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Slovo úvodem
VáÏení obãané!
Ani jsme se nenadáli a pﬁehoupli jsme se do druhé poloviny roku. Máme za sebou období vonící
a kvetoucí pﬁírody, ale také prudké zvraty teplot, které mnoh˘m z nás pÛsobily zdravotní potíÏe. První ãást práce na zahrádce máme za sebou a teì sklízíme, co jsme vypûstovali.
Po zku‰enostech s nárÛstem cen vajíãek se v nûkter˘ch domácnostech objeví na dvorech slepice
s kuﬁátky. DvÛr zaplnûn˘ domácími zvíﬁaty patﬁil ke koloritu vesnice. Usínat za zvukÛ vzdáleného
‰tûkotu psÛ a probouzet se kohoutím kokrháním patﬁilo k Ïivotu na venkovû. Vlivem povodní tento obrázek z vesnic zmizel. Hodnû jsme se pﬁiblíÏili Ïivotnímu stylu ve mûstû.
A co se událo v minulém ãtvrtletí? Sociální komise ve spolupráci s obecním úﬁadem uspoﬁádala
pûkn˘ zájezd dÛchodcÛ do Vizovic a Luhaãovic. Klub seniorÛ vykazuje aktivní ãinnost. Pohyb je pro
star‰í obãany velmi zdrav˘.
Vzhled obce se kaÏd˘m rokem zlep‰uje. Obecní úﬁad plánuje v pﬁí‰tím období pﬁedláÏdûní hﬁbitova a dal‰í ulice Louãka III, Louãka IV dostanou asfaltov˘ koberec. Pﬁed námi je nejslavnûj‰í víkend
v roce – hody. Moc jsme se na nû pﬁipravovali a dûti se tû‰í na kolotoãe.
Poãet lidí v obci se pﬁi této pﬁíleÏitosti zdvojnásobí a pro hodové náv‰tûvníky bude v domácnostech pﬁipravena spousta jídla a pamlskÛ.
Zavr‰ením letních dnÛ bude dovolená, která nám umoÏní odpoãinout si a proÏít krásné chvíle
u moﬁe nebo na horách.
Pﬁejeme vám pﬁíjemnou dovolenou.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
Zimní a jarní měsíce letošního roku se nesly
ve znamení příprav dokumentací pro podání
žádostí o poskytnutí dotací. Město Tovačov podalo začátkem měsíce června žádost
do operačního programu životní prostředí s projektem „Výstražný a varovný systém“, který se
týká také naší obce. Vzhledem k prodloužení termínu podávání žádostí je předpoklad,
že tato žádost bude vyhodnocena až někdy na
podzim letošního roku.
Samostatně jsme podali žádost na MAS
Střední Haná do výzvy na fyzickou revitalizaci
území, a to s projektem „Revitalizace hřbitova
v Troubkách – I. etapa“. Přestože bylo v této
výzvě alokováno relativně málo finančních prostředků, doufali jsme, že s naším projektem
uspějeme. Nestalo se. Výběrová komise dala
přednost jiným projektům. Pozitivně můžeme
ovšem hodnotit společný projekt naší MAS Střední Haná a MAS Prostějov Venkov týkající se
drobných kulturních památek a knihoven, které
byly podpořeny v rámci Programu rozvoje venkova – projektů spolupráce. Naše obec se podílela na společném projektu nesoucím název Kniha základ života, v rámci kterého bude do jednotlivých zapojených knihoven pořízeno nové
vybavení, zakoupeny nové knihy a budou se
konat různé besedy a autorská čtení.
Již v minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o podání žádostí o poskytnutí dotace
a grantu pro naši školu. Bohužel ani jedna ze
žádostí nebyla podpořena. V případě II. etapy
projektu Zahrada nejen místo odpočinku byl velký počet zájemců o získání podpory
a jen z přerovského okresu bylo z 18 podaných
žádostí podpořeno 6. U grantové žádosti podávané k nadaci RWE Gas Storage nemáme žádné bližší informace, jen tu, že naše žádost nebyla podpořena. Ve škole se tak zaměříme v letošním roce na menší stavební akce, které se budou
dotýkat především školní jídelny. Bude se jednat
o výměnu luxferových oken a výměnu stávajících
obkladů v kuchyni. Jinak zde proběhne jen běžná údržba.
V současné době pak dokončujeme investiční
záměr a projektovou žádost na podání
do aktuální výzvy Regionálního operačního pro-

gramu Střední Morava. Vzhledem k tomu,
že Úřad regionální rady v průběhu výzvy upřesnil, jak si představuje vymezení centrální části
obce, museli jsme tento náš záměr přepracovat
a celý se bude týkat veřejných ploch
a prostranství v okolí kulturního domu. Netýká se
to ovšem zřízení kulturně společenského areálu,
protože výzva není na tyto areály zaměřena. Jednotlivé projekty by měly být vyhodnoceny v průběhu podzimních měsíců.
Zanedlouho nás čeká jedna z největších investičních akcí posledních let. Jedná se
o komplexní rekonstrukci všech komunikací na
Loučkách, kde právě probíhá výběrové řízení,
a to dle zákona o zadávání zakázek. V druhé
polovině měsíce července je předpokládáno
zahájení akce stavebně rozložené do dvou let.
Předpokládaná hodnota zakázky činí 11 milionů
Kč bez DPH a dle informací agentury organizující výběrové řízení si o převzetí dokumentace
požádalo více jak 20 stavebních společností.
Základním hodnotícím kritériem je cena, ale přesto to v případě tak vysokého počtu nabídek
nebude nic jednoduchého. O výběru zhotovitele
vás budeme informovat prostřednictvím našich
webových stránek a také na úřední desce.
Začátkem měsíce července si připomeneme
již 15. výročí tragické povodně roku 1997.
Při této příležitosti se u pomníčku obětí povodní
bude konat po mši svaté tradiční pietní akt za
účasti místního duchovního správce a zástupců
vedení obce. Rovněž vystoupí pěvecký sbor
Troubečan.
Nu a o víkendu 13.–15. 7. 2012 nás již čekají
hody. V obci se v té době podstatně zvýší počet
obyvatel o její návštěvníky a bylo by velmi vhodné, aby ti, kteří dosud z veřejných prostranství
neodstranili dřevo či stavební materiál, aby tak
učinili alespoň do hodů. Nechť na hody máme
příjemné prostředí v obci a můžeme v klidu pobesedovat se svými sousedy a známými. Děkuji.
Na závěr Vám všem přeji 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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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPETELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 2. 5. 2012
1. Zastupitelstvo obce schválilo
pana Emila Smolku a Mgr. Jitku Berčíkovou ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
upravený program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí
s osazením keřů podél kostela s tím, že celá záležitost
bude konzultována s Ing. Kubešem.
6. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce panu Liboru Nedbalovi, a to dle přílohy.
7. Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje
členu rady a předsedovi Kontrolního výboru obce panu
Liboru Nedbalovi odměnu za výkon funkce, a to dle přílohy, s účinností od 1. 5. 2012.
8. Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje
člence zastupitelstva obce paní Marii Špalkové odměnu za výkon funkce, a to dle přílohy, s účinností od 2. 5.
2012.
9. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
10. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
starostovi obce urgovat zpracování projektu variantního řešení PPO s termínem do 15. 5. 2012 a poté
neprodleně svolat mimořádné zasedání zastupitelstva
obce.
11. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce zpracovat úkoly směřující ke splnění cílů

PPO s termínem do 16. 5. 2012.
12. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012.
13. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o hospodaření obce za období 1–3/2012.
14. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
výroční zprávu o hospodaření s Fondem obnovy a rozvoje bydlení k datu 31. 12. 2011.
15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
obce Troubky v tom znění, jak byly předneseny.
16. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozdělení příspěvků občanským sdružením a neziskovým organizacím z rozpočtu obce v roce 2012 dle přílohy.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2012 v předloženém znění.
18. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí
se zapojením části finančních prostředků Fondu rozvoje a rezerv do rozpočtu obce v roce 2012.
19. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí
se zapojením části finančních prostředků Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce do rozpočtu obce v roce
2012.
20. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zadávací dokumentaci výběrového řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce
místních komunikací v Obci Troubky, ulice Loučka
I.–IV“, a to dle příloh.
21. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o podaných žádostech o poskytnutí dotace,
grantu či finančního příspěvku v roce 2012.

Rada obce
USNESENÍ Z 28. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANĚHO DNE 21. 3. 2012
Usnesení rady 28/336/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 28/337/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/338/2012
Rada obce schválila podání žádosti o poskytnutí gran-
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tového příspěvku od nadace RWE Gas Storage.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/339/2012
Rada obce schválila rozpis rozpočtového opatření
č. 1/2012 v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/340/2012
1. Rada obce schválila přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDHO Troubky.
2. Rada obce schválila spolufinancování minimálně ve
stejné výši jako je výše finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.
3. Rada obce schválila uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Obcí
Troubky dle přílohy.
4. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
5. Rada schválila přijetí cenové nabídky od společnosti
Life Line plus s.r.o. Brno na pořízení dýchací techniky SCOTT Safety dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/341/2012
1. Rada obce schválila uzavření upravené smlouvy
č. 42/201/11 o odvozu a využití vytříděných složek
z komunálních odpadů mezi Obcí Troubky a společností BIOPAS, spol. s r.o. Kroměříž dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/342/2012
Rada obce dodatek č. 2 ke Knihovnímu řádu Místní
knihovny v Troubkách dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/343/2012
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy na
pronájem pozemků mezi obcí Troubky a společností
ZS Pobečví a.s. Rokytnice dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/344/2012
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy na
pronájem části mostní konstrukce z důvodu umístění telemetrické stanice mezi Olomouckým krajem
zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje
a obcí Troubky dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/345/2012
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1. Rada obce schválila zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p. č. 3648 v k. ú. Troubky nad
Bečvou za část pozemku p. č. 3189 v k. ú. Troubky
nad Bečvou, vlastník Bronislava Krejčířová.
2. Rada obce schválila zveřejnění záměru směny
pozemků p. č. 3655 a p. č. 3656 v k. ú. Troubky nad
Bečvou, vlastník Jan Gregovský, za vhodné obecní pozemky (výměra 8988 m2).
3. Rada obce schválila zveřejnění záměru směny
pozemku p. č. 3936 v k. ú. Troubky nad Bečvou,
vlastník Vrána Drahoslav a Vránová Jarmila, za
vhodný obecní pozemek (výměra 2688 m2).
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/346/2012
Rada obce schválila snížení kupní ceny za prodej žulových obrubníků a kostek a to na cenu 800 Kč/tuna bez
DPH+ v obci rozvoz zdarma.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/347/2012
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.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/348/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Záhumení, paní Zdence Nemravové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu a to do 30. 6. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/349/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Kozlovská, paní Miroslavě Pluháčkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu a to do 30. 6. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/350/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu v kulturním domě, panu
Lukáši Polzerovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 28/351/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B, paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu a to do 31. 3. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/352/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Radima
Stržínka, Přerov, o přidělení obecního bytu a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatele o rozhodnutí rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/353/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Jana
Hromka, Troubky, o přidělení obecního bytu a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatele o rozhodnutí rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 28/354/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Zlaty
Baďurové, Přerov, o přidělení obecního bytu a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 29. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANĚHO DNE 18. 4. 2012
Usnesení rady 29/353/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/354/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/355/2012
Rada obce schválila termín a program XI. zasedání
zastupitelstva obce v upraveném znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/356/2012
Rada obce osvědčuje, že paní Marie Špalková, je od
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12. 4. 2012 členkou zastupitelstva obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/357/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 10078886
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí mezi Státním fondem životního prostředí
České republiky a Obcí Troubky dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/358/2012
1. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11029-d1 mezi obcí Troubky a společností
Atelier Fontes, s. r. o., Brno dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/359/2012
1. Rada obce schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z Fondu solidarity Evropské unie na krytí
povodňových škod z května a června 2010 na území Olomouckého kraje. Smlouva je uzavřena mezi
Obcí Troubky jako příjemcem dotace a Olomouckým krajem jako poskytovatelem dotace.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/360/2012
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 312 ke
smlouvě č. 8520044 mezi obcí Troubky a společností Van Gansewinkel a. s. Olomouc ve věci rozšíření sítě kontejnerů na bio odpad dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto
dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/361/2012
Rada obce rozhodla o okamžitém zrušení nájemní
smlouvy mezi Obcí Troubky a společností ZS Pobečví a. s. Rokytnice.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/362/2012
Rada obce rozhodla o okamžitém zrušení nájemní
smlouvy mezi Obcí Troubky a paní Marcelou Patákovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/363/2012
1. Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor na bytovém domě DPS Šíma A.
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2. Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v kulturním domě.
3. Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu části
střechy na bytovém domě DPS Šíma A.
4. Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu
pozemků p. č. 3003, 3017, 3025, 3081, 4373, 4377,
4380 a 4381 v k. ú. Troubky nad Bečvou
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/364/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Daně Jurníkové, 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 rady 29/365/2012
1. Rada obce schválila uzavření dodatku k nájemní
smlouvě na pronájem obecního bytu mezi Obcí
Troubky a paní Martou Hudečkovou.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku
k této smlouvě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/366/2012
1. Rada obce schválila uzavření dodatku k nájemní
smlouvě na pronájem obecního bytu mezi Obcí
Troubky a panem Lukášem Polzerem.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku
k této smlouvě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/367/2012
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě v ulici Sportovní paní Silvii Štenclové, Přerov.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu a to do 30. 6. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/368/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost slečny Nikoly
Horákové, Troubky, o přidělení obecního bytu a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/369/2012
Rada obce schválila žádost společnosti AKTIV Opava s. r. o. ve věci udělení souhlasu s užitím znaku
obce.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/370/2012
Rada obce schválila rozšíření komise pro protipovodňová opatření o dalšího člena a to Ing. Michala Školouda, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 30. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANÉHO DNE 24. 4. 2012
Usnesení rady 30/371/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 29/372/2012
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o narovnání
mezi Obcí Troubky, Základní školou a Mateřskou
školou Troubky a Mgr. Jitkou Pěchovou dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
Dohody.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 31. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 16. 5. 2012
Usnesení rady 31/373/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/374/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/375/2012
Rada obce schválila rozpis rozpočtového opatření
č. 2/2012 dle předložené a upravené přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/376/2012
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 1/2012 mezi Obcí Troubky
a společností Printes Atelier s. r. o. ve věci zpracování projektové dokumentace stavby Rekonstrukce
místní komunikace v ulici Zárub dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto
Dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/377/2012
1. Rada obce schválila uzavření o dílo ř. SWD-03304-2012 mezi Obcí Troubky a společností Galileo
Corporation s. r. o. Chomutov ve věci zhotovení
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internetové prezentace obce dle přílohy.
9. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/378/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o provozu
internetové prezentace a poskytování dalších webhostingových služeb č. SWW-033-04-2012 mezi
Obcí Troubky a společností Galileo Corporation s.
r. o. Chomutov dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/379/2012
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 5300 Kč Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky, o. s. na spolufinancování dětského dne organizovaného sdružením.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/380/2012
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 2000 Kč střední škole a základní škole
DC 90, s. r. o., Olomouc-Topolany na nákup pomůcek
pro praktickou výchovu dvou žáků s trvalým pobytem
v obci Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/381/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo na přípravu projektu pro regionální operační program
mezi Obcí Troubky a společností BM asistent, s. r.
o., Olomouc dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/382/2012
1. Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových míst dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu těchto
smluv.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/383/2012
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě na ulici Sportovní paní Janě
Suchánkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu a to do 30. 6. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/384/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
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na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
10. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku
ke smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/385/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu v kulturním domě panu
Lukáši Polzerovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/386/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma A paní Anně Raškové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 31/387/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma A, paní Marii Černochové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 32. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANĚHO DNE 30. 5. 2012
Usnesení rady 32/388/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 32/389/2012
Rada obce schválila podání žádosti do aktuální výzvy
programu Leader MAS Střední Haná, a to s projektovým záměrem Revitalizace hřbitova v Troubkách – I.
etapa.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 32/390/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostor mezi Obcí Troubky a paní Marcelou Patákovou dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
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tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 32/391/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostor mezi Obcí Troubky a paní
Hanou Lehkou dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 32/392/2012
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy

o pronájmu pozemků mezi Obcí Troubky a společností ZS Pobečví a. s., Rokytnice dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 32/393/2012
Rada obce schválila soupis úkolů komise pro PPO pro
rok 2012 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.

Základní ‰kola
Malé ohlédnutí za školními akcemi 4. čtvrtletí školního roku
2011/2012
Poslední čtvrtletí školního roku 2011/2012
bylo na akce pořádané školou a SPŠ stejně bohaté a zajímavé jako předchozí čtvrtletí, žáci měli možnost navštívit spoustu
zajímavých lokalit či se zúčastnit řady vědomostních soutěží a olympiád. Bez nějakých
větších okolků však pojďme rovnou sumarizovat.
V březnu se zástupci školního ekotýmu
zúčastnili semináře dobré praxe s názvem
O krok dál aneb Nové materiály Ekoškoly,
čímž měli možnost získat velice cenné
postřehy a rady od svých zkušenějších kolegů. Zájemci z řad žáků I. stupně si pak
malováním barvami na textil vytvářeli svoje
originální tašky.
Den před velikonočními prázdninami sklidila velký úspěch jarní besídka, s níž žáci
I.–V. třídy přivítali jaro a pro své rodiče a příbuzné si připravili velmi hezká vystoupení.
Nejen besídky, ale i vědomostní soutěže,
olympiády a v neposlední řadě sportovní
klání však hýbou naší školou! Uveďme
například vědomostní soutěž Matematický
klokan, fyzikální olympiádu, finále soutěže
Naší přírodou, v níž výborného výsledku
dosáhli žáci K. Kratochvilová (IX. tř.), V. Burian (VIII. tř.) a M. Borek (VI. tř.), což jim vedle dobrého pocitu ze skvělého umístění
vyneslo i odměnu v podobě přírodovědné
exkurze do CHKO Pálava. Žáci J. Řezníček

(I. tř.) a V. Hodrošová (II. tř.) si zase užívali
úspěchu, kterého se jim podařilo získat ve
výtvarné soutěži Ovoce na naší zahradě.
Nejlepší borci z řad žáků II.–V. třídy reprezentovali naši školu na atletické soutěži
v Šumperku. Díky našim žákyním nám rovněž patří 2. místo v Okresním kole ve volejbale dívek, které se konalo v květnu v Přerově. O jedno z dalších skvělých umístění se
v tomto čtvrtletí zasloužila i T. Burianová
z IX. tř., jež v konkurenci 40 soutěžících
obsadila výborné 2. místo v okresním kole
Malé chemické olympiády.
Co dál přineslo závěrečné čtvrtletí školního roku? Dramatický kroužek vystupoval
v Literární kavárně SPgŠ v Přerově, pro
žáky II. stupně byla připravena beseda se
spisovatelem, naši žáci se svědomitě účastnili letní části dopravní výchovy, v rámci níž
čtvrťáci získali průkaz cyklisty. Navštívili
jsme cirkus, divadelní představení Škola
základ života, Pěvecký kroužek ve spolupráci se zájmovým útvarem Flétny uspořádal koncem května besídku pro všechny
příznivce hudby, navštívili jsme Biologickou
stanici či Městskou knihovnu v Přerově.
Rovněž se žáci naší školy zapojili do
veřejných sbírek jak Fondu Sidus, tak
i Občanského sdružení Život dětem. Zakoupením magnetek a jiných drobných předmětů pak finančně přispěli nemocným
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dětem z motolské a olomoucké fakultní
nemocnice a rovněž tím pomohli dětem, které vyrůstají v dětských domovech.
Závěrem bychom tímto chtěli poděkovat
všem pedagogům, kteří se jakoukoli měrou
podíleli na akcích školy, věnovali jejich přípravě svůj volný čas, vedli zájmové útvary,
připravovali žáky na soutěže a olympiády.
Prostřednictvím kvalitní práce s žáky se
Vám, milí kolegové, podařilo prezentovat
naši školu na veřejnosti v tom nejlepším
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světle!
Velké poděkování patří však také všem
členům SPŠ, kteří již každoročně ve velké
míře finančně podporovali žáky naší školy
a zorganizovali nejen pro ně řadu úspěšných akcí.
Teď již nezbývá nic jiného, než žákům
popřát krásné prázdniny, všem ostatním
pohodově strávené letní měsíce a v září se
těšit opět na shledanou!
vedení ZŠ a MŠ Troubky

Exkurze do Terezína
V pátek 8. června se vydali
v rámci projektu Holocaust žáci
naší deváté třídy spolu se dvěma osmáky na exkurzi do terezínského ghetta.
V Terezíně pro nás byl připraven úvodní seminář, kde
jsme se dozvěděli o Terezíně
jako vojenské pevnosti, o pronásledování
židovského
národa a také jsme vyslechli
výpovědi pamětníků prostřednictvím filmu.
Poté si nás převzala paní průvodkyně na prohlídku Terezína.
Prošli jsme částí muzea ghetta,
na náměstí nám vysvětlila, jak se v ghettu žilo
a jakou lživou propagandu připravili nacisté
pro Červený kříž. Prošli jsme postupně celým
městečkem, navštívili jsme židovskou modlitebnu, márnici, kolumbárium, došli jsme až ke
krematoriu. Na závěr prohlídky jsme si prohlédli místnost v Magdeburských kasárnách
vybavenou tak, jak v ní bydleli za války ženy.
Paní průvodkyně nám velmi citlivě vyprávěla
o tom, v jakých krutých podmínkách žili obyvatelé ghetta, jakými poníženími museli denně procházet, jak krutým způsobem útočili
nacisté na jejich lidskou důstojnost.
Po krátké přestávce na oběd jsme přešli
přes řeku Ohři a prohlídka pokračovala v malé
vojenské pevnosti, kde bylo vězení již za dob
Rakouska-Uherska. Tuto funkci plnila i za 2.
světové války. V závěru prohlídky nás sice
zastihl déšť, ale nevadilo to. Jsem přesvěd-

čena, že na všechny tato exkurze hluboce
zapůsobila. Minulost nesmí zůstat zapomenuta, protože by se mohla opakovat. A to
nemůžeme dopustit. Věřím, že pro děti to byl
nejen výlet za poznáním historie, ale také
zážitek prohlubující v nich empatii a lidský
soucit.
Jako pedagogický doprovod chci na tomto
místě naše žáky a žákyně pochválit. Po celou
dobu prohlídky se chovali tiše, uctivě, jak se
sluší na pietním místě. Odpovídali průvodkyni na otázky, ale také kladli dotazy. Na závěr
dopolední prohlídky sklidili troubecké děti velkou pochvalu od paní průvodkyně, moc chválila jejich chování a zájem, proto se rozhodla
zaslat dopis řediteli školy.
„…Řekla bych dokonce, že během mého
působení na vzdělávacím oddělení jsem
nebyla ze žáků tak nadšená jako právě dnes.
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Nemohu si tyto své pocity
nechat sama pro sebe. Chtěla
bych Vás velice požádat, zda
byste dodatečně tyto žáky mohl
pochválit za jejich ukázněnost
a pozornost. …“
Jana Havlínová

Poděkování patří především
vám, vážení rodiče, protože je to
hlavně vaše zásluha, jak slušné
a rozumné děti jste vychovali.
Bohužel, co bylo dříve běžné, stává se dnes ojedinělým jevem.
Jsem poctěna, že jsem mohla
doprovázet do Terezína tak skvělou skupinu mladých lidí. Přeji nám
všem, ať jim to vydrží i do dalšího
života.
Mgr. Zdena Odložilíková, třídní
učitelka 9. třídy

Projekt Holocaust
Projektové vyučování se stává nedílnou
součástí výuky na školách. Jeho cílem je
aktivně zapojit žáky do vyhledávání a zpracovávání informací, a tím je motivovat
k hlubšímu studiu vybraných témat.
V květnu žáci 9. třídy pod vedením paní
učitelky Novotné a ve spolupráci s dalšími
vyučujícími začali připravovat podklady
k projektu holocaust. Toto téma bylo zvoleno s ohledem na jeho závažnost i aktuálnost. Každý žák si vybral ke zpracování
dané téma pro prezentaci.
V hodině občanské výchovy se věnovali
hlavním aspektům židovského náboženství,
v hodině chemie bylo probráno používání
cyklonu B v plynových komorách, v přírodopisu působení Dr. Mengeleho, který prováděl pokusy s vězni koncentračního tábora. V matematice graficky vyjádřili počty
deportovaných Židů a těch, kteří přežili,
včetně národnostního složení. V zeměpisu
se zaměřili na vznik státu Izrael, jeho státní
symboly a významné památky. Na žáky velmi zapůsobil dokument Nickyho rodina, který jim v rámci hodiny anglického jazyka přiblížil osobnost Nicolase Wintona, zachránce

židovských dětí v protektorátu. Dále žáci získali poznatky v hodině hudební výchovy
o tom, že i v takovém prostředí židovského
ghetta v Terezíně si kultura našla své místo
– dětská opera Brundibár.
V rámci projektu byla ve škole instalována nástěnka, na které mohli žáci najít mapu
s rozmístěním koncentračních táborů a ghett
v Evropě a obrázky ze života v nich. Součástí byly i nejzdařilejší práce, které k tématu vytvořili žáci v hodině výtvarné výchovy.
Vyvrcholením celého projektu byl projektový den – 23. květen 2012. Zahájen byl
ukázkou z filmu Zátah o deportaci francouzských Židů, která byla silným emotivním zážitkem. Následovala prezentace žáků
k vybraným tématům, při kterých se zaměřili na počátky diskriminace Židů, norimberské zákony, křišťálovou noc, život v koncentračních táborech. Z časových důvodů
musely být některé připravené projekty odloženy na pozdější dobu. S hrůznými nacistickými experimenty s vězni koncentračních
táborů se žáci seznámili formou inscenace
norimberského procesu s lékaři ze dne
21. 11. 1946. Vystupovali v roli žalobců
a svědků, kteří podávali dramatická svě-
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dectví o tom, jak byli zbavováni
kyslíku, podchlazováni, jak jim byly
vpichovány injekce se zárodky
malárie, tyfu a žloutenky. Po krátké přestávce mezi nás přišla paní
Antonie Burianová, která poutavou formou vylíčila své zážitky
z konce 2. světové války a zprostředkovala nám vzpomínky svého otce na pobyt v koncentračním
táboře Mauthausen. S velkou
pozorností a zaujetím vyslechli
žáci i závěrečnou přednášku Mgr.
Milana Tempíra, lektora ICEJC
(Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém spolupracující s židovským muzeem v Praze
a Terezínskou iniciativou) na téma
Antisemitismus – holocaust/ŠOA
– perzekuce. Této části se zúčastnili i žáci 8. ročníku.
V průběhu projektu žáci vyplňovali pracovní list, který se stal podkladem
pro hodnocení získaných znalostí o holocaustu. Zájem a aktivní přístup žáků k projektu dokázaly, že jsou schopni plnit mimořádné úkoly, zpracovávat vyhledané

Den Země na naší škole
Den Země je den věnovaný Zemi, který
se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které
se konaly při oslavách jarní rovnodennosti,
21. března, a oslavovaly příchod jara.
V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady
ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení.
Historie vyhlášení tohoto dne sahá do
roku 1969. První Den Země byl slaven
v San Francisku. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce
měla velký ohlas zejména mezi studenty.
OSN začala tento svátek slavit v roce
1971. V roce 1990 se k Americe připojil
i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.
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informace a také skutečnost, že minulost jim
není lhostejná a že nelze zapomínat na jevy,
které ohrožují naši společnost. Odměnou
pro žáky byl poznávací zájezd do Terezína,
který se uskutečnil dne 8. června 2012.
Dagmar Novotná

Projektový den – Den Země se na naší
škole stal velmi hezkou tradicí.
Přehled akcí:
• V týdnu od 17.–20. dubna 2012 probíhal
na naší škole sběr starého papíru. Zapojili
se do něj jak žáci základní, tak i mateřské
školy. Celkem se jim podařilo nasbírat
4.875,5 kilogramů starého papíru.
• Dne 24. dubna 2012 se žáci III. třídy naší
školy zúčastnili akce Ukliďme svět, kterou
v rámci oslav Dne Země pořádala Biologická stanice Přerov.
Komentáře dětí:
☛ „Nejlepší byla cesta k BioSu.“
☛ „Pozorně jsme hledali a našli jsme dvě
staré boty a jedny kalhoty. Dokonce jsme
z vody vytáhli starý rozpůlený kýbl.“
☛ „Bylo tam pěkně. Sbírali jsme odpadky
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a našli jsme i mixér…“
☛ „…našli jsme motor od sekačky…“
☛ „Na BioSu jsme si prohlédli hnízda od
včel, mravenců a vos. Taky jsme viděli
hroznýše královského a piraně.“
☛ „Nejlepší bylo, že jsme si mohli pohladit
potkana a agamu vousatou.“
☛ „Byl to nádherný den.“
• Dne 27. dubna 2012 žáci IX. třídy společně s ředitelem školy Mgr. Petrem Vránou
vysadili 100 kusů javoru mléč ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Mezivodí
Troubky.
• Dne 2. května 2012 žáci I. a IX. třídy společně zasadili javor mléč. Tuto tradici jsme
zavedli v loňském školním roce.
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• Dne 3. května 2012 se žáci VI. a VII. třídy
zúčastnili úklidu betonového hřiště
a postarali se také o zeleň v areálu školy.
• Dne 3. května 2012 se žáci VIII. a IX. třídy
vypravili do čistírny odpadních vod pro Přerov. Exkurze byla zajímavá a hlavně by
měla vést účastníky k zamyšlení, jak šetřit
naši Zemi. A právě to je posláním Dne
Země.
Jana Hradilová
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Škola v přírodě
Rekreační středisko Revika, Vizovice
Celý I. stupeň ZŠ a MŠ Troubky se ve
dnech 4. – 8. června 2012 zúčastnil školy
v přírodě v rekreačním středisku Revika ležícím blízko malebného městečka Vizovice.
V areálu jsme strávili příjemné čtyři dny. Bylo
o nás dobře postaráno, paní kuchařky výborně vařily, jídla bylo dosytosti, děti si chodily
často přidávat. Krásné okolí děti přímo vybízelo k pobytu na čerstvém vzduchu. Na přilehlých hřištích hrály kopanou, přehazovanou,
ringo, skákaly přes švihadlo, házely si míčem,
točily kruhy.
V pondělí a v úterý nám počasí moc nepřálo – pršelo. Přesto jsme všichni i za nepříznivého počasí vyrazili na Janovu horu. Po
návratu do rekreačního střediska děti hledaly zakopaný poklad. Večer je čekala diskotéka, která prověřila jejich mrštnost a dovednost.
V dalších dnech jsme měli na programu
prohlídku lázeňského městečka Luhačovice
spojenou s návštěvou krytého bazénu. Bylo
to bezva! Děti měly bazén samy pro sebe,
mohly se dostatečně vydovádět ve velkém
bazénu, ve whirpoolu i v divoké vodě.
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Ve středu se k naší velké radosti na nebi
objevilo sluníčko, proto jsme se vydali na delší turistickou vycházku na vizovický zámek,
kde jsme také zhlédli výstavu starých hraček.
Ve Vizovicích se dětem podařilo utratit velkou
část svěřeného kapesného za drobné dárky
pro své nejbližší.
Ve čtvrtek ráno byla olympijskými bohy
slavnostně zahájena 1. vizovická olympiáda.
Žáci byli spravedlivě rozlosováni do smíšených družstev a už to začalo! Každá skupina
plnila na čas jednotlivé úkoly a výsledný nejlepší čas určil olympijské vítěze, kteří byli
odměněni skutečnými medailemi. Drželi jsme
se hesla „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se!“, a proto všichni soutěžící obdrželi za svou
snahu malou odměnu.
Poslední čtvrteční večer jsme zahájili opékáním špekáčků. Následovala dlouho očekávaná a obávaná stezka odvahy, kterou nakonec úspěšně absolvovaly všechny děti.
A nastalo páteční ráno – okamžik balení
a loučení!
A už uháníme v autobusech směrem na
Troubky a nemůžeme se dočkat shledání se
svými blízkými!
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Škola v přírodě se všem líbila a už se těšíme na tu další za dva roky!
Děkujeme za sponzorské dary paní Borkové, Třetinové, Cigánkové a Milerové.
Mgr. Naděžda Konupčíková
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Motivační hry na podporu
čtenářství
V úterý 12. 6. 2012 byli žáci
první, druhé a třetí třídy pozváni paní Obrtelovou do místní
knihovny na setkání se zástupkyní nakladatelství Thovt, paní
Janou Konečnou, která měla
pro žáky připravenu akci na
podporu čtenářství u dětí
nazvanou Za pokladem kapitána Černovouse. Děti se nejprve dověděly, jak vzniká kniha, kdo všechno se na jejím
vzniku podílí a jak dlouho celý
proces trvá. Potom se děti rozdělily do týmů a svedly urputnou námořní bitvu, při které se
učily manipulovat s knihou
a vyhledávat požadované
informace.
Nakonec všichni získali
drobnou odměnu. Návštěva
knihovny byla příjemná, obohacující a dětem dodala novou
chuť do objevování krás a zajímavostí ukrytých v knihách.
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Poslední čtvrtletí v „S třídě“
Po nevlídném zimním počasí jsme se opět vydali ohřát se
do parní komory, relaxovat ve whirpoolu a zařádit si v divoké
řece na krytém bazéně v Přerově.
Velikonoční náladu jsme přivolali pečením perníčků a vykrajováním velikonočních motivů z hlíny ve školní keramické dílně (foto 1). Protože výrobky jsme si nabarvili každý dle vlastní fantazie, měli jsme z nich velkou radost a odnesli si je
domů.
Opakování je sice matka moudrosti a u nás v „Esku“ to platí dvojnásob, ale občas je potřeba učení zpestřit třeba návštěvou cirkusu, který za námi přijel až do Troubek.
Dovedností jsme v tomto školním roce získali už hodně, proto již pro nás není nadlidský úkol ani malování na kameny
akrylovými barvami či příprava krupicové kaše, na které jsme
si náramně pochutnali.
Přímo zážitkové učení jsme si
užili v Hanáckém dvoře v Polkovicích (foto 2), kde nás mile přivítala paní Broňa Krejčířová
a my jsme měli možnost strávit
celé dopoledne se zvířátky.
Krásné květnové počasí nás
v rámci tělesné výchovy vylákalo na vycházku po okolí (foto 3)
a projektový den Učíme se v přírodě II. (foto 4) se také vydařil.
Kluci pracovali snad ještě lépe
než ve třídě, splnili si úkoly, zazpívali písničku, vymalovali obrázek a s pusou ulepenou od
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zmrzliny odcházeli spokojeně
domů.
A protože se v našem „Esku“
pořád něco děje, máme nabitý
program až do konce června.
Na Den dětí jsme vyrazili do
Přerova na akci Občan a bezpečnost, čeká nás návštěva jeskyní v Teplicích a Hranické propasti, v Tovačově poznáme Život
okolo vody a pak už hurá na
prázdniny…
Krásné pohodové léto Vám
přeje „Esko“!
M. Mikešková

Zprávy ze školní družiny
Ani poslední čtvrtletí školního roku v družině nezahálíme a rozhodně se nenudíme.
Když jsme se vydali Po stopách čarodějky
Jasmíny (foto 1), čekala nás pohádková trasa plná úkolů. Žáci prvního oddělení si
vyzkoušeli svou fantazii, když při Pohádkovém maskování (foto 2) zdobili svá tělíčka. Při
Koloběžkové olympiádě a Veselém cirkuse
(foto 3) jsme si zase vyzkoušeli, zda jsme
přes zimu moc nezlenivěli.
Velikonoce jsme přivítali pečením perníčků, provoněli si jimi celou družinu a vlastnoručně barvenými vajíčky si ji vyzdobili.
Hlavičky jsme si trošku provětrali při internetové soutěži Znáš, kde bydlíš? (foto 4)
a své praktické umění předvedli při soutěži
s názvem Jak bydlíme? a Náš dům, náš hrad
(foto 5).
Přírodovědná olympiáda (foto 6) prověřila
naše školní znalosti.
Příjemnou změnou je pro nás každý měsíc
již tradiční EKO kroužek a soutěživá jarní
Stezka kamarádů s dětmi ze školní družiny
Tovačov.
Krásné počasí nás láká stále častěji na
školní zahradu, a tak si Hledači pokladů
(foto 8) dali pořádně do těla. Nejinak tomu
bylo při bojové hře Skrýš nebo při turnaji
v ringu.

1

2

3
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Sportovní olympiáda Borec na konec připomíná, že školní rok se pomalu blíží ke konci. A tak se i my s družinou vydáme na rozlučkový výlet do Tovačova, zazpíváme si
u táboráku a popřejeme krásné léto… vám
všem!
vychovatelky ŠD
S. Štenclová, V. Mateřánková

4

5
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Mateﬁská ‰kola
Krátké zprávičky ze života naší
školičky
✿ Konec dubna neodmyslitelně patří čarodějnicím. I letos na děti čekal pestrý program v podobě
cesty za skřítky, kde děti plnily úkoly, nebo luštily
začarovanou mapu, na jejímž konci čekala zasloužená odměna pro každého. Nesměl chybět táborák a vůně opečeného kabanosu.
✿ Jaro je v plné síle a do školky zavítal pan
fotograf a všechna tři oddělení vyfotil. Děti se
usmívaly, pózovaly jako opravdoví „profíci“. Krásné úsměvy na fotografiích, zoubky bílé jako sníh,
to je zásluha naší paní doktorky MUDr. P. Létalové, kterou jsme navštívili počátkem května při
pravidelné zubní preventivní prohlídce. Děti
dostaly pochvalu, jelikož pokažených zoubků je
čím dál méně. Vždyť si každý den zoubky po jídle poctivě čistíme.
✿ Druhou květnovou neděli slaví naše maminky svátek. Ani my jsme na ně nezapomněli a děti
si připravily drobné dárky, naučily se svá přáníčka a slavnostně popřály svým nejdražším maminkám k jejich svátku. Setkání to bylo příjemné

a dojemné, i slzičce dojetí se maminky neubránily. To bylo naším cílem, udělat maminkám velikánkou radost.
✿ Bez pohádky si život ve školce neumíme
představit. Společně jsme zamířili ke Kuřátkům
na divadelní představení, při němž nechyběla
radost a veselí. Herci sklidili velký aplaus za svou
skvěle odvedenou práci.
✿ Konec školního roku je velmi náročný pro
všechny předškoláky. Sportovní olympiáda v Tovačově prověřila jejich sílu, rychlost, obratnost v soutěžních disciplínách, jako je hod do dálky, skok
daleký a běh. Soutěžily děti z MŠ Věrovany, Troubek a Tovačova. Naše Berušky pilně trénovaly
a úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Ve
všech disciplínách se umístily na místech nejvyšších. Domů přivezly medaile i poháry. Jsme na ně
právem pyšné. Jsou to naši malí mistři!
✿ První červen je dnem všech dětí na celém
světě. Oslava MDD byla v duchu soutěží na jednotlivých stanovištích, na jejichž konci děti dostaly
mega nanuk. V rámci dne dětí jsme vyrazili na
celodenní výlet. Berušky a Sluníčka se vydaly na
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Baťův kanál. Počátek plavby lodí
byl ve Strážnici. Vypravováním
o životě kolem vody a zpěvem písní od vody byly děti nadšené. Naše
malá Kuřátka se vydala do Kroměříže. Malebná zahrada skýtá
mnoho krás a zvířátka v ní si získala každé srdíčko. Jediné, co nám
nepřálo, bylo počasí. Tudíž návrat
z výletů byl dřívější. Na dobré náladě to nikomu neubralo.
✿ Nesmíme zapomenout na
noční pobyt ve školce, který se
stal tradicí pro nejstarší děti.
V pátek 8. 6. jsme se sešli na zahradě MŠ, opekli kabanos, zahráli spoustu veselých her, našli
poklad a upravili jsme svoje zevnějšky k nepoznání. Gel, barva na vlasy, laky na nehty, „tetovačky“ byly naši pomocníci. Hudba, smích a zpěv
byl slyšet školkou, až do pozdních nočních hodin.
Unavené děti bez problémů zavřely svá očka
a společně usnuly jako andílci. V sobotu si rodiče vyzvedli děti a s pocitem dobře vykonané práce jsme se rozloučili. Většina dětí chtěla spaní ve
školce opakovat.
✿ Den za dnem se blíží konec školního roku
a s ním se musíme rozloučit i s našimi předškoláky. Někteří z vás si jistě všimli ve výloze obchodu u paní Špalkové tabla, kde jsou všichni vyfoceni. Právě to je dvacet předškoláků, kteří prvního září překročí práh základní školy. Začne pro
ně zcela nová kapitola jejich života. Zahradní
slavnost, která se konala 18. 6. a při níž jsme
slavnostně uvedly děti do světa školáků, se vyda-
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řila. Jednotlivé prezentace oddělení byly oceněny rodiči, radost a veselí ze společně stráveného odpoledne bylo odměnou paním učitelkám za
velkou námahu, kterou si s přípravou posledního
zvonění pro předškoláky daly. Děkujeme obecnímu úřadu a SPŠ za spolupráci a dárky pro děti
z mateřské školy.
✿ Nemylte se, ještě nekončíme! V době uzávěrky Zpravodaje nás ještě čekala škola v přírodě. Dvacet předškoláků se chystalo poslední
týden v červnu do Velkých Losin. Užili si poslední společné chvíle naplno, připravený program
byl v duchu cestování s Ferdou. Nechyběly výlety lokálkou, táborák, koupání, hry v přírodě a jízda na koních. To je něco málo z bohatého programu pro naše milé dětičky.
✿ Nezbývá, než popřát dětem, rodičům i všem
paním učitelkám pěkné prázdniny, hodně sluníčka, koupání a výletů doma i v cizině. Hurá, prázdniny čekají a v září opět na shledanou!
Za kolektiv MŠ Renata Ambrožová
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SdruÏení pﬁátel ‰koly
Rej čarodějnic
V pátek 27. dubna uspořádalo
naše sdružení v mysliveckém areálu Na Konírně Rej čarodějnic.
V průvodu, který vycházel od
kulturního domu, se sešel opravdu úctyhodný počet čarodějnic
a čarodějů. Na Konírně je čekaly
různé soutěže a hry za sladké
odměny, byla dekorována MISS
čarodějnice a po programu byla
upálena čarodějnice na předem
připravené vatře. Děkujeme paní
učitelce Janě Hradilové a paní
učitelce Ivaně Smolkové za její
výrobu.
Po setmění jsme se všichni
těšili na ohňovou show, která proběhla pod vedením Karla Buriana. Odvážné kousky hochů nám
chvílemi braly dech a taneční kreace dívek mezi jiskrami byly
nezapomenutelné. Publikum ocenilo jejich vystoupení bouřlivým
potleskem.
Po celé odpoledne nechybělo
ani občerstvení v podobě cigára
a kabanosu z udírny, na kterém si
všichni určitě pochutnali.
Rej čarodějnic se nám opravdu
vydařil. Krásné slunečné počasí
dovolilo všem zúčastněným posedět letos o něco déle.

Dětský den
V pátek 1. června jsme společně s dětmi oslavili Den dětí. U příležitosti těchto oslav připravilo
naše sdružení ve spolupráci se
základní a mateřskou školou
v areálu Mysliveckého sdružení
bohatý program. Letos byl dětský
den pojat jako den plný bublinek,
balonků a šašků.
Při vstupu obdrželo každé dítě
malou pozornost ve formě lízátka,
které nám pro děti věnoval pan
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Libor Hanzlík z restaurace Kulturní dům, a také poukázku na odběr
cigára z udírny a pití.
V programu vystoupil pan Roller – bublinkář a děvčata z kroužku aerobiku ze ZŠ a MŠ Troubky
pod vedením Venduly Janouškové. Po programu byla pro děti připravena stanoviště, kde plnily jednotlivé úkoly. Děti si tak mohly
zastřílet ze vzduchovky, malovaly,
nebo určovaly rozdíly mezi jednotlivými obrázky. Na posledním stanovišti je čekalo luštění křížovky.
Za správné vyluštění dostaly děti
bublifuk a poukázku na odběr
nanuku.
Děti mohly v areálu využít také
trampolínu, kterou pro ně naše
sdružení zakoupilo již v loňském
roce.
Příjemným zpestřením dětského
dne bylo určitě i malování na obličej, které si pro děti připravily členky našeho sdružení. Tetovací studio
vzbudilo velký zájem nejen u dětí,
ale i u dospělých. Důkazem toho
byla neustálá fronta u jejich stolečku. Potěšila nás i návštěva našich
hasičů, kteří dětem ukázali výjezdní zásahové vozidlo TATRA. Moc
jim touto cestou děkujeme.
Po celý den zajišťovali členové
našeho sdružení občerstvení.
Z udírny vonělo cigáro, kabanos,
na roštu makrely a nechyběly ani
třešně z vlastní zahrádky, za které děkujeme panu Drahoslavu
Vránovi.
Těší nás, že se dětského dne,
i navzdory trošičku aprílovému
počasí, zúčastnilo téměř 150 dětí.
Doufáme, že se dětský den
všem líbil a že všichni odcházeli
domů spokojeni.
Děkujeme našim myslivcům za
zapůjčení jejich areálu, hasičům
za zapůjčení laviček, panu Liboru
Hanzlíkovi za lízátka a panu Miro-
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slavu Pavlíkovi z firmy PARAMAT
za výrobu kolíků na makrely a
obecnímu úřadu za finanční podporu.
Protože tento Zpravodaj vychází o prázdninách, dovolte mi,
abych jménem SPŠ při ZŠ a MŠ
Troubky popřála všem dětem
hezké prázdniny a všem ostatním
příjemnou dovolenou. Závěrem
bych chtěla upřímně poděkovat
všem členům SPŠ za jejich obětavou práci, kterou věnovali našim
dětem po celý školní rok. Osobně
si toho moc vážím, protože ji dělají ve svém volném čase, nezištně
a s velkým nadšením. Děkuji také
panu Petru Mlčochovi, který se při našich akcích
podílel na hudebním doprovodu. Nemohu opomenout také dobrou spolupráci s vedením
a s pedagogy Základní školy a Mateřské školy
v Troubkách.
Poděkování patří také obecnímu úřadu
a všem, kteří se po celý školní rok jakýmkoliv
způsobem podíleli při organizaci našich akcí.
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Děkujeme myslivcům a fotbalistům, kteří nám
vždy ochotně a zdarma zapůjčili svůj areál, abychom měli prostor pro pořádání akcí pro děti.
Největší odměnou pro nás všechny jsou pak
spokojené a usměvavé tváře našich dětí.
Už teď se na vás všechny těšíme v příštím
školním roce při některé z našich akcí.
Za SPŠ při ZŠ a MŠ Troubky
Hana Kamelandrová
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Spoleãenská kronika
V dubnu 2012
se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Helena Jahodová

Irena Brázdová
Bohuslava Skřenková
Jana Kahounová
70 let
Jan Špalek

65 let
Bohumil Vrána
Jiří Dočkal
Květoslava Mrtvá
Hana Paulová
Ludmila Kořínková
Marta Dočkalová

80 let
Alena Hejkerlíková

70 let
Františka Gregovská

V ãervnu 2012
se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:

80 let
Antonín Michálek
91 let
Vojtěch Červinka
V kvûtnu 2012
se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Bedřich Koutný
65 let
Vojtěška Varechová Zaoralová
Janka Frantová
KOLIK NÁS P¤IBYLO
Denisa Stískalová
Petra Geryková
Dominik Dočkal
Štěpán Frgal

Srdečně blahopřejeme k narození Vašeho děťátka a přejeme Vám, aby do Vaší rodiny přineslo
hodně lásky, smíchu a něhy.
Ať s ním prožijete mnoho radosti
a šťastných chvil.

75 let
Marie Nováková
Pavla Sigmundová

60 let
Ladislava Gregovská
70 let
Božena Hubáčková
Pavla Otáhalová
Miroslav Novotný
75 let
Alois Zdařil
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, pohody a spoustu hezkých chvil strávených se svými nejbližšími.

OPUSTILI NÁS
Anežka Zacpalová
Jan Gregovský
Zdenka Nečekalová
Marie Hrabalová
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast nad bolestnou ztrátou blízkého člověka.
Ilona Sychravová
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GRATULACE
Dne 29. 4. 2012 tomu bylo přesně 50 let, kdy si v kostele sv. Markéty v Troubkách řekli své ANO

Mária Bednárová a Josef Mlãoch.
Jejich cesty se potkaly při družbě obce Troubky se slovenskou obcí Plevník. Nejdříve se jednalo o družbu JZD,
a poté následovala družba ochotnických divadel, kde Mária účinkovala.
Poprvé to ovšem mezi nimi zajiskřilo na Slovensku, začali si psát dopisy a zanedlouho utužili družbu navždy.
Společně si postavili rodinný dům na Nové čtvrti, kde vychovali dceru Ivanu a syna Petra. Nyní již mají vnuka Michala, kterému je 26 let a tři vnučky – Moniku, Terezu a dvouletou Natálii.
Mezi záliby Josefa patřil bezesporu troubecký fotbal, volejbal a další místní sporty. Nyní, když už nohy tak neslouží, zůstal sportovním fanouškem alespoň u televize.
A zálibami Márie je zahrada, jak zeleninová, tak i ta, co oko potěší – květinová.
Přejeme jim oběma hlavně hodně zdravíčka, spoustu trpělivosti a mnoho lásky a štěstí do dalších společných let.
rodina Mlčochova a Školoudova

Dne 13. ãervna 2012 uplynulo 25 let, co si ﬁekli své ANO

Vít a Jana Horákovi
Pûtadvacet let a jste stále spolu,
zaÏili jste vzestupy a pády, nahoru a dolÛ.
Av‰ak dodnes spolu rádi máte se,
nosíte toho druhého u srdce.
Nedáte na toho druhého dopustit,
vÏdy jste si schopni cokoliv odpustit.
Ke stﬁíbrné svatbû blahopﬁejí Luká‰, Ondra a babiãka Marie s celou rodinou.
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Knihovna
Co Vy na to, pane Šmoldasi?
Měly by staré dobré žárovky dál zůstat na pultech?
A proč v Bruselu pořád vymýšlí nějaké „vychytávky“?
Když jsem se doslechl o úsporných zářivkách, předpisovaných
Evropskou komisí, celý jsem se rozzářil, neb jsem osoba šetrná
a každé úspory si cením.
Sotva jsem však shledal, co za takovou zářivku v krámě chtějí,
před očima se mi rázem zatmělo. Nešlo mi do hlavy, jak to s tou
úsporou v Bruselu vlastně myslí. Řekl jsem si ale, že zadarmo na
tomhle světě není zhola nic, a že i šetření tudíž něco stojí. Za jedinou zářivku jsem tedy vysolil sumu, za jakou by sa dalo pořídit asi
tak dvacet žárovek klasických, kdyby je ovšem Evropská komise
nezakázala, a úsporný zdroj jsem posléze našrouboval do lustříku v ložnici. Po chvilce váhavého blikotání zalila místnost sinavá
záře, jakou jsem předtím viděl leda v pitevně, a tak jsem raději rychle sáhl po vypínači.
Zářivka však jen třaslavě pobledla, zcela zhasnout ovšem odmítala dokonce i poté, co jsem
vyřadil hlavní jistič. Od té doby stále blikotá, aniž užírá proud.
Takže za elektřinu teď opravdu ušetříme. Jev je to nevysvětlitelný a nepochopitelný. Takové jsou ovšem i mnohé výnosy Evropské komise. Proto od nich právem můžeme čekat
zázraky.
(Citace ze stejnojmenné knihy Ivo ·moldase)

Dovolená v knihovně bude 30. 7. a 2. 8. 2012
Ostatní prázdninové dny bude díky ochotné paní L. Kamelandrové otevřeno.
Krásné léto přeje Hana Obrtelová

Na‰i dopisovatelé
„Dnes mama přiletěla do Londýna a přivezla
nám Troubecký zpravodaj, kde byla vyfocená
naše Sophie a Keira o Velikonocích. Moc nás to
překvapilo, a tak jsem si říkala, že bych vám snad
mohla poslat pár zpráv z královniných oslav
v Londýně… taky posílám pár fotek. Jen se
omlouvám, jestli jsou tam nějaké chyby, už patnáct let jsem v češtině nic nepsala…
Zdraví Andrea Morland“
Tímto sympatickým úvodem se do našeho
Zpravodaje dostal příspěvek až z Anglie a my
máme příležitost dovědět se pár postřehů z oslav
60. výročí královny Alžběty II. na britském trůnu.
Autorka Andrea Morland (Vojtášková) odjela
do Anglie v roce 1997 jako au-pair, v roce 2001

se vdala za Andrewa, který pochází z Liverpoolu. Mají dvě dcery, osmiletou Sophii a o rok a půl
mladší Keiru. Obě slečny už chodí v Anglii do
školy, pravidelně navštěvují babičku v Troubkách
a obě umí krásně česky! Andrea pracuje ve
finančním oddělení pro PR firmu a my v redakci
věříme, že se na nás nebude zlobit za to, že jsme
zveřejnili i její milý a neformální úvod.
Touto cestou posíláme naší rodačce do Londýna srdečné pozdravy, děkujeme za zajímavý
článek a věříme, že Andrea zůstane naší dopisovatelkou i nadále, a že se můžeme těšit na její
osobní postřehy z blížící se letní olympiády.
Redakce
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Britská královna oslavila osmdesáté
narozeniny
Andrea Morland
V Anglii jsme měli první týden v červnu velkou
párty. Trvala čtyři dny a čtyři noci. Děti měly ve
škole týden prázdnin a dospělí dostali extra den
volna, aby mohli narozeniny královny pořádně
oslavit. Královna Elizabeth II. oslavovala diamantové výročí 60 let na anglickém trůně. Královna je také hlavou takzvaného commonwealthu, který se skládá z dalších 54 zemí jako je
Kanada, Australie, Nový Zéland, Indie, Jihoafrická republika, ale také Kongo a Bermudy (USA
tam není).
První den oslav jsme u nás začali opékačkou,
tzv. BBQ. Zahradu jsme vyzdobili britskými vlaječkami, holky nakreslily velké vlajky do oken
a nafoukli jsme balonky britských barev.
Hned v pátek jsme začali nakládat maso všecho druhu, kuchtit přílohy a upekli i lívanec, který byl nazdobený borůvkami a malinami ve tvaru britské vlajky.
Andrew vytáhl z kůlny velký chladicí box
a nakoupili jsme pivo (u nás se pije český Staropramen). Problém byl, že jsme nemohli nikde
koupit dostatek ledu. Všichni oslavovali a vše
bylo vyprodáno. Ale nakonec i ten se sehnal
a mohlo se začít s oslavou. Z naší zahrady se jde
hned do parku, ve kterém byly další párty
a dohromady kolem 300 lidí.
Druhý den oslav byl ve znamení královské flotily na řece Temži. Předpověď počasí byla pravá
anglická – vítr, déšť, 10 oC (ano,
2. června!). Flotila se skládala
z tisíce lodí od těch nejmenších
veslic až po krásnou zlatou královskou bárku. Všech 35 tisíc
účastníků na řece mělo od rána
zakázáno pít, aby se všechny tyto
lodě nesrazily a nebyla z toho
světová ostuda.
My jsme se ráno doma rozmýšleli, jestli máme kvůli dešti
vyrazit do centra Londýna, ale
nakonec jsme se rozhodli jít
k Temži. Říkala jsem holkám, aby
si vzaly gumáky, ale Sophie pronesla, že přece nepůjde za královnou v gumákách… Až v metru

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2012

U nás na opékaãce s dortem ozdoben˘m jako
britská vlajka.
Mlad‰í Keira je blond˘nka uprostﬁed dole

V˘zdoba na na‰í zahradû. Na‰i kamarádi jsou
Angliãané, dal‰í jsou z USA, Kanady, Nového
Zélandu a já jediná jsem âe‰ka.
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jsem si všimla, že Andrew se ráno oholil, prý taky
kvůli královně…
Metro bylo narváno lidmi, všichni jeli k Temži.
Nakonec nás tam bylo 1,2 milionu. Nevím, kolik
by přišlo lidí, kdyby bylo hlášeno sluníčko a 20oC!
Královna, oblečená celá v bílém, se svým princem Philipem celé čtyři hodiny stáli, a to je jim
86 a 91 let. Královnu jsme nakonec viděli i my.
Sophie a Keira nám seděly na ramenou a byly
nadšené. Andrew si vzpomíná i na stříbrné výročí (25 let) na trůně, když on byl ještě malý kluk.
Tak snad si i naše dcery tento den zapamatují.
Třetí den jsme byli pozvaní na street párty. Lidé
z vedlejší ulice požádali na obci o uzavření cesty pro auta od 10.00 – 18.00 hod. Všichni vynesli na ulici opékací rošty, stoly, židle, jídlo, pití
a mohlo se začít s tancem a zpěvem. Děti hrály
hry a dospělí se bavili. Ti nejstarší vzpomínali na
den, kdy královna nastoupila jako mladá šestadvacetiletá princezna na trůn a na její stříbrné
a zlaté výročí vlády. Každý tento den se oslavoval podobnou party na ulici. Na závěr párty
všichni zpívali anglickou hymnu. Prý v celém britském království bylo těchto uličních párty na
devět tisíc.
Večer byl u Buckinghamského paláce koncert
rockových hvězd z celého commonwelthu. Na
závěr přišla i královna, ale tentokrát bez Philipa,
ten ležel v nemocnici se zánětem krve.
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Sophie a Keira drÏí vlajeãky a ãekáme na loì
s královnou. I na Lond˘n byla velká zima.
Královnina bárka se blíÏí, v˘hled z na‰eho místa

Sophie a Keira (jejich kamarádka Kirsty uprostﬁed)
na street party. Cesta byla zavﬁená, tak si tam
mohly hrát, kreslit na ulici a jezdit na skútrech.

Čtvrtý den jela královna ve zlatém kočáře na
mši do Katedrály sv. Pavla. Ulice byly opět lemovány davy lidí. Večer v televizi královna všem
lidem poděkovala za krásný víkend a řekla, že
tolik lidí v takové zimě vůbec nečekala.
Myslím, že i lidé, kteří jako já nejsou britskými
občany, se cítili slavnostně a patrioticky.
Doufejme, že podobnou náladu najdeme i na
letní olympiádě v červenci. Takže popřejme této
malé dámě, která vystřídala už 12 premiérů anglické vlády, všechno nejlepší do dalších let jejího
kralování, a tak jako na ulici Pall Mall zvolejme
třikrát „Hurá“ na její počest.
Mějte se hezky, Andrea
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Nejvût‰í slavnostní flotila v Británii od roku 1662.
Královninu loì doprovázela tisícová flotila men‰ích plavidel, a tak pohled na ﬁeku TemÏi nabízel Lond˘ÀanÛm skuteãnû nev‰ední záÏitek.
(Foto: http// www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/oslavy-v-britanii-pokracuji-kralovna-vyplula-na-temzi_236449.html)

Spoleãenské dûní
Troubeck˘ pûveck˘ sbor Troubeãan
Vážení čtenáři Troubeckého zpravodaje,
v Bečvě uteklo zase hodně vody a jsou tu opět
zprávy o působení a vystupování sboru Troubečan. Překulily se vánoční svátky a potom jsme si
vyjeli zazpívat s ostatními sbory z Přerovska na
Svatý Hostýn, kde jsme dostali na starost věci
ohledně organizace a sezpívání. Získali jsme tam
hodně nových zkušeností a kontaktů na ostatní
sbory. Akce se velmi povedla, společná píseň
dopadla na jedničku, a i když z důvodu nemoci
nebyl přítomen pan biskup Hrdlička, na slavnostní atmosféře to neubralo.
O Velikonocích jsme pěli velikonoční mši
s doprovodem hudebních nástrojů nejen v Troubkách, ale i v Horní Moštěnici, Přerově a Dubu
nad Moravou. Na všech místech mělo naše zpívání velký úspěch a sklidili jsme i potlesk. V souvislosti se zpíváním vánočních a velikonočních
mší se nám podařilo navázat úzkou spolupráci
se žáky Základní umělecké školy v Přerově
a v Troubkách, a také s ochotnými lidmi z Troubek a Henčlova, kteří se svým uměleckým talentem nemohli chybět. Ještě nesmíme opomenout
studentku Janáčkovy akademie v Brně, kterou

jsme si pozvali, protože se v našich řadách nenacházel nikdo, kdo by uměl hrát na příčnou flétnu.
Jmenovitě to byli tito členové:
Kamila Rajtarová a Pavel Vojtášek – housle,
Miloš Raška z Henčlova – viola, Terezie Burianová – flétna, Vít Adamík a Ondřej Fojtů z přerovské umělecké školy – trubka, Václav Slivka
z Přerova – tuba, Eliška Honková z Chropyně –
příčná flétna. Hráli jsme pod taktovkou paní učitelky Hedviky Petříkové. Všem jim patří velký dík
za obohacení našeho zpěvu.
Jestli se všecko v budoucnu podaří podle plánu, měla by v Troubkách proběhnout přehlídka
sborů, kdy by každý sbor zazpíval několik písní
ze svého repertoáru, a nakonec by mohla zaznít
i píseň společná. Vše je ještě v plánování, a tak
uvidíme, jak to nakonec dopadne.
Doufáme, že vás budeme svými písněmi těšit,
a že budeme zpívat jen samé libé tóny. A kdybychom náhodou zazpívali notičku falešně, omluvte nás, je to způsobeno naším obrovským zápalem do zpěvu.
Terezie Burianová
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Troubeck˘ klub seniorÛ
Nový rok jsme zahájily besedou, na které jsme si naplánovaly,
co budeme v příštích měsících
dělat. Hned v lednu jsme si udělaly výlet vlakem do Olomouce.
Navštívily jsme muzeum umění
v Olomouci, kapli v Konviktu a procházkou po historické části Olomouce jsme výlet ukončily. Výlet
se nám všem líbil. Také jsme navštívily troubeckou knihovnu
a dozvěděly jsme se, jak tato knihovna funguje.
Na příští besedu jsme si pozvaly psycholožku, která nám vyprávěla o svých zkušenostech s lidmi
v důchodovém věku. Bylo to velmi
zajímavé. V únoru jsme si pozvaly paní Stojanovou, která nám
přednášela o zdravé výživě
a zároveň nám nabídla, že za
námi přijede každých 14 dnů
a udělá masáž krční páteře a zad.
Přihlásilo se nás deset a všechny
jsme byly s rehabilitací spokojeny.
(foto 1)
V březnu jsme na obecním plese prodávaly zákusky, které jsme
samy napekly – kdo si koupil,
neprohloupil. Také jsme si udělali
zájezd do Maďarska do termálních
lázní, kterého se zúčastnili i muži.
Všem se zájezd líbil, a proto si ho
na podzim zopakujeme.
V dubnu jsme se sešly, abychom si na Velikonoce namalovaly kraslice. Zájem byl veliký
a všem se dařilo. (foto 2)
V květnu jsme usedly na kola
a vypravily se na výlet lesem
k Uhřičicím, podívat se na sifony,
kterými teče voda nad vodou.
Pokračovaly jsme dál cestou do
Polkovic, podívat se na koně,
odpočinout si a občerstvit se.
Výlety na kolech se nám zalíbily,
takže jsme se za čtrnáct dní roz-

1

2

3
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jely za pěkného počasí do Kroměříže. Prohlédly
jsme si podzámeckou zahradu, navštívily kostely (i s výkladem) a podívaly se na náměstí. Po
dobrém obědě jsme vyrazily k domovu. (foto 3)
Náš klub seniorů nabízí bohatý kulturně-společenský a sportovní program, přijďte se pobavit
a rozšiřte naše řady. Srdečně vás zveme do naší
klubovny, kde se scházíme každý druhý čtvrtek
odpoledne.
Anna Lehká
Foto: Helena Klosová

Zájezd seniorů do Vizovic a Luhačovic
Sociální komise obce Troubky připravila na 16.
května 2012 zájezd pro naše spoluobčany
v důchodovém věku. Odjeli jsme všichni autobusem a obecním automobilem – cestovalo nás tentokrát šedesát.
Ve Vizovicích jsme navštívili barokní zámek
a prohlédli jsme si společně s průvodci ve dvou
skupinách reprezentativní místnosti prvního patra
zámku, obrazárnu a zámeckou kapli. Vizovice jsou
nazývány Bránou Valašska a jsou proslulé především dlouholetou tradicí palírenství, slivovicí, Vizovickým trnkobraním, tradičním vizovickým pečivem
a jsou známé i tím, že jsou rodištěm herce Bolka
Polívky.
Naše putování směřovalo do firmy – společnosti
Rudolf Jelínek a.s., neboť jsme měli zájem poznat
tradici zpracování a umění přeměny ovocných plodů v kvalitní destiláty. Prohlédli jsme si návštěvnic-

ké centrum s podnikovou prodejnou (zde jsme
dobře nakoupili pro naše blízké), kinosál, pěstitelskou pálenici, muzeum palírenství, expozici whisky, provoz egalizace s obřími dřevěnými sudy (zrání a zušlechťování destilátů), stáčírnu (plnění láhví) a degustační místnost (chutnalo nám a bylo
veselo).
Po dobrém obědě ve Valašském šenku ve Vizovicích jsme odjeli do Luhačovic. Volnou procházkou jsme si prohlédli lázeňský park a soubor staveb lázeňských domů Dušana Jurkoviče. Na lázeňské kolonádě jsme se k posílení zdraví napili přírodních léčivých pramenů Vincentky, Aloisky
a Ottovky. V centru města jsme si prohlédli nový
římskokatolický kostel Svaté rodiny. Návštěvou
lázeňských cukráren a posilněni dobrou kávou
a lázeňským oplatkem nebo zákuskem jsme se
rozloučili s lázněmi v Luhačovicích.
Byl to krásný a příjemný den strávený ve vizovicko-luhačovické krajině, spojený s novým poznáním, zážitky (např. cukrárnu s námi společně navštívil bavič Josef Alois Náhlovský) a popovídáním
si se svými spoluobčany.
Ing. Jaroslava Špalková
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Soubor Hanák Troubky
Či só hode? Naše!
V době uzávěrky Zpravodaje byla organizace
kolem hodů, příprava plakátů a ostatních věcí
v plném proudu. Hanáci kromě toho, že jezdí na
vystoupení, tak ještě rádi připraví i ukázku folkloru u nás v Troubkách.
Hodové slavnosti budou letos v neděli 15. července a my se na vás Troubečáky a ostatní hosty moc těšíme. Ach jo, jen kdybychom měli nějaký areál, kde bychom nastoupili, zatančili, uklidili a hotovo. Liďák je ve svém důsledku moc pěkný, ale ta příprava! Jen díky spolupráci s hasiči
se nám daří vše zvládat a spojenými silami připravit tak, aby se tam všichni cítili dobře. No
a pak se ještě modlíme, aby nepršelo, protože
náhradní prostory v „kulturáku“ nemají takové
kouzlo, jako venkovní amfiteátr.
Na letošní hody se nám podařilo mimo jiné
pozvat i soubor Rozsutec ze Žiliny. Tento soubor
patří ve svém okolí a regionu k absolutní špičce
a my věříme, že se vám budou líbit.

Přijďte se pobavit, občerstvit a pak si i zatancovat za doprovodu dechové hudby Hulíňané.
Soubor Hanák má po hodech již nasmlouvané vystoupení, a to již v srpnu, takže budeme
mít jen krátké prázdniny. Je to od našich členů
moc obětavé, že si plánují volno tak, aby co
nejméně narušili chod Hanáku.
Před nastávajícím létem vám všem přejeme
hodně sluníčka a odpočinku.
Za soubor Hanák Staňa Vojtek.

32

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2012

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Soutěžní sezona začala okrskovým kolem, které proběhlo v Bochoři, bylo velmi zdařilé a naše
družstvo se umístilo na třetím místě. Zvítězilo družstvo z Věžek 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 osmém místě v rámci celého okresu.
I tady bylo vidět, že hoši ještě sbírají zkušenosti
z těchto velkých soutěží. Náš okres reprezentovali za muže na krajském kole v Ostravě borci z Milotic n/B a za ženy to byly Milotice n/B. Letošní krajská soutěž probíhala ve dnech 23. a 25. 6 v Ostravě na Vítkovickém stadionu, a to společně s profesionálními hasiči.
V květnu začala soutěž Velké ceny OSH Přerov
v Hlinsku. Další soutěž byla 16. 6. v Opatovicích
a 17. 6. u nás v Troubkách.
Výcvik jednotky probíhá v pravidelných školeních, a to každý poslední pátek v měsíci v hasičské zbrojnici se zaměřením na techniku, dýchací
techniku, první pomoc a práci s mašinou na vodě.
V letošním roce nám za první čtvrtletí přibylo
výjezdů. Jednotka zasahovala u osmi událostí.

Účast našich mladých hasičů
byla zahájena tradiční soutěží hry Plamen v Hranicích.
Jednalo se o třídenní klání
všech mladých hasičů z okresu Přerov. V sobotu
a v neděli soutěžili ve svých klasických disciplínách
a výsledek jejich práce byl odměněn umístěním na
osmém místě v celkovém pořadí. Výbor sboru
děkuje všem členům, kteří se podíleli na přípravě
této náročné akce.
I mladým hasičům začne v blízké době jejich
Velká cena OSH. 16. 6. startovali na Velké ceně
mladých hasičů v Henčlově, kde se umístili na čtvrtém a osmém místě.
Začátkem května proběhla mše za zemřelé bratry a sestry hasiče našeho sboru, a také za našeho patrona, svatého Floriana, v kostele svaté Markéty.
Také letos byla pořádána ve spolupráci s organizací SONS se sídlem v Přerově akce nazvaná
Den světla. Tato akce byla zaměřena na ukázky
ze života našich nevidomých občanů a předváděním jejich pomůcek v jejich životě, také proběhly
ukázky našich hasičů a ukázky naší techniky. Svou
ukázku předvedli také mladí hasiči z Bochoře.
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Na akci byla přítomna řada významných hostů
v čele s naším starostou obce a tajemnicí Bezpečnostní rady Olomouckého kraje paní Mgr. Alenou Hložkovou. Po mši svaté se za zvuku dechové hudby seřadil slavnostní průvod hasičů a našich
spoluobčanů, který odpochodoval k pomníčku
patrona hasičů v parku u školy, kde byl položen
věnec k jeho uctění. I zde děkuje výbor sboru
všem, kteří se na této zdárné akci podíleli.
Závěrem mi dovolte pár slov o současné činnosti sboru. V době uzávěrky Zpravodaje byly
v plném proudu přípravy na tradiční soutěž
O pohár Hané a na tradiční hodové zábavy.
Termín hodových zábav je v pátek 13. 7.
a v sobotu 14. 7.
V neděli 15. 7. 2012 budou na volejbalovém
hřišti Hanácké slavnosti. V letošním roce jsme
změnili páteční kapelu Forum II za kapelu novou,
a to SAX z Litovle.
Letošní ročník soutěže O pohár Hané je již 36.
v kategorii muži, ženy a 28. ročník soutěže mladých hasičů. Soutěž je velmi náročná akce pro
naše členy, kteří se na ní podílejí a všem patří
naše poděkování. Tato akce by se také neobeš-
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la bez našich sponzorů, kterým rovněž děkujeme za podporu, kterou věnují našim hasičům.
Sponzory soutěže O Pohár Hané jsou:
Olomoucký Kraj
Obec Troubky
Město Přerov
Smíšené zboží paní Špalková
Autojeřáby pan Josef Frgál, pan Michal Frgál
BENEOB - pneuservis Miroslav Obrtel
Michal Dostál pořez dřeva
Tomáš Tvrdý firma TOOM
Zeltr s. r. o. Miroslav Mlčoch
Jan Franta pokrývačství
Libor Hanzlík pohostinství KD
Členové SONS Přerov
Zbyněk Smolka chovatel koní
Labe Brno
Zubr Přerov
V hasičské zbrojnici byly ukončeny opravy
sociálního zařízení v přízemí. Výbor sboru se pravidelně schází na svých jednáních a účastní se
akcí pořádaných v rámci obce, sboru, okrsku
a okresu.
Výbor sboru
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Kalendářní rok se nám přehoupl do své druhé
poloviny, vlády se ujalo období nazývané léto,
čas prázdnin, dovolených a odpočinku. Minulostí je červen, který je nazýván také měsícem myslivosti. Je to nejmladší tradice členů Hubertova
cechu, ale už je stará více než půlstoletí.
Vysvětlovat vnímavému člověku, proč je právě
červen měsícem myslivosti, by bylo nošením dříví do lesa. V právě probíhajícím období je naše
příroda plná života, vše bují, kvete, rodí se mláďata, která potřebují a zasluhují naši maximální
péči. Myslivci, nejen ti troubečtí, si tento neustálý koloběh života plně uvědomují. Zkuste i vy
svým přístupem pro přírodu něco udělat. Každý
z nás tu možnost má a záleží jen na nás, jak s ní
naložíme.
Z aktivit Mysliveckého sdružení Mezivodí
Troubky probíhajících v těchto měsících musíme,
mimo již v květnu konanou burzu mysliveckých
a rybářských potřeb, připomenout již proběhlé
střelecké závody tříčlenných družstev, konané
pravidelně první červnovou neděli na střelnici na
Vlažné. 66 střelců ve 22 týmech si to rozdalo
v disciplínách lovecké kolo, americký trap, zajíc
na průseku a vysoká věž. SK Hvězda – Mrhálek,
Kast a Kocián s nástřelem 146 bodů si odnesli
vavříny vítězů. O tři terče méně sestřelili Myslivci – Kapoun, Sobotka a Plácal. Na bednu se ještě vešli Valaši reprezentovaní trojicí Fůrek, Prokeš a Dobeš se 142 zásahy. Domácí Stavinoha,
Vl. Kratochvíl a Svozil si bohužel zapsali o jednoho holuba méně, což jim přisoudilo nepopulární bramborou medaili.
Hudební skupina Kornet nám zahrála při posezení na Konírně v rámci již zmiňovaného Měsíce
myslivosti. Program zpestřila ZÁTRŽA, skupina
mysliveckých trubačů. Opečené prasátko také
nebylo k zahození a jelikož vyšlo vstříc i počasí,
byl to příjemně strávený sobotní večer.
V době, kdy vyjde toto číslo Zpravodaje, již
budeme znát vítěze prestižního pátého ročníku
střeleckého klání Troubky – Záříčí. „Bečka Plzně“
pro vítěze je lákavou kořistí, ale cennější je to, že
se úspěšnější tým ujme vedení, protože momentálně je to plichta 2:2.
Pokud by vás broková střelba zajímala, máte
jedinečnou možnost zhlédnout tuto sportovní dis-

Myslivci se podíleli i na sázení stromkÛ na zaãátku jara. Pﬁi práci zleva Ing. Michal ·koloud, Vít
Kratochvil a Michal Schejbal.
Na burze se pﬁedvedla i na‰e nejvût‰í sova
Bubo bubo – v˘r velk˘.
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ciplínu poslední neděli v srpnu. 26. srpna se
sejde na střelnici Na Vlažné při příležitosti XV.
ročníku střeleb jednotlivců O troubecký pohár
opět plejáda skvělých kanonýrů. Začíná se ráno
v 9.00 hodin. A nemusíte se bát, dovedeme se
o vás postarat i v případě, že by vás přepadla
žízeň nebo dokonce hlad. Zvěřinový guláš nebo
divočák se zelím? No, co vám budu povídat!
Myslivci vám všem přejí příjemné prožití prázdnin, dovolených, ať již provozováním svých koníčků, aktivit nebo jen tak lenošením a opalováním
se u vody.
Luděk Judas
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Toto prasátko kuchaﬁky sice neupekly, ale na
veãírku chutnalo.

Toto je sestava, která se obvykle nejvíce stará o chuÈové pohárky nejen na‰e, ale i úãastníkÛ na‰ich
akcí. Zleva paní Svozilová, Vojtková, Mateﬁánková, Doãkalová, zﬁejmû budoucí ·koloudová a opût
Mateﬁánková.

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Cesta po Hané
V sobotu 16. června 2012 jsme po osmé hodině ranní vyrazili s ČZS ZO Troubky na poznávací zájezd po naší Hané. První cesta nás zavedla
do klasicistního zámku v Náměšti na Hané, kde
právě probíhala akce Spojují nás tradice.
Na nádvoří a ve volných prostorách se předváděla různá řemesla a zájmové činnosti. Mezi
nejzajímavější patřila práce kováře u malé výh-

ně, kde si i návštěvníci mohli vyzkoušet vykovat
alespoň hřebík. Mohli jste si i některý z mistrovských kousků koupit – malou skulpturu, kovovou
růži, zvonek či podkovičku.
Mezi „obležené vystavovatele“ patřila i paní
ukazující výrobu domácích mýdel s různými motivy a vůněmi. O její výrobky byl velký zájem i mezi
nakupujícími. Jako další účastníky bych zmínila
místní keramičku, zdobičku kraslic lepením slá-
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mou, řezbáře, vyšívačku, paličkářku, košíkáře, pekařku vyrábějící pravý hanácký svatební koláč,
a tímto by výčet ukázek a řemesel
ještě nekončil.
Mnoho věcí jsme si mohli
vyzkoušet pod dohledem dotyčného vystavovatele. Ke všemu nám
hrála živá country kapela. Poté, co
jsme si prošli všechny stánky,
vyzval nás průvodce k prohlídce
samotného zámku. Procházka
v chládku po deseti zpřístupněných
pokojích se štukovými stropy, starým nábytkem, knihami a porcelánovými jídelními soupravami nás
příjemně osvěžila i poučila. Někteří se ještě šli podívat na soukromou
sbírku historických dětských kočárků manželů Holáskových.
Ze zámeckého chládku byl horší nástup do rozpáleného autobusu. Počasí se na rozdíl od předchozích dní výrazně vylepšilo
a stouply teploty, takže nepomohl
ani mírný vánek na další zastávce
v malé vesničce Střížov na zahradě hanáckého statku číslo popisné 101. Zde jsme si prohlédli
malou zahradní železnici zasazenou do skutečné krajiny s květinami i malými stromy. Představuje
model vedlejší železniční trati –
lokálky, která dříve zajišťovala
dopravní spojení venkova s městy. Na modelovém kolejišti vytvořeném Karlem Váňou najdete vše,
co má správná železnice mít. Nejvděčnějšími návštěvníky byly malé
děti, které nemohly od vláčků
odtrhnout oči.
Pokud nějaké caparty doma
máte, tento časově nenáročný
výlet mohu jen doporučit. Železnice je otevřena od dubna do října
v sudé kalendářní týdny o sobotách a nedělích od 10.00 – 12.00
hod. a od 13.00 – 17.00 hod.
a vstupné je opravdu jen symbolické.
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Pak už nás uvítala obec Čechy pod Kosířem
a její poměrně nové muzeum kočárů, otevřené
v roce 2009. Obsahuje okolo padesáti exponátů, od skvostných luxusních biskupských kočárů,
až po ty, které doprovázely člověka na poslední
cestě. Nelze než obdivovat, jaké výrobky dokázali naši předkové vyrobit, aniž by měli k ruce složitou techniku. Mnohé z nich byly zapůjčeny
našim i zahraničním filmařům. Měli jsme v úmyslu navštívit i Hasičské muzeum, ale právě byla
polední pauza.
Někteří účastníci zájezdu prohlídku muzea
kočárů vynechali a vyhledali občerstvení v novém
multifunkčním kulturně – sportovním centru. Zde
místní obyvatelé připravovali pohoštění dětem na
Den dětí, kvůli deštivému počasí opožděnému.
Ochotně se ujali unavených pocestných a uvařili jim dobrou kávu. Do zámku s Mánesovou síní
jsme bohužel nemohli, protože tomu zabránila
právě probíhající rekonstrukce.
Po krátké procházce a odpočinku ve stínu stromů v zámeckém parku, vedla naše cesta již na
poslední zastávku v obci Kostelec na Hané do
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zahradnického centra Marciánová. Po prohlídce
upravené plochy s jezírky, potůčkem, stromy
a keři jsme si nakoupili něco okrasných stromků
a rostlin do zahrádek a zamířili k domovu. Ale
ještě předtím nám hladové žaludky a unavené
nohy spočinuly v restauraci v Kralicích na Hané.
Popili jsme a pojedli. Jen to mělo jedinou chybu
– jednoho kuchaře a jednoho číšníka, a tím
pádem dlouhé čekací doby.
Kolem šesté hodiny večerní však už byli všichni příjemně unavení a spokojení ve svých domovech.
M. Franková
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
léto je v plném proudu a my se
snažíme odchovat co nejvíce mláďat – králíků, holubů, drůbeže
a jiného drobného zvířectva. Vybíráme nejlepší mláďata z hnízd,
abychom je natetovali a kroužkovali. A těšíme se na okamžik, kdy
se s nimi budeme prezentovat na
místních výstavách drobného zvířectva nejen v blízkém okolí, ale
i na okresních a celonárodních
výstavách, popřípadě s nejlepšími
šampiony na výstavách za hranicemi naší vlasti.
Také bychom neměli podcenit
prevenci očkování a přeléčení různých chorob u zvířat. Musíme se
též snažit nasušit dostatek sena,
vypěstovat řepu, krmnou mrkev,
brambory, proso, aby zvířata netrpěla nedostatek potravy. Takže
máme plné ruce práce.
Přejeme Vám krásné léto, veselé hody a na závěr mi dovolte upozornit vás, že za okamžik bude
zase září, kdy pořádáme místní
výstavu drobného zvířectva
v našem areálu na Loučkách.
Výstava se bude konat 8. a 9. září
2012. Všichni se na Vás těšíme!

Výstava
se bude konat
8. a 9. září 2012.
Všichni se na Vás těšíme!
Zdraví Vás Jarmila Jehlářová
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Akce stromy 2012
Na jaře jsme navázali na výsadbu stromů.
Podařilo se nám v obci v ulici Vlkošská vysadit
ovocné stromy a doufáme, že si všichni společně na ovoci, které se zde urodí, pochutnáme, tak
jako dříve, kdy v obci, ale i kolem cest bylo plno
ovocných stromů. A možná, že se dočkáme
a vrátí se nám ty časy, že budou zrát třeba třešně a my si na ně zajdeme.
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Kolem Troubek u svodnic se vysadilo asi 300
kusů stromů, většinou javorů. Při výsadbě nám
pomohl spolek myslivců a děti z naší základní školy. Ne všechno se nám povedlo, ale doufáme, že
se všechno v dobré obrátí, protože vysadit strom
je dobrý skutek. A stromy nejenže krášlí naši
Zemi, ale taky nám poskytují blahodárný kyslík,
který pro svůj život všichni potřebujeme. Děkuji
všem, kdo nám pomohl a pomáhá.
Stromům ZDAR.
Jarmila Jehlářová

Ze sportu
Oddíl volejbalu
Družstvo žen oddílu volejbalu TJ Sokol Troubky,
hrající krajský přebor Olomouckého kraje, ukončilo letošní sezónu 2011/2012 dvojutkáním na domácím hřišti proti družstvu žen z Rapotína. Rapotín
byl v té chvíli na 5. místě průběžné tabulky soutěže, tedy jen těsně před naším družstvem, které
bylo průběžně 6. Obě dvě utkání byla velice vyrovnaná a štěstí se v koncovkách zápasů přiklonilo
pokaždé na jinou stranu. V prvním utkání zvítězili
domácí výsledkem 3:2 (10,24,-16,-10,7) a v utkání
druhém soupeř výsledkem 2:3 (20,-15,20,-11,-11).
Za předvedené výkony v tomto posledním dvojutkání zaslouží pochvalu všechna děvčata. Ještě

o něco výš chci vyzvednout výkon Lucie Pavlíkové, hrající na postu nahrávačky.
Soupiska družstva:
Stojící zleva: Tereza Rybecká, Barbora Skřenková, Nela Pískovská, Michaela Školová, Vendula
Janoušková,
První řada zleva: Kateřina Pavlíková, Iveta Pavlíková, Nikola Seifriedová, Lucie Pavlíková, chybí
Alena Jehlářová.
Touto cestou bych rád poděkoval všem fanouškům za projevenou přízeň, panu Ivanu Tomšů za
přípravu sportoviště a děvčatům za předvedené
výkony.
trenér žen Martin Frgal
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Jezdeck˘ den
Jezdecký oddíl TJ Sokol
Troubky uspořádal v neděli 10.
6. 2012 Jezdecký den, který
byl současně mistrovstvím zlínské oblasti pro kategorie dětí
a juniorů. Přihlásilo se celkem
85 koní z 43 oddílů.
Domácí oddíl reprezentovali
pouze tři jezdci a bohužel jsme
neměli zástupce v mistrovských soutěžích. Soutěž stupně ZM jednoznačně ovládli
jezdci od Zbyňka Smolky, kdy
první místo obsadila Petra Loskotová na koni Vadira a na druhém místě skončil Radek Musil
na koni Alexis 1, od prvenství
ho dělily jen 3 vteřiny.
V dvoufázovém skákání
100/110 se nejvíce dařilo Petře Loskotové s Vadirou, které
vybojovaly krásné třetí místo.
V této soutěži startoval i Radek
Musil s Alexis 1 a Vitarou 2.
S oběma klisnami měl dvě
lehounká shození.
Soutěž ZL absolvovali s jedním shozením Jaroslav Vrána
na koni Galileo 1 od Miloše
Kratochvila a Radek Musil
s Vitarou.
V nejvyšší soutěži stupně
L ve výšce 120 cm zabodoval
Jaroslav Vrána s Galileem, kdy
základní kolo přešel bez trestných bodů a postoupil do rozeskakování, kde obsadil krásné
třetí místo.

➜

JO TJ Sokol Troubky

➜
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Jaroslav Vrána s Galileem
Petra Loskotová s Vadirou
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Fotbalov˘ klub Troubky
Tabulka 2011/12 – krajský přebor – muži
1. Hranice
30
24
4
2
87 : 23
76
(31)
2. Určic
30
18
7
5
61 : 29
61
(16)
3. 1. HFK „B“
30
15
9
6
65 : 39
54
(9)
4. Konice „A“
30
14
5
11
59 : 45
47
(2)
5. Litovel
30
11
12
7
51 : 41
45
(0)
6. Želatovice
30
14
2
14
47 : 69
44
(-1)
7. Oskava
30
12
7
11
54 : 49
43
(-2)
8. Zlaté Hory
30
11
7
12
41 : 56
40
(-5)
9. Ústí
30
11
5
14
56 : 64
38
(-7)
10. Kozlovice
30
9
10
11
61 : 54
37
(-8)
11. Troubky
30
10
7
13
48 : 61
37
(-8)
12. Hněvotín
30
8
9
13
38 : 38
33
(-12)
13. Velké Losiny 30
8
8
14
52 : 64
32
(-13)
14. Dolany
30
7
8
15
39 : 66
29
(-16)
15. Kralice
30
7
6
17
39 : 54
27
(-18)
16. Loštice
30
5
6
19
37 : 83
21
(-24)
Střelci: Stoklásek L. 13, Stískal T. 10, Němčák J. 9, Ticháček V. 3, Koutný M. 3, Haviernik R. 2, Čevela T. 2, Petráš P. 2, Kalina O. 1,Vala L. 1, Pospíšil R. 1, Brázda D. 1

Tabulka 2011/12 – okresní přebor – muži
1. SK Hranice B 26
20
5
1
96 : 31
65
(26)
2. Domaželice
26
20
4
2
83 : 32
64
(25)
3. Záříčí A
26
15
7
4
78 : 35
52
(13)
4. Újezdec
26
13
5
8
81 : 46
44
(5)
5. Býš.–H. Újezd B 26
13
5
8
66 : 52
44
(5)
6. Pavlovice
26
11
4
11
47 : 43
37
(-2)
7. Kojetín B
26
10
6
10
48 : 52
36
(-3)
8. Ústí B
26
9
6
11
52 : 52
33
(-6)
9. Troubky B
26
10
2
14
47 : 66
32
(-7)
10. Kovalovice
26
8
5
13
53 : 64
29
(-10)
11. Soběchleby
26
8
2
16
40 : 67
26
(-13)
12. Stará Ves
26
7
3
16
46 : 67
24
(-15)
13. Lazníky
26
5
5
16
30 : 55
20
(-19)
14. Dukla Hranice 26
3
1
22
26 : 131
10
(-29)
Střelci: Petráš P. 5, Brázda D. 5, Hybner M. 5, Krejčíř L. 4, Horák L. 3, Vašica P. 3, Obrtel
J. 2, Pospíšil P. 2, Zatloukal J. 2, Němčák J. 2, Hejkerlík J. 2, Haviernik P. 1, Sušen P. 1,
Hudec M. 1, Mlčoch P. 1, Brázda I. 1, Soušek M. 1, Nemrava L. 1, Pich R. 1.

Tabulka 2011/12 – okresní přebor – dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

H. Moštěnice
Troubky
Bělotín
Hustopeče
Radslavice
Újezdec
Pavlovice

18
18
18
18
18
18
18

15
11
9
8
7
5
1

3
2
3
3
2
1
0

0
5
6
7
9
12
17

78 : 19
51 : 32
52 : 40
78 : 47
46 : 44
43 : 67
23 : 122

48
35
30
27
23
16
3

(18)
(8)
(3)
(0)
(-1)
(-11)
(-24)
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Střelci: Škola 17, Dvořák 9, Duda 7, Diomin 6, Havlík 4, Mlčoch 4, Janeček 3, Brázda P. 3,
Brázda M. 3, Věrný 3, Branda 3, Frehar 2, Němčák 2, ,
Ochrana 1, Bočan 1,

Tabulka 2011/12 – okresní přebor – žáci – skupina o 1.–7.místo
1. Ústí
12
10
1
1
2. Hustopeče
12
7
2
3
3. Kojetín
12
6
1
5
4. Tovačov
12
5
2
5
5. Soběchleby
12
5
1
6
6. Opatovice
12
4
1
7
7. Troubky
12
1
0
11
Střelci: Hrubý 2, Hýzl 2, Vajdík 2, Jurník 1, Cicko 1, Kolečkář 1.

39 : 13
45 : 25
48 : 25
19 : 24
19 : 33
26 : 36
10 : 47

31
23
19
17
16
13
3

Tabulka 2011/12 – starší přípravka 5+1, sk. C
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Družstvo
Sj Kojetín
FK Troubky
So Tovačov
So Křenovice

Počet utkání
33 utkání
33 utkání
33 utkání
33 utkání

Skóre
151 : 72
158 : 107
114 : 115
67 : 196
Pavel Němčák

POZVÁNKA NA SRPNOVOU ZÁBAVU
PÁTEK 17. SRPNA 2012 ve 21:00 hod.
HRAJE SKUPINA GAMA ŠTERNBERK
AREÁL FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ • SRDEâNù ZVE FK TROUBKY

Pro chvíle oddechu
Rozumíte cizím slovům?
ARGUMENT, PLUNDROVAT, PLUTOKRACIE, PLIZÉ, IMPLIKOVAT, IMPIETA, DIESEL, REVEŇ,
SYLABA, Á PROPOS („APROPO“), A VICE VERSA, SUI GENERIS, PAR EXCELANCE („PAR
EXCELANS“), A POSTERIORI, A PRIORI
☛ rebarbora
☛ naopak
☛ ze zkušenosti
☛ ničit
☛ slabika
☛ nedostatek úcty
☛ vláda bohaté společenské vrstvy
☛ naftový motor

☛ svého druhu, specifická
☛ obsahovat, zahrnovat
☛ mimochodem
☛ vynikající
☛ předem
☛ důvod
☛ žehlené záhyby na textilu

Řešení: důvod, ničit,vláda bohaté společenské vrstvy, žehlené záhyby na textilu,
obsahovat – zahrnovat, nedostatek úcty, naftový motor, rebarbora, slabika, mimochodem, naopak, svého druhu – specifická, vynikající, ze zkušenosti, předem
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Smích – nejlep‰í lék
Povídají si dva třicátníci: „Tak jak dopadlo tvoje rande naslepo?“
„Ani se neptej, přijela autem z roku výroby 1937.“
„A kde je problém? Veteránek se hodí, ne?“
„Jenže ona byla jeho původní majitelka.“
Povídá manÏel manÏelce: „Kdyby nûkdo volal, ﬁekni, Ïe nejsem doma.“
Zazvoní telefon, manÏelka ho zvedne a ﬁekne: „Ale manÏel je doma.“
Ten se vzteká: „Jsem ti ﬁekl, Ïe nejsem doma!“
A manÏelka na to: „Uklidni se, to nebylo pro tebe.“
Učitel známý svým humorem přeruší náhle výklad a povídá: „Kdyby chlapci vzadu byli trochu zticha, jako jsou
například chlapci v prostředních řadách, kteří luští křížovku, pak by mohli chlapci vpředu spát bez neustálého rušení!“
„Kolik váÏí‰?“ ptá se jedna postar‰í dáme druhé.
„Nó,“ protahuje ta druhá, „s br˘lemi padesát kilo.“
„A bez br˘lí?“
„Bez br˘lí to nepﬁeãtu.“
Pan Novák se vypraví s manželkou do divadla a stoupnou si do fronty na lístky.
Před nimi si kupují lístky jiní manželé: „Tristan a Izolda. Prosím dva lístky.“
Za chvíli je u pokladny pan Novák: „Pepa s manželkou. Taky bychom si vzali dva!“
KdyÏ pﬁi‰el manÏel domÛ, na‰el tam svou Ïenu v slzách. Ptal se, co se dûje.
„Tvoje matka mne hroznû urazila.“
„Jak tû mohla urazit, kdyÏ je na dovolené na druhém konci svûta?“
„Dnes ráno pﬁi‰el dopis adresovan˘ tobû. Ze zvûdavosti jsem ho otevﬁela.“
„No a?“
„No a na konci bylo napsáno: P.S. Drahá Marto, aÏ ten dopis bude‰ mít pﬁeãten˘, nezapomeÀ ho dát mému synovi.“
Mladému spisovateli se narodil první syn. Od kritika, který zpravidla psal recenze na jeho knihy, dostal telegram:
„Gratuluji! Konečně dílo, které má hlavu i patu.“
Propustí pána z psychiatrické léãebny. Za pût minut se vystra‰en˘ vrátí zpût.
„Ale copak, vÏdyÈ pﬁece uÏ víte, Ïe nejste ÏíÏala, ale ãlovûk. Tak mÛÏete jít klidnû domÛ.“
„No já to vím, vy taky… Ale ví to i ten kos na stromû v parku?“
Manžel sedí zamračeně u televize a z obrazovky trčí topůrko sekery. Vejde manželka, podívá se a povídá: „Chtěla
jsem se tě původně zeptat, kolik to ti naši vyhráli.“
Pan Novák v nemocnici vypráví pacientÛm na pokoji: „KdyÏ jsem se probral z bezvûdomí, moje Ïena rychle svlékla ãerné ‰aty a prohlásila, Ïe se na mû nemÛÏe nikdy v niãem
spolehnout.“
LK
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My‰lenky slavn˘ch
Mladá generace si i dnes váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno, whisky a nábytek.
T. CAPOTE
Dobrá paměť je základem přátelství, ale zkázou lásky.
E. M. REMARQUE
Mlčení je jedním z nejobtížněji vyvratitelných argumentů.
H. SHAW
Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.
M. GÁNDHÍ
Strach a žárlivost mají velké oči.
SRBSKÉ PŘÍSLOVÍ
Špatnostem se lze naučit i bez učitele.
K. POPPER
V lásce se vždy opájíme jen tou iluzí, kterou si sami vytváříme.
STENDHAL
Zdvořilost dělá s lidmi totéž, co teplo s voskem.
A. SCHOPENHAUER
Jen ti, kdo mají ruce v kapsách, říkají, že se to obrací k horšímu.
K. ČAPEK
Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svou matku a zastydí se.
SPURGEON
LK

Zadáno pro Ïeny
KEFÍROVÉ ŘEZY
Potřeby: 350 g polohrubé mouky, 300 g mletého cukru,
1 vejce, 1 kefír (půllitrovou láhev), 1 lžičku jedlé sody, citronovou kůru, 2 dcl oleje, kakao.
Postup: těsto rozmícháme a nalijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech (nebo na pečící papír).
Krém: v teplé vodě rozpustíme jednu čokoládu na vaření,
zamícháme dva kelímky zakysané smetany a podle chuti
osladíme mletým cukrem.
Upečený plát potřeme kyselou marmeládou a potom ještě
pomažeme krémem. Krém můžeme ozdobit strouhanou
čokoládou nebo kakaem.

ZBYLY NÁM BÍLKY – CO S NIMI?
6 bílků a 180 g mletého cukru ušleháme do pěny, přidáme
150 g polohrubé mouky, trochu prášku do pečiva, 100 g
rozpuštěného másla, dohustíme podle potřeby mletými
ořechy nebo mandlemi, případně rozinkami. Nahoru můžeme dát ovoce – rybíz, kousky meruněk. Pečeme v mírné
troubě asi 20 min.

ZÁVITKY Z BŮČKU
Bůček rozkrojíme na plát, rozklepeme, okořeníme libovolným kořením, potřeme hořčicí. Jako náplň použijeme nakrájené kysané zelí, česnek, pepř, nakrájenou klobásu. Touto
směsí naplníme závitek, smotáme, zpevníme nití a obložíme cibulí. Pečeme v silné troubě, později zmírníme teplotu. Můžeme péct i v pečícím papíře.
Závitky podáváme s rýží nebo bramborem.
JS

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2012

45

SoutûÏ Mal˘ malíﬁ
Naše prodejna SMÍŠENÉ ZBOŽÍ – LAMA uspořádala v dubnu soutěž v malování Malý malíř.
Obrázky soutěžících byly vystaveny ve velké výloze prodejny LAMA a byly označeny čísly a kategorií. Soutěžící byli rozděleni do dvou věkových kategorií:
A – děti do šesti let
B – děti od sedmi let
Všichni kolemjdoucí mohli hlasovat do zabudované schránky u výlohy. V květnu jsme sečetli všechny hlasy (hlasovací lístky) a obrázky s nejvyššími počty hlasů byly i se jmény autorů vystaveny ve
výloze. Výherci byli odměněni dárkovými balíčky.
Děkuji tímto všem dětem, které se účastnily soutěže, protože v dnešní počítačové době se děti už
moc malování nevěnují.
Děkuji také p. učitelkám MŠ, které nám donesly vystavit práce dětí MŠ Troubky a doufáme, že
příští akce – soutěže vyhlášené naší prodejnou se zúčastní více dětí.
Umístění dětí:
Kategorie A 1. Milánek Vojtášek
Kategorie B
1. Maruška Soušková
2. Jiří Řezníček
2. Barborka Rösslerová
3. Deniska Lužná
3. Danielka Lužná
4. Anička Lehká
4. Michalka Řezníčková
5. Adam Raška
5. Daneček Borek
6. Karolínka Gregovská
6. Zuzanka Válková
Mimořádnou odměnu za účast získala Tereza Dohnalová, 16 let.

Marie Špalková
majitelka prodejny LAMA
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KOSMETICKÉ SLUÎBY V TROUBKÁCH
Pro letní období jsou pro vás pﬁipravené rÛzné akce, slevy a novinky:
KOSMETIKA:
✻ O‰etﬁení novou luxusní kosmetikou ALISSA BEAUTÉ pro nároãné klienty.
✻ Protivráskové kúry
✻ Kaviárové o‰etﬁení
✻ Moderní jemné ãi‰tûní pleti ultrazvukovou ‰pachtlí
✻ MasáÏe, masky, slavnostní i denní líãení
✻ Depilace cukrovou pastou
MANIKÚRA:
✻ GELOVÉ NEHTY: 380 Kã, DOPLNùNÍ: 300 Kã
✻ NOVINKA GELLAK – pﬁirozené nehty za hodinku: 250 Kã
PEDIKÚRA:
✻ Lakování, zdobení nehtÛ na léto
✻ O‰etﬁení nohou pro pány
Dále nabízím k prodeji pﬁípravky na pleÈ od tﬁí profesionálních znaãek. Dekorativní kosmetiku, laky, krémy, olejíãky na ruce i nohy.
Pro va‰e blízké nabízíme
moÏnost zakoupení dárkov˘ch poukazÛ ãi balíãkÛ s kosmetikou.
DOP¤EJTE SI CHVILKU ODPOâINKU A RELAXACE, RÁDA SE VÁM BUDU VùNOVAT!
MARCELA PATÁKOVÁ
mobil: 731 613 570
www.kosmetika-marcela.cekuj.net
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Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 12. 9. 2012 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 75102 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka ze Zpravodaje č. 2/2012:
Jméno a adresa: …………………………………………………………….............................................................třída:……....…
Správná odpověď z minulého čísla: ROPUCHU, KUŇKU, ROSNIČKU
Vylosovaní výherci, kteří dostanou odměnu poštou po hodech:
Vojtěch Brázda, Veronika a Vít Dolanští, Adam Vilkus z Brodku, Adam Kopřiva, Richard Benešl, Pavlína Musilová, Viktorie
Vránová, Kateřina Mrtvá, Tomáš Běhal.
Správně odpověděli, ale tentokrát nebyli vylosováni: Petr Skopal, Kateřina Dohnalová, Eliška Brožková, Eliška Malíková,
Marie Musilová, Monika Malíková, Daniela a Denisa Lužné, Michaela Řezníčková.
Děti, nedá se nic dělat, vyhrát nemůže každý, ale zkuste to zase příště! Máte velkou šanci! Redakce

Kuřátka

Škola v přírodě

Sluníčka

Rozloučení s předškoláky
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