6. 2011
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ulice Pﬁíãná 11. 5. 2011

ulice Pﬁíãná 9. 6. 2011

záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 865/1
v k. ú. Troubky nad Bečvou paní Gabriele Skřivánkové, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 10/128/2011
1. Rada obce schválila přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDHO Troubky.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
příspěvku mezi Olomouckým krajem a Obcí Troubky
dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 10/129/2011
Rada obce vzala na vědomí informace grantové komise
společnosti RWE Gas Storage.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 10/130/2011
Rada obce vzala na vědomí informace o schválení projektu „Zahrada – nejen místo odpočinku“ k financování
z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 10/131/2011
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IN/CZ – 057/2010.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu tohoto
Dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 10/132/2011
Rada obce nedoporučila Zastupitelstvu obce schválit
záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 865/1 v k.ú.
Troubky nad Bečvou panu Pavlu Zatloukalovi, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 10/133/2011

Usnesení rady 9/123/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská, paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 9/124/2011
Rada obce schválila program zasedání Zastupitelstva
obce dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 9/125/2011
1. Rada obce schválila na základě předložených nabídek
jako poskytovatele služeb pojištění majetku a odpovědnosti obce společnost RENOMIA, a.s., Brno.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské
činnosti dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ č. 10 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 11. 5. 2011
Usnesení rady 10/126/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 10/127/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
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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. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 10/134/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení, paní Zdeňce Nemravové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

9
za kulturní dědictví obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 11/136/2011
Rada obce souhlasí s realizací projektu „Rekonstrukce
kostela svaté Markéty v Troubkách“ dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 11/137/2011
Rada obce schvaluje spolufinancování obce minimálně
ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDHO Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.

USNESENÍ č. 11 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 23. 5. 2011
Usnesení rady 11/135/2011
Rada obce prohlašuje kostel svaté Markéty v Troubkách

Zájezd seniorÛ do RoÏnova pod Radho‰tûm

Ve čtvrtek 26. května naši spoluobčané seniorského věku, za slunného počasí, navštívili Valašské muzeum v přírodě... krásný to kraj, zvaný
Valašsko, v Moravskoslezských Beskydech.
Zvídavě si prohlédli, společně s paní průvodkyní, celý areál Dřevěného městečka, které prezen-

tuje valašské stavby a způsob života na malém
městě z období od poloviny 19. století až po první
čtvrtinu století dvacátého. Ve Vaškově hospodě
(roubeném domě), která byla součástí městečka,
jsme dobře poobědvali.

1
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Odpoledne jsme pokračovali prohlídkou Mlýnské doliny, kde nám
byly představeny funkční technické
stavby na vodní pohon, např. valchy, mlýny a pily. Také jsme viděli
funkční hamr a kovárnu, a tak jsme
debatovali a vzpomínali, jak se dříve pracovalo a žilo například
i v troubecké kovárně u Lišků,
Kamelandrů apod.
Cestou domů jsme se zastavili
v obci Hrachovec, kde jsme navštívili Cyrilovu pekárnu a nakoupili
domů valašské frgále. Náš celodenní výlet tím však nekončil.
Relaxační zastavení naší společné cesty bylo v lázních Teplice nad
Bečvou, kde jsou pro léčení srdečně-cévních onemocnění využívány
koupele v minerální vodě s vysokým obsahem oxidu uhličitého.
Pěší stezkou jsme přišli od našeho zaparkovaného autobusu do
lázní a obdivovali tam novou lávku
(most) přes řeku Bečvu, ochutnali
jsme Kropáčův a Jurikův pramen
a poseděli na terase lázeňského
domu Bečva.

2

3
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Byl to krásný a příjemný den, utekl jako voda
a se spoustou dojmů a zážitků jsme se vraceli
domů. Našli jsme v něm nové poznání, příjemné
popovídání a posezení se svými spoluobčany
v překrásné krajině Valašska.

11
Z našeho cestování vám předkládáme několik
fotografií.
Za účastníky zájezdu JŠ

Foto 1 a 2 – RoÏnov pod Radho‰tûm
Foto 3 a 4 – Teplice nad Beãvou
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Základní ‰kola
Ohlédnutí za školním rokem 2010/2011
Letošní školní rok uběhl až neuvěřitelně rychle.
Není to tak dávno, kdy byla škola a celý areál
poškozen povodní. Došlo k postupnému odbahnění, vysoušení a konečně také budování nové tváře zničených prostor. Byla přemístěna obě oddělení školní družiny, v dvorní části vzniklo třetí oddělení mateřské školy.
Přes veškeré problémy začala výuka 1. září
a dnes bychom stopy po ničivé povodni hledali ve
školním areálu obtížně. Začala výuka, od října také
zájmové útvary a žáci se zapojili do prvních soutěží, projektových dnů, nácviku vystoupení pro
veřejnost…
Významný rok zažili zejména naši nejmenší,
žáci první třídy a také deváťáci, kteří usilovali o přijetí na zvolenou střední školu a s nimiž jsme se
v červnu rozloučili. Velké poděkování za odvedenou práci zaslouží všichni učitelé a zaměstnanci
školy. Tradičním a významným partnerem školy je
Sdružení přátel školy, které každoročně připravu-

je pro žáky mnoho zajímavých
akcí s bohatým programem,
finančně podporuje nákup
učebních pomůcek, přispívá na výlety, dopravu
žáků na soutěže, školy v přírodě a každoroční
lyžařský kurz.
V průběhu hlavních prázdnin dojde k proměně
školní zahrady, kde budou instalovány nové herní
prvky pro děti, osazena zeleň a provedeny terénní úpravy, které zahradu promění v místo pro odpočinek, výuku a mimoškolní aktivity dětí. Proměnou
projde také školní dvůr, kde by mělo dojít k jeho
předláždění. Nový chodník povede ke keramické
dílně na školní zahradě. Proběhnou také další drobné opravy a malování vybraných tříd a kabinetů tak,
aby mohlo 1. září opět zazvonit…
Všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy
přeji hezké prázdniny
Mgr. Petr Vrána, ředitel školy
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Soutěžíme o titul EKOŠKOLA
Naše škola se v polovině měsíce března přihlásila do mezinárodního programu Ekoškola.
Program Ekoškola probíhá od
roku 1995 již ve čtyřiceti zemích
světa a účastní se ho kolem
20 000 škol. V každé zemi funguje jedna organizace jako
národní koordinátor programu,
v ČR je touto organizací Sdružení TEREZA.
Koordinátorem pro Olomoucký
kraj se stal Sluňákov – centrum
ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a program má podporu také Olomouckého kraje.
Sluňákov zajišťuje metodickou
Ekot˘m
podporu zapojeným školám –
výukové programy pro ekotýmy
škol, konzultace a návštěvy škol,
semináře pro učitele a další dle
potřeb jednotlivých škol.
Ekoškola (Eco-Schools) je
mezinárodní program, v rámci
kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň
sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či
vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.
Program je určen pro celou
školu, vede ke spolupráci žáků,
učitelů, vedení školy, správních
zaměstnanců i místních organizací.
Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.
J. Hradilová
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Ohlédnutí za úspû‰n˘mi ‰kolními akcemi
Projektový den Povídání o lese v lese
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených
národů Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit
povědomí a posílit ochranu přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů k užitku současných
i budoucích generací. Při této příležitosti žáci I.
stupně prožili projektový den v Chrbovském lese
pod názvem Povídání o lese v lese. Do tajů lužního lesa v Troubkách nás zasvětili studenti Les-

nické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Děti
poznávaly rostliny, stromy, vyzkoušely si svoji
obratnost na přírodních překážkách a pohyb
v lese v souladu s přírodními zákonitostmi. Spokojení učitelé a žáci tímto zároveň děkují svým
průvodcům Přemkovi, Martině, Davidovi a Zdeňkovi.

Zasadili jsme strom
Pro mnohé obyčejný den,
avšak pro žáky 1. a 9. ročníku
Základní školy a Mateřské školy
Troubky se druhý květnový den
odehrála velká událost. Měli totiž
společnými silami zasadit strom
(JEŘÁB PTAČÍ) v rámci projektu
ke Dni Země. Akce proběhla
nadmíru úspěšně a všichni doufáme, že byla na naší škole zavedena nová tradice. Jen o pár dní
později jsme se my, žáci II. stupně, zúčastnili projektového dne –
Než se napijeme aneb exkurze do
Úpravny vody Troubky. Prohlídka
vodárny byla velmi zajímavá

14
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a poučná. Ochutnali jsme také nechlorovanou
vodu. Na zpáteční cestu jsme se vydali lužním
Chrbovským lesem. Při zastávce jsme určovali
byliny – česnek medvědí, hluchavku pitulník, hlu-

chavku nachovou, přesličku rolní a svízel přítulu.
Ke zdařilé akci přispělo nádherné počasí se
spoustou sluníčka.
Jiří a Václav Burianovi

Jsme připraveni do silničního provozu?!
V květnu a červnu se žáci I. stupně pilně věnovali dopravní výchově. Odborné a praktické zkušenosti získali v Domě dětí a mládeže Atlas
v Přerově. Lekce dopravní výchovy měla část
teoretickou, kdy žáci zhlédli film o nástrahách silničního provozu, a část praktickou. Jízdou na

kolech a koloběžkách si děti procvičovaly dopravní značky a předpisy. Na dopravním hřišti jsme
obstáli, můžeme tedy směle do silničního provozu.
Dopravní v˘chova

Dramatický kroužek měl premiéru
Skončily hodiny nácviku, kulisy byly vyrobeny, kostýmy připraveny, poslední úpravy doladěny. Učebna první třídy se proměnila v divadelní sál, děti se staly herci, mohli jsme začít.
Premiéru divadelní pohádky Zvířátka a loupežníci zhlédli rodiče koncem měsíce dubna. Děti
hrály naplno bez jakéhokoliv zaváhání a bylo
znát, že si své role užívají. Všichni přítomní

diváci odměnili děti bouřlivým potleskem.
Pohádku jsme hráli ještě třikrát a vždy jsme
v očích diváků viděli spokojenost, což pro nás
bylo tou největší odměnou. Jako každé divadelní seskupení má i „Dramaťák“ své divadelní
prázdniny a po vydatném odpočinku se opět
pustíme do práce.
Eva Vojtková
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Den dětí
Ve středu 1. června měly všechny děti svátek.
Byl Den dětí a učitelský sbor si pro žáky přichystal den bez učení, zato den plný sportu a her.

Žáci první až páté třídy se svými třídními učitelkami prožili dětský den v pirátském duchu.
Jako správní piráti ráno zahájili pokřikem. Děti
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sbíraly pirátské úlovky, utkaly se ve vybíjené
a nakonec se vydaly na pirátskou plavbu, kterou
představovala trasa ze školní zahrady na fotbalové hřiště a po cestě řešily nelehké úkoly. Děti
byly odměněny pirátským diplomem a sladkou
pochoutkou. Po celé dopoledne svítilo slunce,
děti byly zapálené do her, a proto můžeme říci,
že Den dětí se nám vydařil.
Chlapci 6. až 9. třídy se utkali ve fotbalovém
a florbalovém turnaji, dívky zase soutěžily ve
vybíjené a ringu. Celý den začal společným
nástupem na dvoře školy. Poté se kluci vydali do
sportovní haly a holky na antukové hřiště. Všichni žáci se snažili a hráli, jak nejlépe uměli.
O výsledky ale tentokrát nešlo. Důležitá byla dobrá nálada a chuť si zasportovat. Na konci dne si
tak všichni odnesli diplomy i sladké odměny.

Ti Troubeãtí piráti
,
na moﬁi se neztrat
í,
kdo si s nimi zahr
ává,
je Ïraloãí potrava.
TakÏe na nás pozo
r dejte,
pirátÛm se vyh˘be
jte.
Jsme pirátská ban
da,
dneska bude sran
da!!!

Eva Vojtková
Jakub Kořínek

Dobročinný bufet
Dne 19. března 2011 se uskutečnil na dětských šibřinkách v Troubkách dobročinný bufet,
který jsme pořádali my, žáci 7. třídy základní školy. V bufetu se prodávaly nejrůznější zákusky,
koláče, ale také jednohubky a chlebíčky. Veškeré občerstvení jsme napekli sami (nebo s pomocí našich rodičů a prarodičů). Bufet jsme uspořádali na pomoc lidem trpícím nemocí motýlích
křídel (latinsky Epidermolysis bullosa congenita).
Tento projekt napadl naši spolužačku Hanku
Pacáčkovou po zhlédnutí reportáže o této nemoci v televizi. Podařilo se nám vydělat neuvěřitelných 4210 Kč.

Po úspěchu na šibřinkách jsme se rozhodli
uspořádat ještě druhé kolo bufetu u nás na základní škole. Konalo se o měsíc později, 18. dubna.
Školní bufet probíhal podobnou formou o každé
přestávce. Spolužáci z naší školy nám byli velkou
oporou a pomohli nám vydělat další peníze. Celková suma tedy dosáhla výše 6000 korun.
Peníze jsme se rozhodli věnovat konkrétnímu
dítěti. Oslovili jsme tedy nadaci DebRA ČR, sídlící v Brně. Ředitelkou této nadace je paní Alice
Salamonová. Naším nápadem byla od počátku
nadšená. Pozvala nás do Brna a vybrala nám holčičku Izabelku, na jejíž podporu vydělané peníze
půjdou. Návštěva nadace se uskutečnila 19. května a spojili jsme ji
se školním výletem do Brna. Obojí se podařilo na výbornou a peníze již putují k malé Izabelce.
Rádi bychom poděkovali všem
rodičům, prarodičům i dětem za
pomoc. Děkujeme také paní učitelce Konečné, která nám bufet
pomohla zorganizovat, panu řediteli Vránovi, který projekt podpořil,
a také SPŠ, jež nám poskytlo prodejní místo.
žáci 7. třídy
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Speciální třída

Uteklo to jako voda.
Rychle jsme se v tomto školním roce přehoupli do posledního čtvrtletí a opět toho v „S“
třídě spoustu prožili.
Sluneční paprsky nás často vyháněly ven,
a tak jsme rádi svačili na školní zahradě, zpívali a tančili s kytarou.
Také jsme se výtvarně vyřádili a vyzkoušeli
zajímavé techniky – zapouštění barev do klovatiny, vytvořili jsme si hudební nástroj Květinová trubka a otiskovali duhové ruce.

18
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Na Velikonoce nechyběla krásná
barevná vajíčka.
Na konci května a začátku června jsme zažili tři krásné projektové
dny.
První z nich byl projekt Učíme
se v přírodě, druhý se jmenoval
Krtkův sportovní den – oslava
Dne dětí a třetí Ochrana člověka
za mimořádných situací. Všechny tři stály za to a kluci si je pořádně užili.
V tomto školním roce nás ještě
čeká zmrzlinový pohár v Tovačově,
výlet za zvířátky do ZOO Lešná Zlín
a pak hurááááááá na prázdniny.
M. Mikešková
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Školní družina
Jaro jsme ve školní družině
zahájili opravdu „na plné pecky“.
Obě oddělení jsme si vyzdobili
vlastnoručně vyrobenými motivy
s jarní tematikou a jen na nás
vykouklo sluníčko, vrhli jsme se užívat si pohybu na čerstvém vzduchu.
Starší děti se pustily do soutěžení v jízdě na koloběžce. (foto č. 1)
Mladší děti využily hezké počasí
k pořádání prvních jarních sportovních her. (foto č. 2)
V obou soutěžích jsme si protáhli
svá tělíčka a hned na nás čekala
vědomostní soutěž Kam ses schoval, zajíčku? a Na stezce. Děti se
s velkou chutí vrhly do plnění úkolů. Jedni hledali čokoládové zajíčky
v trávě a skládali heslo (foto č. 3).
Druzí úspěšně plnili soutěžní karty odpověďmi na otázky, které byly
ukryté v trávě. Z úspěchu měli
všichni radost a byli odměněni
malou sladkostí. Na Medvědí stezce v areálu mysliveckého sdružení
na Konírně se opět řádně zapotili,
však také na tři nejúspěšnější čekaly drobné dárky.

1

2

3
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S blížícími se Velikonocemi
všichni společně připravovali těsto
na perníčky, pekli je a zdobili. Tentokrát jsme vyzkoušeli i zdobící trubičky s barevnými náplněmi, které
se dětem moc líbily. (foto č. 4)
V dubnu měly děti projektový
týden s názvem Lidé kolem nás,
kde mohly předvést svá umění
v jakékoli disciplíně, a potěšit tak
své kamarády. Prožili jsme krásný
týden plný tanečních vystoupení,
legračních scének a pohádek
v loutkovém divadle. (foto č. 5)
Pak už nás ale na školní zahradě čekal bojový úkol – celodružinová hra Draci a dračice, na kterou se děti musely pečlivě připravit.
Vyrobit ochranné štíty na obranu
vlastního území byl pro mnohé
nelehký úkol, na kterém pracovali
i několik dní. Všichni však soutěžili čestně a s velkým odhodláním,
jako by vše bylo doopravdy.
Den dětí jsme oslavili výletem
do Tovačova, kde na nás čekala
prohlídka zámku a na ty, kteří chtěli zkusit svou odvahu, čekal výstup
na Spanilou věž. Všichni účastníci
byli moc stateční a i ti nejmenší
překonali počáteční strach a mohli se tak rozhlédnout do krásného
okolí Tovačova. Pro všechny výletníky byla připravena sladká odměna – zmrzlinový pohár. (foto č.6 )
Koncem června nás čekalo kromě spousty her na školní zahradě
také rozloučení se školním rokem,
kterého se s námi zúčastnily i děti
ze školní družiny v Tovačově.
Vyzkoušely si svou tělesnou zdatnost, pohybovou zručnost a nakonec si pochutnaly na opečeném
špekáčku.
Nezbývá, než všem popřát překrásné prázdniny plné sluníčka,
pohody a odpočinku…
za školní družinu S. Štenclová, DiS.
a V. Mateřánková
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Mateﬁská ‰kola
První jarní paprsky přilákaly do naší školky
divadelníky, kteří nám zahráli Pohádku z poutě
a vykouzlili úsměv na dětských tvářích. Duben
představoval pro naše předškoláky počátek saunové sezóny. Děti nebojácně otužovaly svá tělíčka a horko ani studená voda pro ně nebyly překážkou.
Později děti nadobro odehnaly zimu vlastnoručně vyrobenou morénou, kterou vhodily spolu
se žáky ZŠ do Bečvy za doprovodu básniček
a písniček.
V dubnu pořádala naše mateřská škola zápis
a budoucí „malošci“ měli možnost seznámit se
s prostředím školky, kde budou mít
spoustu nových kamarádů.
A byly tu Velikonoce, které nás
vyhnaly ven na jarní vycházku po
vesnici, při níž jsme všem popřáli
krásné svátky. Svými výrobky se
děti pochlubily na velikonoční dílně v kulturním domě.
Velkým zážitkem byl pro děti Rej
čarodějnic, kdy zahradu zaplnilo
spoustu malých čarodějů a čarodějnic, kteří soutěžili o sladké
odměny. Nakonec je čekal čarodějnický lektvar.
Květen byl pro naši školku ve
znamení pohádek. Ty se konaly
hned tři. Jako první to byla pohádka Večerníček, při níž jsme si nejen
krásně zazpívali, ale naučili jsme se
i novou básničku. Za další pohádkou Velké trampoty Kašpárka
a Kalupínky jsme se vydali až do
přerovského kina Hvězda. Tu
poslední, Zvířátka a loupežníci,
nám zahráli šikovné děti z dramatického kroužku první a druhé třídy.
V červnu nás navštívil pan fotograf, který vytvořil pro každé
oddělení fotku na památku. Předškoláci se naposledy vyfotografovali na tablo, které můžete vidět
ve výloze u paní Špalkové.
Při poslední návštěvě sauny
byla pro děti připravena cesta za

pokladem. Ovšem největším zážitkem byl výlet
za dinosaury do Vyškova. Každé dítě si přivezlo nejen plno zážitků, ale i něco malého na
památku.
Své sportovní výkony porovnali předškoláci
s dětmi z mateřských škol z Věrovan a Tovačova. O tom, že jsme zdatní sportovci svědčí přivezený pohár, diplomy a odměny.
Jestli máme zdravé zoubky, zkontrolovala paní
zubařka při preventivní prohlídce.
První červen patřil dětem již tradičně. Na školní zahradě připravily paní učitelky dopoledne plné
soutěží o sladké ceny. Završením Dětského dne
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byla Indiánská pohádka. Velkým dobrodružstvím
pro oddělení Berušek byl zábavný večer s přespáním v mateřské školce.
17. 6. se předškoláci rozloučili s mateřskou
školou a už se těší do velké školy, kde se naučí
číst, psát a počítat. Ještě než dětem začnou
prázdniny, vydáme se na týdenní školku v přírodě do oblasti Hutisko – Solanec, na kterou už se
moc těšíme.
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Děkujeme touto cestou rodičům dětí a obecnímu úřadu za sponzorské dary pro školu v přírodě.
Přejeme všem krásné prázdniny a hodně
zážitků na dovolených.

SdruÏení pﬁátel Z· a M· Troubky
Rej čarodějnic

Skirkaničová Klára

Olympiáda ve Vûrovanech
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V pátek 29. 4. 2011 uspořádalo
naše sdružení Rej čarodějnic. I přes
nevlídné počasí, které bylo celý den
provázeno přeháňkami, se nakonec u kulturního domu sešel dostačující počet čarodějů a čarodějnic.
V průvodu od kulturního domu do
areálu mysliveckého sdružení na
Konírně se všichni předvedli v plné
kráse. Na Konírně je pak čekala
spousta her a soutěží, vyhodnocení MISS čarodějnice a čarodějnické
rodinky. Nakonec jsme na připravené vatře upálili jednu nezbednou
čarodějnici.
Potěšila nás návštěva místních
hasičů, kteří přijeli s tatrou a děti si
ji mohly pěkně prolézt. Moc jim touto cestou děkujeme.
Zahradnický deštík ukončil ve
večerních hodinách skotačení
masek a zahnal nás všechny
domů.
Poděkování patří všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na
přípravě této akce, a také našim
myslivcům za zapůjčení jejich krásného areálu.

Vítězná MISS rodinka
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Dětský den
Na neděli 29. 5. 2011 si naše sdružení ,v rámci
oslav dětského dne, připravilo pro děti pohádkovou cestu s názvem Z pohádky do pohádky. Pro
všechny děti bylo připraveno dvanáct stanovišť,
kde poznávaly pohádkové postavy a plnily nejrůznější úkoly.
Na startu obdrželo každé dítě pohádkový průkaz, kde za každý splněný úkol dostalo razítko. Na
konci cesty si děti vylosovaly malou odměnu – bublifuk, dinosaura, skákací balonek nebo létající talíř.
Všechny děti obdržely také zdarma poukázku na
grilované cigáro a nanuk, který v horkém počasí
přišel každému vhod.
V areálu Konírny byly pro děti připraveny ještě
další soutěže, nechyběla ani skákací trampolína
a jízda na poníkovi, kterého obětavě vodil pan Miloš
Kratochvil.
V programu na dětském dni vystoupila mladší
a starší děvčata z aerobiku pod vedením slečny
Vendulky Janouškové a šermíři pod vedením Karla Buriana. Obě vystoupení měla velký úspěch.
Všechny přítomné velmi zaujala závěrečná ohnivá
show. Za všechna vystoupení moc děkujeme.
Poděkování patří také paní Veronice Mlčochové,
která má velkou zásluhu na organizaci a průběhu
celé akce a panu Petru Mlčochovi za hudební produkci.

Děkujeme členům pohádkové cesty, kteří se proměnili v krásné pohádkové bytosti na jednotlivých
stanovištích, všem vystupujícím, paní učitelce Mgr.
Evě Vojtkové a dětem ze 7. třídy ZŠ Troubky za
výrobu pohádkových průkazů a v neposlední řadě
opět našim myslivcům za zapůjčení jejich areálu.
Protože dětský den byl poslední akcí v tomto
školním roce, přejeme dětem a pedagogům ze ZŠ
a MŠ příjemně prožité prázdniny.
Závěrem mi dovolte, abych také všem členkám
a členům SPŠ poděkovala za jejich celoroční práci, kterou věnovali našim dětem a popřála jim hezkou dovolenou.
Za SPŠ Hana Kamelandrová

Çâervená karkulka a vlk – Iveta âerno‰ková
a Michaela ·kolová
ÅPrincezna ze mlejna – Kateﬁina Dostálová
a sourozenci Vojtá‰kovi
ÈPopelka a Dora – Iveta Pacáãková a Veronika
Zatloukalová
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ÇTrautemberk a Anãe – Petra Soukupová
a Petra Du‰ková
Z vystoupení ‰ermíﬁÛÈÆ
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Ç·moulové
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Spoleãenská kronika

Diamantová svatba

Dne 7. 5. 2011
si paní Vûra Janou‰ková a pan Viktor Janou‰ek
v na‰í obﬁadní síni pﬁipomnûli ‰edesáté v˘roãí svatby.
ManÏelství bylo uzavﬁeno v Troubkách 5. kvûtna 1951.
Gratulujeme touto cestou manÏelÛm Janou‰kov˘m k jejich v˘znamnému v˘roãí
a pﬁejeme jim hodnû ‰tûstí a hlavnû pevné zdraví do dal‰ích spoleãn˘ch let.
Dûkujeme dûtem z M·, paní uãitelce Vladimíﬁe Hanzlíkové a dûvãatÛm ze ZU·
za krásné vystoupení.
A také dûkujeme Jiﬁímu Burianovi a Danû Otáhalové za hudební doprovod.

V mûsíci bﬁeznu 2011 se doÏila v˘znamného Ïivotního jubilea 60 let

Marie ·palková
Nedopatﬁením nebyla paní Marie ·palková v minulém ãísle Zpravodaje mezi jubilanty uvedena. Upﬁímnû se omlouváme za chybiãku a paní Marii ·palkové pﬁejeme do dal‰ích let pevné zdraví, hodnû ‰tûstí a pﬁedev‰ím mnoho radostn˘ch chvil proÏit˘ch
s mal˘m vnouãkem Mat˘skem.
Redakce

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2011

27

V mûsíci dubnu 2011 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
65 let
Jaroslava Zaoralová
70 let
Zdenûk Lehk˘
Jaroslav Bouchal
Ján Bálint
Hedvika Doãkalová
Radmila Pi‰tûková
80 let

Arno‰ta Bahounková
Johanna ·tafová
Marie Frgalová

90 let

Vojtûch âervinka

85 let

Vlastimila JeÏáková

V mûsíci kvûtnu 2011 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Karel Svaãina
65 let
Antonín Bahounek
Danu‰e Kubíková
Jiﬁina ëatelová
Alois Neãekal
Vûra Jehláﬁová
70 let

Marie Mlãochová

80 let

Jiﬁina Chalánková
Zdenka Zatloukalová

75 let

Antonín Sklenáﬁ
Franti‰ek Judas

V mûsíci ãervnu 2011 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Pavla Zatloukalová
65 let
Vûra ZboÏínková
Jana Mrtvá
Ivanka Pytlíãková
75 let

Marie Ra‰ková

80 let

Jarmila Gregovská
Antonín Ticháãek

V‰em jubilantÛm pﬁejeme do dal‰ích let hodnû zdraví, pohody a spoustu hezk˘ch chvil
stráven˘ch se sv˘mi nejbliÏ‰ími.
KOLIK NÁS P¤IBYLO
✿ Elen Nûmãáková ✿ Anna ·tolcová ✿ Martin Frgal ✿
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
✿ RÛÏena Stoklásková ✿ Antonín Malík✿ Marie Kyasová (Oplocany)
âas nevrací co vzal, jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme tímto upﬁímnou soustrast nad ztrátou blízkého ãlovûka.
Připravila Ilona Sychravová
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Spoleãenská kronika
Vítání obãánkÛ
V neděli 17. 4. 2011 byli v obřadní síni Obecního úřadu v Troubkách slavnostně přivítání naši noví
občánci. Při tomto slavnostním aktu vystoupily se svými písničkami a básničkami děti z mateřské
školy pod vedením paní Vladimíry Hanzlíkové a Petry Benkové. Žákyně ZUŠ Terezie Burianová
a Lucie Pavlíková zahrály na flétničky. A příjemnou atmosféru po celou dobu programu vytvářela paní
učitelka Dana Otáhalová krásnou hrou na varhany.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, a děkujeme také panu Jaroslavu Řihoškovi, který
naše malé občánky ochotně vyfotil a my se teď můžeme podívat, jak jim to sluší.
Hana Kamelandrová

Amálie Janãová

David Havrda

Dorota Petrovská

Eli‰ka Bﬁezinová

Jakub Dlouh˘

Jiﬁí Strnadel

Josef Kahoun

Tomá‰ Walter

Veronika Pﬁehnalová
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Místní knihovna
Dovolená v knihovně bude od 1. 8. – 5. 8. 2011
Na světě lze žíti všude,
nějak bylo, nějak bude!
Každý má svůj malý koutek,
my jej máme v říši loutek.
Jiný ho má za výkladem,
jiný musí válčit s hadem.
Třetí vykračuje pravou,
čtvrtý nad tím kývá hlavou
Pátý s šestým jenom zpívá,
sedmý se zas na ně dívá.
Osmý běhá dokolečka,
devátý je samá vlečka.
Na světě lze žíti všude,
nějak bylo, nějak bude!
(Vítûzslav Nezval, Aniãka Skﬁítek a Slamûn˘ Hubert)
Krásné léto přeje Hana Obrtelová
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Představujeme zajímavé osobnosti
Vendula Chalánková
Myslíte si, že na vesnici uprostřed Hané mohou
žít jen obyčejní lidé? Možná byste byli překvapeni,
kdybyste zapátrali mezi vlastními sousedy.
Někteří z vás třeba ani netuší, že z Troubek
pochází svérázná umělkyně, která s úspěchem
vystavuje svá díla v Česku i v zahraničí a za své
výrobky získala významná ocenění. Touto zajímavou osobností je Vendula Chalánková.
Tvorba Venduly Chalánkové zahrnuje obrazy,
instalace, ilustrace, šperky, užitné umění a hračky.
Své výrobky prezentuje pod značkou Zvrhlý vkus.
Vendula navštěvovala troubeckou základní školu a Střední pedagogickou školu v Přerově, kde její
tvůrčí talent podporovala profesorka Vlaďka Hlavinková. Její další umělecké směřování ovlivnila
studia na brněnské Fakultě výtvarných umění
v ateliéru Environment pod vedením Vladimíra
Merty a Mariana Pally. V době studií se účastnila

několika stáží,
např. v roce
2001 navštěvovala intermediální školu v Praze, kde poznala
Milana Knížáka, který je
znám i jako
ředitel české
Národní galerie.
Krátce
působila i v ateliéru Intermedia
Václava Stratila
na Fakultě výtvarných umění v Brně. Zkušenosti
a inspiraci čerpala i na cestách po světě. V roce
2004 navštívila Indii a o rok později Španělsko, kde
nastoupila stáž na Facultad de Bellas Artes de
Cuenca (fakulta výtvarných umění na univerzitě
Castilla – La Mancha).
O jejím úspěchu svědčí mnohé výstavy, jichž se
účastní, a zájem především mladých lidí, kteří si její
výrobky kupují v kamenných i internetových
obchodech. Důkazem kvality jejího umění jsou
i ceny, které za svou tvorbu získala. V roce 2006 jí
byla udělena Cena Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, a v roce 2009 obdržela prestižní
ocenění Zlatá stuha za knihu O Červené karkulce.
Zlatá stuha je výroční prestižní ocenění, které
se uděluje tvůrcům dětských knih. Vendula Chalánková získala tuto cenu za výtvarné zpracování této knížky. Při obracení jejích stránek se člověk neubrání obdivu. Knížka je totiž do posledního detailu šitá z kousků textilu, které jsou doplněny výšivkami.
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Vendula vytváří i neobvyklé šperky – brože
a náušnice. Velký zájem je i o její nášivky a hračky. Zvířátka a postavičky ovšem nejsou prototypem líbivých roztomilých tvorečků. Vendula jejich
vzhled popisuje takto: „Nášivky zvířátka a holčičky jsou nositeli existencionálních dramat. Holčičky za použití puntíkovaté látky trpí nerudnou
pletí, nebo lupy. Zvířátka jsou roztomilí chudáci.
Zajíčci přicházejí o ouško, zub, nebo o celou hlavičku. Panda je po úrazu. Sestřička liška je zbrocena krví. Medvídek má na hlavě kalhotky
a v očích provinilý výraz. Medvídek pan Blitka
zvrací. Všechny je šiju na šicím stroji Lada 2014.“
Šicí stroj dostala k Vánocům od sestry Milady
a dosud jí dobře slouží. „Je to proto, že mi ho
švagr Franta opravuje. Protože já ho často
zadřu,“ usmívá se Vendula.
Výrobky Venduly Chalánkové svědčí o tom, že
k tomu, aby se stal člověk umělcem, potřebuje
kromě talentu, nápaditosti a podpory ze strany
rodiny také značnou dávku trpělivosti. Je také na
první pohled zřejmé, že tvoří s láskou. Na otáz-
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ku, co je na umělecké profesi nejpříjemnější, říká:
„Nejsem odkázaná na žádného šéfa, na žádnou
přesně stanovenou denní pracovní dobu... jsem
spokojená.“

„Každý žije ve svém vlastním světě.“
Rozhovor s Vendulou Chalánkovou
Jak jste se dostala k malování?
Co vás k němu přivedlo?
Malba je pro mě okrajová záležitost. Soustavně se jí nevěnuji, ani se necítím být malířkou. Pár
obrazů vzniklo na stáži ve Španělsku, kde jsem byla přímo
v malířském ateliéru. Kromě obrazů se věnuji ilustraci dětských
knih, tvořím instalace, komiksy,
objekty a design pod značkou
Zvrhlý vkus.
Jakou techniku máte nejraději?
Vystřihování, lepení, šití.
Po kom jste zdědila talent?
Po dědovi troubeckém a babičce Vacanovské.
Kdo vás učil výtvarku na
základní škole?
Paní učitelka Vyhnánková.
Mám na ni hezké vzpomínky.
Jak byste popsala své obrazy?
Co je pro ně typické?

Obrazů je v mé tvorbě opravdu málo. Nejtypičtějším prvkem na nich bude snaha o realistickou malbu. Ovšem doslova. Když jsem malovala cyklus obrazy oblečení, vycházely obrazy pří-

Tatova ãepica, fotografie Venduly Chalánkové
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BroÏe
mo z kusů oblečení, které nosím já, nebo moji
blízcí. Obrazy se pak jmenovaly: Tatova čepica,
Maminčina pracovní vesta, Oblíbená sukně,
Silonky...atd.
Co o vašich výrobcích říkají přátelé a rodina?
Nemají rádi, když se v mé tvorbě objevují,
nebo když je přímo jmenuji. A občas si dovolí
i kritiku.
Čím se necháváte inspirovat?
Běžnými událostmi v mém životě.
Než začnete tvořit, máte v hlavě představu
konečné podoby díla, nebo malujete intuitivně?
Většinou již mám vymyšlenou konečnou podobu.
Kde si můžeme vaše výrobky prohlédnout?
Pořádáte výstavy?
Sama výstavy pořádám jen výjimečně, ale
účastním se.
Tento rok mám za sebou samostatné výstavy
v Crossclubu v Praze – Výstava unikátní komiksové série ,,Cukr a počasí“, v pardubickém Klubu 29 – Kávu si osladím o něco víc, společně s
Janem Radkem jsem vystavovala v Uherském
Hradišti, dále jsem se zúčastnila výstavy v Galerii Půda v Jihlavě – Koho Pán Bůh miluje, toho
křížkem navštěvuje (jako host se představil Mák
Hustoles).
Účastním se i společných výstav, například
v Gallery Space – Tama Art University v Tokiu –
Home Sweet Home, v Klubu V. kolona v areálu
psychiatrické léčebny v Praze – Bohnicích – Ženské závislosti, nebo v Galerii Milana Zezuly, Foyer Městského divadla Brno – Náhradníci.
Je možné si vaše díla koupit?

Ano, designové věci a knížky jsou k dostání
v kamenných obchodech v Brně (Love music,
Knihkupectví pana Ženíška, knihkupectví Skleněná louka, Positive decor …), v Českém Krumlově (Sulamit Rahu), v Českých Budějovicích
(Baterka design), v Karlových Varech (I have dream, PROTEBE), ve Slavonicích, v Praze (DOX
shop Qubus, Parazit, Inter: zone, Hard de
core...), v Amsterodamu (HanaZuki...), v Berlíně
(03). Moje výrobky se prodávají i na internetu
http://www.fler.cz/zvrhly-vkus.
V současné době lze některé věci i pronajmout
přes www.artbanka.cz
Pro koho malujete: pro sebe a pro radost?
Nebo pro účely výstav?
Tvorba vzniká z vnitřní potřeby.
Tvoříte i „na objednávku“? Kdyby někdo
chtěl obraz nad gauč do obýváku, namalujete mu ho?
Zakázkovou výrobou obrazů se nezabývám.
Kdyby někdo chtěl obraz do obýváku, bude nejlepší si ode mě vybrat již hotový. Tvorba je k vidění na http://artlist.cz, nebo na http://www.burning.cz, www.facebook.com/zvrhly.vkus.
A hodí se vaše obrazy nad gauč do obýváku?
Ano.
Vaše komiksy překládala do angličtiny Petra
Bahounková, jak se vám spolupracuje?
Petra Bahounková mi překládala do angličtiny
text k výstavě komiksů v Tokiu. Jinak překlad do
komiksové knihy Cukr a počasí dělal někdo jiný.
Máte přátele mezi umělci?
Ano.
Koho? Oslňte nás, prosím, nějakými slavnými jmény!
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Pojem sláva není v současném výtvarném
umění na místě. Umění se dostalo v zájmu veřejnosti na okraj. Jednak je to dáno častou nesrozumitelností současného umění, kdy k jeho
pochopení potřebujeme znát souvislosti. A z velké části za tento stav mohou média, která oslavují pod pojmem umění tupost, malost a neumětelství. Abych to lépe vysvětlila, zamysleme se:
Kolik jmen se nám vybaví, když se řekne Superstar, a kolik jmen, když se řekne výtvarný umělec?
Je umění osamělé povolání?
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Ano, do jisté míry. A mně to v podstatě nevadí. Většinou se cítím příjemně, když je kolem klid,
který potřebuji na práci a soustředění.
Je pravda, že umělci žijí ve vlastním světě,
který „obyčejní lidé“ nechápou? Máte takovou zkušenost?
Každý žije ve svém vlastním světě.
Jak vypadá váš ateliér?
Můj ateliér se nachází v areálu bývalého továrního komplexu Zbrojovka Brno. Celá Zbrojovka
je rozlehlá dvaadvacet tisíc metrů čtverečních.
Areál je dnes opuštěný a průmyslové haly prázdHraãky
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né. Celý komplex již je v současné době prodaný, ale krize zbrzdila jakékoli změny. Proto se tu
nebourá, ale ani neopravuje. Vedle mě se zde
nachází další ateliéry, zkušebny, divadla, ale
například i kantýna.
Uvnitř to vypadá jako v alternativní domácnosti.
Jak relaxujete?
Čtu, spím, vařím.
A máte nějaký sen, který byste si chtěla jedTenistky

Gej‰a

nou splnit?
Aby bylo v Troubkách více remízek, nepoužívala se těžká polní technika, která půdu udusává
a zabraňuje tak vsaku vody, omezilo se používání chemických hnojiv, které má za následek úhyn
žížal a krtků, kteří půdu prokypřují a zanechávají
jí přirozenou savou schopnost. A přírodními, tedy
nejvíce ekologickými a nejlevnějšími možnými variantami se tak zabránilo další povodni.
Za rozhovor děkuje Kristýna Obrtelová

Pirátky

Karkulíny

Samuraj

Námoﬁníci

Spoleãenské dûní
Soubor Hanák Troubky
Náš soubor má za sebou poměrně náročné
období, které se týká vystoupení i přípravy na již
tradiční Hodové folklorní slavnosti. Na období
prázdnin máme naplánován velký počet vystoupení. V létě probíhá spousta festivalů a my jsme
jeden z mála souborů, který se jich účastní a po

mnoho let tak míváme takzvané letní prázdniny
v plné činnosti.
Ale letos si asi, kromě tradičních akcí, dáme
trochu oddych. Je třeba, aby si i členové, kteří
mají rodiny, mohli naplánovat dovolenou dle svých
představ a ne podle folklorního kalendáře.
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Právě se ale intenzivně připravujeme na troubecké hody. Program je naplánován, soubory jsou
pozvané a doufáme, že i letos nám bude přát
počasí. Mokrá varianta, která by musela být v kulturáku, nemá ten správný úspěch.
Nedávno jsme tančili na slavnostech v Chropyni a tam bohužel lilo jako z konve a to se podepsalo na návštěvnosti.
Ale třeba naše vystoupení na hodech
v Bezměrově, kde se na nás sluníčko
smálo celý den, bylo pohodové. Do
Bezměrova jezdíme pravidelně
a moc rádi. Byli jsme u zrodu
těchto hodových slavností,
kdy parta místních nadšenců „vydupala ze země“
krásné oslavy při hodech
a oni nás teď zvou každý
rok a my si toho moc
považujeme. Však nás
místní již zdraví jako staré
známé a mnozí z nás tam
mají i spoustu nových přátel.
Na letošní hody se nám
bohužel omluvil soubor Písečan,
ale i tak bude program velmi zajímavý a pestrý.
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Jestli se nám přípravy na hody povedly a program bude pěkný, to už posoudíte hlavně vy,
návštěvníci, kteří, jak doufáme, přijdete v co největším počtu.
Za soubor Hanák a Hanáček Stanislav Vojtek
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Soutěžní sezona začala
koncem března soutěží všestranné připravenosti jednotlivých hasičských družstev
v Radslavicích. Akce probíhala v noci a soutěžilo se v 18 různých disciplínách.
Kolo, které proběhlo v Troubkách, bylo také
velmi zdařilé a naše družstvo se umístilo na druhém místě. Zvítězilo družstvo z Bochoře
a postoupilo na první kolo soutěže požárních
družstev mužů a žen do Provodovic. Na tuto soutěž bylo složeno družstvo z celého okrsku
a z našich soutěžících cvičilo pět členů.
V rámci okresu 15 družstev se muži umístili na
pěkném 4. místě v rámci celého okresu. I tady
bylo vidět, že hoši sbírají ještě zkušenosti z těchto velkých soutěží. Náš okres budou na krajském

kole v Ostravě reprezentovat v mužích borci
z Olšovce a v ženách Milotice.
Letošní krajská soutěž proběhla ve dnech
25. 6. a 26. 6. v Ostravě na vítkovickém stadionu, a to společně s profesionálními hasiči.
V květnu začala soutěž Velké ceny OSH Přerov, a to v Hlinsku. Další soutěž se konala 18. 6.
v Olšovci a 19. 6. u nás v Troubkách. Výcvik jednotky probíhá v pravidelných školeních každý
poslední pátek v měsíci v hasičské zbrojnici, se
zaměřením na techniku,dýchací techniku, první
pomoc a práci s mašinou na vodě.
V březnu byla naše výjezdová jednotka povolána k obrovskému požáru do Chropyně. Tento
požár byl největší v rámci Zlínského kraje a byl
označen požárem století. Naše jednotka byla na
místě události dlouhých 19 hodin a podílela se
na jeho lokalizaci.

PoÏár Technoplastu v Chropyni
Na základě vyhodnocení bylo v měsíci květnu
uspořádáno hejtmanem Zlínského kraje setkání,
na kterém bylo naší jednotce vysloveno poděkování a předán pamětní list a plaketa hejtmana
Zlínského kraje.
Účast našich mladých hasičů byla zahájena
tradiční soutěží hry Plamen v Hranicích. Jednalo se o třídenní klání všech mladých hasičů
z okresu Přerov. Naši mladí odjížděli v pátek
navečer do stanového městečka přímo na stadionu všeho dění, kde si se svým doprovodem
postavili stany.
V sobotu a v neděli soutěžili ve svých klasických disciplínách a výsledek jejich práce byl
odměněn umístěním na 14. místě.

Výbor sboru děkuje všem členům, kteří se
podíleli při pomoci na této náročné akci.
Mladým hasičům začne v blízké době jejich Velká cena OSH.
Výborem byl zvolen nový vedoucí mladých
hasičů bratr František Gregovský a jeho zástupcem bratr Martin Smolka.
Začátkem května proběhla mše za zemřelé
bratry a setry hasiče našeho sboru, a také za
našeho patrona, svatého Floriana, v kostele svaté Markéty.
Letošní rok byl obohacen ve spolupráci s organizací SONS se sídlem v Přerově o akci nazvanou Den světla. Tato akce byla zaměřena na
ukázky ze života našich nevidomých občanů
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a předváděním jejich pomůcek v jejich životě.
Také proběhly ukázky činnosti hasičů a ukázky
techniky. Svou ukázku předvedli i mladí hasiči
z Bochoře.
Na akci byla přítomna řada významných hostů v čele s naším starostou obce, prezidentem
organizace SONS a panem ředitelem Kometu
Pečky.
Po mši svaté, za zvuku dechové hudby, se
průvod hasičů a našich spoluobčanů seřadil
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a odpochodoval k pomníčku našeho patrona
v parku u školy, kde položili věnec k jeho uctění. Také zde byla předána repasovaná technika
našim hasičům, kterou prováděla již zmíněná
firma Komet Pečky a sám pan ředitel firmy předal klíče od techniky panu starostovi obce.
Výbor sboru děkuje všem, kteří se na této zdárné akci podíleli.

ÅUkázka z programu
Den svûtla

ÈSlavnostní prÛvod

38

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2011

Závěrem pár slov o současné
činnosti sboru. V této době jsou
v plném proudu přípravy na tradiční soutěž O pohár Hané a přípravy na tradiční hodové zábavy.
Letošní ročník O pohár Hané je
již 35. v kategorii muži, ženy
a 26. ročník v soutěži mladých
hasičů. V hasičské zbrojnici byly
ukončeny opravy sociálního zařízení v přízemí. Výbor sboru se
pravidelně schází na svých jednáních a zúčastňuje se akcí pořádaných v rámci sboru, okrsku
a okresu.
Výbor sboru SDH Troubky

SoutûÏní druÏstvo Troubky
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Ani jsme se nenadáli a opět se nacházíme v ročním období, které svými povětrnostními podmínkami je velmi příznivé pro celkový rozvoj přírody,
nejen tedy pro zvěř a zvířata, která v ní žijí, ale i pro
vegetaci pokrývající půdu v našich klimatických
podmínkách. Tak, jak již kdosi v minulosti vyslovil
myšlenku, že vše se vším souvisí, tak pro život
v přírodě tento slovní obrat platí obzvláště.
Není žádnou novinkou, že právě proběhlý měsíc
červen je tradičně prohlášen za Měsíc myslivosti,
neboť v průběhu tohoto časového úseku dochází
nejen k plnému rozvoji růstu přirozené zeleně
a zemědělských plodin na osetých lánech, ale také
k přirozenému vývoji reprodukce mláďat veškeré
živé přírody. Jsou však podmínky, které příroda své
živé části v posledních letech připravuje, vždy „to
pravé ořechové?“ Byť zimy nebývají v poslední
době nijak obzvlášť kruté, přesto k určitému úbytku sil u živočichů, tedy i zvěře, přirozeně dochází.
A zde začíná role člověka, který, ať je tomu jakkoli, má možnost svou činností neblahé vlivy aspoň
částečně minimalizovat. Samozřejmě i nadále je
v platnosti stará pravda, která tvrdí: „Přírodě nepo-

ručíš“. Člověk, vědomý si této neměnné skutečnosti, však pokud má zájem o zachování krás přírody, může významně napomoci, a to zejména
svým ohleduplným přístupem k přírodě při jejich
návštěvách. Mláďata, nedávno příchozí na svět, se
neumí bránit, jsou lehce zranitelná, pro přemnožené predátory hlavně z řad dravců či šelem jsou
lehkou kořistí. Dávno je pryč doba, kdy stavy drobné zvěře byly dostatečnou zásobou pro tyto predátory. Zkuste i vy, v případě, že se v tomto období pohybujete v přírodě se svými čtyřnohými miláčky, ovládnout jejich chování, aby k těmto naprosto
zbytečným ztrátám nedocházelo.
A co mají za sebou a před sebou troubečtí
myslivci?
Loňskou květnovou burzu mysliveckých a rybářských potřeb zhatila velká voda. Letos v tom měla
opět prsty, ale už v daleko únosnější míře. Celodenní déšť výrazně limitoval návštěvnost, přesto
burza proběhla. O útroby návštěvníků bylo postaráno, stánkaři také něco prodali, takže snaha pořadatelů nebyla úplně marná.

Na draãku ‰lo pﬁi burze zejména myslivecké a rybáﬁské obleãení
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První neděle v červnu patří tradičně střeleckým
závodům v brokové střelbě tříčlenných družstev na
střelnici na Vlažné. Lovecké kolo, americký trap,
zajíc na průseku a vysoká věž, to jsou disciplíny,
ve kterých se střílelo. Pro historii, z domácího hlediska, je pozitivní, že ve vítězné trojici se objevilo
i jméno střelce z Troubek, Antonín Peluha spolu
s kolegy Olšanským a Králíkem sestřelili nejvíce
holubů, jak se familiárně asfaltovým terčům říká.
Na bednu nedosáhlo a čtvrté skončilo další domácí seskupení Stanislav Svozil, Čestmír Stavinoha
a henčlovský Vladimír Kratochvíl.
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Červen je rovněž doba pro posezení s přáteli při
živé hudbě a opečeném prasátku. Je to takové
malé poděkování za přízeň a pomoc při naší činnosti. Příjemné prostředí Konírny dodává tomuto
setkání patřičnou kulisu.
V době, kdy vyjde tento Zpravodaj, budeme mít
za sebou i čtvrté dějství prestižních střeleb Troubky – Záříčí. Tento rok zajíždíme na horkou půdu
soupeřovy střelnice.
Poslední neděli v srpnu si poznačte do kalendáře. Přijděte se podívat na střelecké závody jednotlivců O troubecký pohár na střelnici na Vlažné.
Závody jsou vždy velmi kvalitně obsazeny
českou špičkou a určitě je se na co dívat.
Zázemí s občerstvením napomáhá k příjemně prožitému dni v přírodě. Začátek je plánován od 9 hodin.
Září se začátkem školního roku je i časem
setkání sokolníků v našem revíru.
Myslivci vám přejí příjemné prožití prázdnin,
dovolených, plných slunných a příjemných
dnů.
Luděk Judas

ÅTrefí nebo netrefí ....
ÈVítûzné druÏstvo ze stﬁeleb,
zleva Králík, Peluha, Ol‰ansk˘
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
ZÁJEZD DO POLSKA
V sobotu 14. května 2011 jsme v časných ranních hodinách vyrazili s ČZS ZO Troubky na
obvyklý nákupní a poznávací zájezd do Polska.
První zastávka byla na parkovišti v polském Těšíně, kde se všichni rozutekli po bohatě zásobené
tržnici. Nákupy obsahovaly potraviny, oblečení,
ratanové zboží a mnoho dalších věcí, potřebných
nebo jen potěšujících.
Další cesta vedla ve směru Bielsko-Biala do
okrasné školky Pudelek v Pisarzowicích, kde právě probíhal Svátek kvetoucích azalek, ze kterých
až oči přecházely. Na velké nákupní ploše jsme
vybírali okrasné dřeviny a květiny do našich
zahrad. Následná cesta vedla do další pobočky
firmy Pudelek, kde pokračovala rostlinná nákupní horečka ve větší míře. I zde byly azalky
v plném květu a posezení na lavičkách mezi nimi
poskytlo úlevu unaveným nohám. Někteří se také
osvěžili malým občerstvením v místní minikavárničce a pohledem na koi kapry plovoucí v malém
jezírku.
Návštěva zahradnické firmy Kapias byla dalším osvěžujícím momentem. Navštívili jsme sta-

rou část zahrady
s malebnými zákoutími, jezírkem, studnou,
malou
japonskou
zahrádkou a chodníčky ztrácejícími se
mezi
rostlinami
a stromy. Pak naše
kroky vedly do nově
vysázené části, kterou jsme kdysi shlédli těsně
po jejím založení. Nyní už bylo vidět pokroky
v úpravách a rostliny se rozkošatěly do šířky
i výšky. Ale bude trvat ještě pár let, než budou
majitelé plně spokojeni.
Poslední cesta za polskými hranicemi vedla na
statek v obci Kozy na nákup ochranných postřiků a preparátů proti škůdcům.
V podvečer, při návratu, nás zastihl na české
straně déšť. Zastavili jsme se v osvědčeném
motorestu za Frýdkem-Místkem, kde nás bohužel potkala malá nepříjemnost v podobě dlouhého čekání na jídlo, protože po osmnácté hodině
připravovali pouze minutky.
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Pozdní večer nás v Troubkách
překvapil počasím bez deště
a v dobré náladě jsme se rozešli
do svých domovů, bohatší o nové
zážitky a nákupy.
Těšíme se na rozkvetlé zahrady
i v příštím roce!
Myška Sázelka

Ze sportu
Armwrestling – přetláčení rukou
V sobotu 28. 5. 2011 proběhlo v Podivíně Mistrovství České republiky v páce (přetláčení rukou).
V každé kategorii se nominuje sedm nejlepších
závodníků dle získaných bodů z extralig. Mezi těchto sedm nejlepších se probojovaly i dvě závodnice
z našeho oddílu AWC Troubky (Armwrestling Club

Troubky) v kategorii ženy do 60 kg. Mistryní republiky na obě ruce se stala Lenka Vojtková, která
vždy postoupila do finále bez prohry. Markéta Vojtková obsadila krásné třetí místo na levou ruku a na
pravou ruku obsadila páté místo.
LV
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Mistrynû republiky Lenka Vojtková (uprostﬁed), Markéta Vojtková (vpravo)
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Vážení příznivci chovatelů,
přejeme Vám krásné léto a příjemné prožití troubeckých hodů.

ZároveÀ Vás srdeãnû zveme na

CHOVATELSKOU V¯STAVU,
která se koná

10. a 11. záﬁí 2011
v areálu âSCH na Louãkách.
Doprovodn˘ program i obãerstvení zaji‰tûno.
Tû‰íme se na Vás!
Va‰i troubeãtí chovatelé

Letní pranostiky
✿ Netﬁeba v ãervnu o dé‰È prositi, pﬁijde, jak se zaãne kositi.
✿ âervenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojn˘ na
bouﬁky a vichﬁice.
✿ Pr‰í-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa. (4. 7.)
✿ Co ãervenec neupeãe, to jiÏ srpnu neuteãe.
✿ KdyÏ ãervenec pûknû hﬁeje, o vánocích se zima zaskvûje.
✿ Na Markétu kdyÏ pr‰í, oﬁechy ze stromu sr‰í. (13. 7.)
✿ KdyÏ je v srpnu ráno hodnû rosy, mají z toho radost vosy.
✿ Srpen k zimû hledí a rád vodu cedí.
✿ Srpen z poãátku-li hﬁeje, zima pak se dlouho snûhem skvûje.
✿ Moc hub srpnov˘ch – moc vánic snûhov˘ch.
✿ Jsou-li v srpnu hory kaln˘, budou v zimû mrazy valn˘.

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2011

45

Smích – nejlep‰í lék
Baví se dva kamarádi: „Vûﬁí‰ tajemnostem a záhadn˘m úkazÛm?“
„Stoprocentnû. Jednou na nás pﬁi chvilce v posteli spadla svatební fotografie visící nad
manÏelsk˘m loÏem.“
„No a?“
„Nedbal jsem na varování! A za pÛl hodiny se neoãekávanû vrátila Ïena z lázní!“
Na ulici vrávorá muÏ ze strany na stranu, dal‰í dva ho podpírají. Potká je policajt a povídá: „To je ostuda, chodit po ulici takhle opil˘!“
A doprovod na to: „On není opil˘. Zkrachovala mu firma, pﬁi‰el i o auto a teì se
uãí znovu chodit.“
Dlouhovlasí mûli koncert, tisíce decibelÛ tﬁáslo lustry. MládeÏ ‰ílela. ¤ev, praskot Ïidlí… Zoufal˘ poﬁadatel se koneãnû zmocnil mikrofonu a zaﬁval: „Jak nebude poﬁádek,
zavolám holiãe!“
„Je to nejhor‰í Ïák ve tﬁídû,“ stûÏuje si uãitelka rodiãÛm, „zlobí, neposlouchá
a ru‰í pﬁi vyuãování. A co je nejhor‰í – je‰tû ani jednou nechybûl!“
Primáﬁ pﬁi vizitû ‰eptá lékaﬁi: „Tady panu Novákovi nasaìte silná antibiotika. UÏ tﬁetí den má horeãku pﬁes ãtyﬁicet stupÀÛ.“
Sly‰í to pacient z vedlej‰ího lÛÏka a povídá: „To není horeãka, pane primáﬁi. Pan Novák
ztratil lÏiãku, tak si míchá ãaj teplomûrem.“
Pan uãitel potká svou b˘valou Ïákyni, která nikdy pﬁíli‰ neopl˘vala znalostmi.
Veze koãárek. Pan uãitel do nûj nahlédne a praví: „Tak co, je to potomek po meãi
nebo po pﬁeslici?“
Dívka se zamyslí a odpoví: „Ani tak, ani tak. Je po mejdanu.“
ManÏelka volá manÏelovi do práce. Ten zvedne telefon a povídá: „Miláãku, mám tady
hrozn˘ frmol, nemÛÏu se s tebou vybavovat.“
„Ale já mám pro tebe dvû zprávy. Jednu dobrou a jednu ‰patnou.“
„Ale já fakt nemám ãas. Tak jen tu dobrou, prosím tû.“
„Airbag funguje.“
Tatínek nevûﬁícnû kulí oãima: „CoÏe? Ty po mnû chce‰ dvû stovky? To kdyÏ já byl
mal˘, ﬁíkal jsem si o pûtikoruny!“
„Tak jo, tati, aÈ je tedy po tvém. MÛÏe‰ mi dát ãtyﬁicet pûtikorun?“ ﬁíká syn.
„A proã se na vás vlastnû manÏel tak rozzlobil?“ táÏe se soudce.
„Zcela bezdÛvodnû mû napadl, Ïe neumím vaﬁit,“ sdûluje Ïalující strana.
„A ãím vám pak rozbil tu hlavu?“
“Knedlíkem,“ témûﬁ nesly‰nû ‰pitne smutná kuchaﬁka.
Poznámka: Neustále lítá po tﬁídû a posedává na oknech.
Odpovûì: Tomu nevûﬁím. Holub
LK
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My‰lenky slavn˘ch
V. HUGO

Slovo má lehkost vûtru a sílu hromu.
Láska je slepá, ale nenávist vidí i za roh.

J. MIKULÁ·EK

Nikdo z nás není bez hﬁíchu, jsme lidé, nikoliv bozi.
PETRONIUS
Nejradûji zavíráme oãi nad vlastní slepotou.

A. BRIE

Génius je jedno procento inspirace a devadesát devût procent potu.
T. A. EDISON
Hlupák, kter˘ poznal, Ïe je hlupák, uÏ není hlupák.
F. M. DOSTOJEVSKIJ
KaÏd˘ si pﬁeje dlouho Ïít, ale nikdo nechce b˘t star˘.
J. SWIFT
Aãkoli Ïijeme dnes, pﬁec staré chválíme ãasy.

OVIDIUS

Jednou vidût je lep‰í neÏ stokrát sly‰et.
JAPONSKÉ P¤ÍSLOVÍ
Skuteãn˘ humor vÏdycky v sobû nosí stopy smutku.
A. MYRER
LK

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2011

47

Zadáno pro Ïeny
Palaãinky s jahodami
Potřeby: 300 ml mléka, 140 g hladké mouky,
1 vejce, sůl olej na smažení
Náplň: 300 g jahod, 250 g měkkého tvarohu,
150 g moučkového cukru, 100 ml smetany ke
šlehání.
Postup: Z uvedených potřeb umícháme těsto,
necháme 30 minut v chladnu odpočinout. Na
vyhřáté pánvi smažíme na oleji palačinky. Tvaroh smícháme s cukrem a ušlehanou smetanou. Polovinu jahod rozmixujeme a vmícháme
do tvarohu, zbylé jahody nakrájíme na kousky.
Palačinky naplníme tvarohem a poklademe
kousky jahod. Pomocí papírového kornoutku
stříkáme povrch čokoládovou polevou.

Salámová pomazánka
Potřeby: 300 g sterilovaného salámu, 2 sterilované kyselé okurky, 2 vejce, 100 g pomazánkového másla, 2 lžíce mléka, špetka soli, špetka mleté sladké papriky.
Postup: Salám, okurky, natvrdo uvařená vejce
postrouháme nebo nakrájíme na malé kostičky. Přidáme máslo, sůl, papriku, mléko a rozmícháme až je z hmoty jemná pomazánka.
Pomazánku mažeme na veku a zdobíme zeleninou.

Zálivka na sladkokyselé sterilované okurky
Nálev: 3,75 l vody, 1,5 l octa, 300 g cukru,
100 g soli, 50 ks (sacharinu) umělého sladidla.
Do každé sklenice dáme 3 pepře, 1 nové koření, hořčicové semínko, kolečka cibule, lze přidat kopr, křen, feferon, mrkev, méně petržele.
Sklenice sterilizujeme při 80 °C asi 20 minut.
Vychladlé okurky můžeme hned konzumovat.
Pokud nechytnou víčka, můžeme sterilizaci
opakovat.
JS
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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

Trafika – StrÏínek
Provozní doba
pondûlí – pátek
5.00 – 11.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.
sobota
6.00 – 10.00 hod.
Prodám stavební místo se zahradou o ploše 3419 m2.
Místo se nachází v Turovicích, 12 km od Přerova, směr Bystřice pod
Hostýnem v nezátopové oblasti a klidné lokalitě v okrajové části obce.
Turovice sousedí s Dřevohosticemi vzdálenými 1 km, kde se nachází
síť obchodů, zdravotnická zařízení, základní a mateřská škola, služby,
kulturní a sportovní areál, autobusové nádraží.
Na pozemku je vrtaná studna, přípojka na obecní rozvod vody, možnost připojení na elektřinu a plyn. Jsou vyhotoveny radonové testy. Příjezd je z obou stran – stavebním místem i zahradou. Pozemek je průjezdný, zatravněný, neoplocený, výškové rozdíly pozemku jsou nepatrné.
Stavební místo i zahrada jsou nezastavěné, místo je srovnáno a zatravněno.
Cena dohodou.

Kontakt: Jaroslav Iž, Želátovská 32, Přerov, mobil: 605 409 560
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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
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 12. 9. 2011 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 75102 Troubky a vylosovaným výhercům bude poštou zaslána malá odměna.
TAJENKA ze Zpravodaje č. 2/2011: ………………………………………………………........................................
JMÉNO A ADRESA: …………………………………………………………...............třída:………..........................
Správná odpověď z minulého čísla byla: HOUSENKA, K PANU BAŤOVI, BOTASKY.
Odměnu za správnou odpověď z minulého čísla dostanou tito vylosovaní výherci:
Jiří Skopal, Viktorie Vránová, Ondřej a Karolína Lehcí, Michaela Řezníčková, Lukáš Sklenář, Monika a Yveta
Malíkovy, Kateřina Dohnalová, Tomáš Běhal, Eliška Brožková
Výhercům gratulujeme a všem ostatním přeme hodně štěstí v příští hře.
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Z pohádky do pohádky
Vítání dûtí 17. dubna 2011

Kﬁemílek a VochomÛrka

Vítání dûtí 17. dubna 2011

Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘
Autor fotografií: Jaroslav ¤iho‰ek
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ocenûné Zlatou stuhou
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