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Slovo úvodem
VáÏení obãané!
Jistû jste si nûkteﬁí v‰imli diplomu vystaveného ve v˘vûsce obecního úﬁadu. Byl udûlen
Troubeckému zpravodaji, kter˘ se v celostátní soutûÏi obecních zpravodajÛ umístil na druhém místû. Velmi nás tû‰í toto ocenûní.
V letním období bylo v na‰í obci hodnû aktivit. Byla vymalovaná smuteãní síÀ, upravuje
se chodník okolo urnového háje a letos jsme se na hﬁbitovû kromû renovace laviãek doãkali i nov˘ch. Na kulturním domû byly dokonãeny práce související s fasádou – okapov˘
chodníãek kolem budovy, zábradlí u knihovny a vydláÏdûné chodníky ke vstupÛm do
budovy. Pro seniory bylo u kulturního domu vybudováno hﬁi‰tû na sport pétanque.
Ve ‰kolní jídelnû byla bûhem prázdnin vymûnûna okna a poloÏeny vnitﬁní obklady. Na
budovû mateﬁské ‰koly byl zateplen sokl a upraven svod de‰Èové vody do kanalizace. V pﬁí‰tím období budou pokraãovat dal‰í práce na vybudování komunikací v ulicích na Louãkách III. a IV. MÛÏeme ﬁíci, Ïe vedle stál˘ch úprav zelenû udûlal obecní úﬁad hodnû prospû‰né práce.
Kromû krásn˘ch vzpomínek na proÏitou dovolenou mnozí z nás mají v pamûti nezapomenutelné záÏitky na sportovní pﬁenosy z olympijsk˘ch her v Lond˘nû. Pﬁejeme ãtenáﬁÛm
dobrou náladu i pﬁes velké, nepﬁíjemné zvraty poãasí.
Redakce
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Úspěch Troubeckého zpravodaje
Katedra politologie a evropských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se společnostmi Civipolis o. p. s., Unives.eu a Angelus
Aureus o. p. s. vyhlásila soutěž o nejlepší obecní
a městský zpravodaj.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – kategorie městských zpravodajů a obecních zpravodajů.
Do soutěže se přihlásilo takřka 400 zpravodajů
z celé České republiky a náš časopis se v této konkurenci umístil na krásném druhém místě v kategorii obecních zpravodajů.
Výsledky vyhlásil producent Petr Šiška za asistence jednoho z porotců soutěže Pavla Šaradína,
člena Katedry politologie a evropských studií při Univerzitě Palackého v Olomouci.
Vítězem této kategorie se stal zpravodaj obce
Bílovice nad Svitavou.
U příležitosti Dnů dobré vůle na Velehradě ve
středu 4. 7. 2012 nám předali toto ocenění arcibiskup Mons. Jan Graubner a ministr financí ČR Miroslav Kalousek.
Za výbornou spolupráci děkujeme všem našim
dopisovatelům, kteří posílají své články a fotografie a výraznou měrou se spolupodílí na celkové
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úrovni Troubeckého zpravodaje. Tento úspěch patří také jim.
Děkujeme paní Janě Veselé a jejím kolegům ze
studia Elan Přerov s. r. o. za výbornou spolupráci,
která trvá již dvacet let.
Hodnocena byla výtvarná úroveň, práce s fotografiemi, obsahová stránka, soutěže, upoutání
pozornosti… za což patří dík všem členům redakční rady TZ.
Poděkování patří také našim stálým distributorům,
kteří náš časopis každé čtvrtletí ochotně a zcela
nezištně prodávají.
Obecní zpravodaje – umístění:
1. Bílovický zpravodaj
(Bílovice nad Svitavou)
2. Troubecký zpravodaj
(Troubky)
3. Hvozdná – magazín ze života obce (Hvozdná)
4. Boršický zpravodaj
(Boršice)
5. Čejč dnes
(Čejč)
Městské zpravodaje – umístění:
1. Mostecké listy
(Most)
2. Chlumecké listy
(Chlumec nad Cidlinou)
3. Radniční listy
(Olomouc)
4. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem
(Bystřice p/Host.)
5. Zpravodaj Městského úřadu Lanžhot (Lanžhot)
Hana Obrtelová
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 12 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 27. 6. 2012
1. Zastupitelstvo obce
schválilo Ing. Radima Létala a paní Marii Špalkovou
ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
HYDROPROJEKT CZ a.s. dle předložené zprávy.
7. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
starostu obce k podpisu tohoto dodatku.
8. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o hospodaření obce za období 1–5/2012.
9. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář k hospodaření obce k 31. 5. 2012.
10. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2012 v předloženém znění.
11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2011 s výhradou a na
základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011 přijímá příslušná opatření vyplývající z této zprávy.

12. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí finančního daru v celkové výši 35.000 Kč
Římskokatolické farnosti Dub nad Moravou na zvelebení areálu chrámu Očišťování Panny Marie.
13. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-128009262/VB/1, Troubky, Přehnal, připojení Nnv, dle přílohy.
14. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
starostu obce k podpisu této smlouvy.
15. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1–5/2012.

Pietní vzpomínka
7. 7. 2012 se po mši svaté uskutečnila pietní vzpomínka k již patnáctému výročí ničivé povodně v Troubkách,
která si vyžádala devět lidských životů.
Připomeňme si jejich jména:
Ludmila Smolková
*26. 9. 1920 – † 7. 7. 1997
Jiří Herman
*24. 4. 1940 – † 8. 7. 1997
Růžena Hermanová
*10. 1. 1952 – † 8. 7. 1997
Drahomíra Řihošková *10. 10. 1912 – † 8. 7. 1997
Emilie Skřenková
*21. 9. 1923 – † 8. 7. 1997
Jan Vojtek
* 3. 9. 1922 – † 8. 7. 1997
Jarmila Vojtková
*25. 1. 1925 – † 8. 7. 1997
Jan Zaoral
*24. 10. 1972 – † 8. 7. 1997
Božena Špalková
*29. 12. 1921 – † 10. 7. 1997
Čest jejich památce.
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Rada obce
USNESENÍ Z 33. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 33/394/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/395/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/396/2012
Rada obce schválila termín a program XII. zasedání
zastupitelstva obce dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/397/2012
1.Rada obce schválila uzavření smluv o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce v roce 2012
dle soupisu smluv a vzorové smlouvy.
2.Rada obce zmocnila starostu k podpisu těchto
smluv.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/398/2012
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 512 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 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/399/2012
Rada obce schválila zadávací podmínky výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu „Výměna oken ve
školní jídelně“ dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/400/2012
Rada obce schválila zadávací podmínky výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu „Výměna obkladů
ve školní jídelně“ dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/401/2012
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 2 000 Kč na hasičskou soutěž „O pohár
Hané“ pořádané SDH Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/402/2012

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. 8.
2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/403/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytě v kulturním
domě, panu Lukáši Polzerovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8.
2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/404/2012
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.
2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/405/2012
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. 9.
2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/406/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A, panu Lukáši Berčíkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6.
2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/407/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B, panu Karlu Štokmanovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6.
2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
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Usnesení rady 33/408/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Záhumení, paní Zdence Zatloukalové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6.
2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/409/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
na ulici Sportovní, panu Miroslavu Medkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6.
2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/410/2012
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.
2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/411/2012
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. 9.
2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/412/2012
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 31. 7.
2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/413/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na hasičské zbrojnici,
paní Lucii Žmijákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6.
2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/414/2012
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1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní, slečně Janě Suchánkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9.
2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/415/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
na ulici Sportovní, slečně Evě Vojtkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7.
2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/416/2012
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě DPS Kozlovská paní Naděždě Danišové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/417/2012
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě na ulici Sportovní slečně Ivetě Danišové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/418/2012
Rada obce schválila zvýšení nájemného v obecních
bytech, kde jsou nájemní smlouvy uzavírány na dobu
určitou na celkovou částku 38 Kč/m2, a to s účinností
od 1. 7. 2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/419/2012
Rada obce schválila zvýšení nájemného v obecních
bytech, kde jsou nájemní smlouvy uzavírány na dobu
neurčitou na celkovou částku 30 Kč/m2, a to s účinností od 1. 1. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 33/420/2012
Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu části obecních pozemků p.č. 3394 a p.č. 3396 v k. ú.
Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Zapsal:
Mgr. Radek Brázda v Troubkách dne 20. 6. 2012
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USNESENÍ Z 34. ZASEDÁNÍ RADY OBCE

Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/428/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/429/2012
1. Rada obce rozhodla zrušit usnesení č. 32/390/2012
ve věci uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Troubky a paní Marcelou Patákovou.
2. Rada obce schválila uzavření upravené smlouvy
o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Troubky
a paní Marcelou Patákovou dle přílohy.
3. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této upravené smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/430/2012
1. Rada obce rozhodla zrušit usnesení č. 32/391/2012
ve věci uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Troubky a paní Hanou Lehkou.
2. Rada obce schválila uzavření upravené smlouvy
o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Troubky
a paní Hanou Lehkou dle přílohy.
3. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této upravené smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/431/2012
1. Rada obce schválila rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu „Výměna obkladů ve školní jídelně“ dle přílohy.
2. Rada pověřila starostu obce vypracováním smlouvy o dílo uzavíranou mezi Obcí Troubky a společností ASH PROFI, s. r. o., Přerov, na danou zakázku a zmocnila jej k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů
rady, tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/432/2012
1. Rada obce schválila rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken ve školní jídelně“ dle přílohy.
2. Rada schválila uzavření smlouvy o dílo č. 234362
mezi Obcí Troubky a společností SULKO s. r. o.,
Zábřeh na danou zakázku dle přílohy.
3. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/433/2012
Rada obce schválila rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Rekonstrukce místních komunikací v obci Troubky, ulice Loučka I.-IV.“ dle
přílohy.

Usnesení rady 34/421/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 34/422/2012
1. Rada obce schválila spolufinancování projektového záměru „Revitalizace centra obce Troubky“ ve
výši 30 % celkových způsobilých výdajů, tj.
1 096 000 Kč z rozpočtu obce pro rok 2013.
2. Rada obce schválila vyčlenění finančních prostředků projektového záměru „Revitalizace centra obce
Troubky“ pro financování provozu v době udržitelnosti, tj. v letech 2014–2020.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 34/423/2012
Rada obce schválila podání žádosti do 2. kola grantového řízení nadace RWE Gas Storage dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 34/424/2012
1. Rada obce jmenovala komisi pro otevírání obálek
a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken ve školní jídelně“ ve složení: Mgr. Radek Brázda, Mgr. Martin Frgal a Mgr. Petr Vrána.
2. Rada obce jmenovala komisi pro otevírání obálek
a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna obkladů ve
školní jídelně“ ve složení: Mgr. Radek Brázda, Mgr.
Martin Frgal a Mgr. Petr Vrána
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 34/425/2012
Rada obce jmenovala komisi pro otevírání obálek
a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek podlimitní
veřejné zakázky „Rekonstrukce místních komunikací
v obci Troubky, ulice Loučka I. – IV.“ ve složení:
Mgr. Radek Brázda, Mgr. Martin Frgal, paní Věra Němčáková, Ing. František Marek a pan Josef Omelka.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 34/426/2012
Rada obce schválila návrh na poskytnutí odměny řediteli ZŠ a MŠ Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Zapsal:
Mgr. Radek Brázda v Troubkách dne 3. 7. 2012.
USNESENÍ Z 35. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 35/427/2012
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/434/2012
Rada obce schválila poskytnutí finančního daru
v celkové výši 20 000 Kč na pořízení vřetenové
sekačky Buckingham 30 FK Troubky, o.s.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/435/2012
Rada obce schválila poskytnutí finančního daru
v celkové výši 20 000 Kč na pořízení stavebního
materiálu pro zhotovení voliéry pro odchov bažantů
Mysliveckému sdružení Mezivodí Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/436/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
pozemků mezi Obcí Troubky a manželi Chytilovými, Přerov, 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 35/437/2012
1. Rada obce schválila uzavření upravené kupní
smlouvy na prodej objektu obecní ubytovny
v upraveném znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/438/2012
Rada obce schválila přijetí věcného daru Základní
školou a Mateřskou školou Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/439/2012
Rada obce pověřila starostu obce zpracováním
úpravy Statutu Fondu oprav bytového hospodářství
obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/440/2012
Rada obce vyslovila souhlas s trvalým pobytem
pana Jiřího Metelky na bytovém domě DPS Záhumení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 35/441/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Františka Ochrany, Troubky, o přidělení obecního bytu
a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu
žadatelů o přidělení obecního bytu.
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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 35/442/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Libuše
Stokláskové, Podolí, 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.
Zapsal:
Mgr. Radek Brázda v Troubkách dne 17. 7. 2012.
USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 36/443/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/444/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/445/2012
Rada obce schválila rozpis rozpočtového opatření
č. 3/2012 dle předložené přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/446/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a společností SKANSKA a.s. na
realizaci akce „Rekonstrukce místních komunikací v obci Troubky, ulice Loučka I. – IV.“ 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 36/447/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 2/2012 mezi Obcí Troubky a společností OSGGregovský, s. r. o., Troubky na realizaci akce
„Obklad fasády objektu mateřské školy v Troubkách“ 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 36/448/2012
1. Rada obce schválila přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDHO Troubky.
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Louãka IV.
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.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/449/2012
Rada obce schválila na základě předložených cenových
nabídek jako stavební dozor akce „Rekonstrukce místních komunikací v obci Troubky, ulice Loučka I. – IV.“
společnost IWW engeneering, s. r. o., Kroměříž.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/450/2012
Rada obce schválila dle Zásad č. 1/2011 obce Troubky poskytnutí finančního daru v celkové výši 2 000 Kč
na organizaci a ocenění letecko-modelářských soutěží „Troubecká liga 2012“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/451/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostor mezi Obcí Troubky a společností MITRANET.CZ, s. r. o., Lipník nad Bečvou,

v upraveném znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této upravené smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/452/2012
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 36/453/2012
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 31. 8.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/454/2012
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. 11.
2012.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/455/2012
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. 9.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/456/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
na ulici Sportovní, paní Ivetě Danišové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3.
2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/457/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
na ulici Sportovní, paní Janě Suchánkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3.
2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 36/458/2012
1.Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě na ulici Sportovní panu Petru Sigmundovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 36/459/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Aleše
Orsága, 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 36/460/2012
1 Rada obce vzala na vědomí žádost paní Marie Tvrdé, 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 36/461/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Jaroslava Skřenka, 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 36/462/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Jaroslava Záhory, 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.
Zapsal:
Mgr. Radek Brázda v Troubkách dne 22. 8. 2012.
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Základní ‰kola
Nabídka zájmových útvarů
ve školním roce 2012/2013
Pro žáky navštěvující místní základní školu je
i tento školní rok připravena pestrá nabídka
zájmových útvarů. Některé kroužky se osvědčily již v minulých letech, a proto v nabídce figurují i letos, jiné se do nabídky vracejí po delší
odmlce, popř. jsou zařazeny zcela nové. Milí
žáci, stačí si jen vybrat, zda je vám bližší aerobik, keramika, sportovní hry, pěvecký kroužek,
flétna, výtvarná dílna, dramatický kroužek, počítačový či počítačově fotografický kroužek. Činnost zájmových útvarů startuje již v polovině
září.

Plánované akce S třídy
Tak jsme se po prázdninách
zase v S třídě všichni sešli, ba
dokonce je nás o něco více.
V letošním školním roce budou naši třídu na
některé předměty navštěvovat další žáci, kteří
potřebují speciální pedagogickou péči. I tak si
ale uděláme čas na naše již tradiční akce.
V září se vydáme do Hanáckého dvora v Polkovicích na oblíbenou hipoterapii a také na Plavecký areál v Přerově. Podzimní čas si zpříjemníme návštěvou divadla, pečením sladké
dobroty a pak už se vydáme na vánoční trhy do
Olomouce. Máme se v tomto školním roce zase
na co těšit.
M. Mikešková

Prvňáčci a jejich první školní den
Svůj první školní rok 2012/2013 zahájilo v ZŠ
a MŠ Troubky dvacet nových prvňáčků. První školní den se dostavili v doprovodu svých maminek,
tatínků a sourozenců. Přivítat je ve škole přišli pan

ředitel, pan starosta a předsedkyně SPŠ. Děti se
seznámily se svou novou paní učitelkou a prozradily, kdo se do školy opravdu těšil. Poprvé se ve
škole přihlásily a namalovaly svůj obrázek.
Ze školy si hned první den odnesly některé
pracovní sešity a pomůcky, které dětem na uví-
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tanou připravila ZŠ a MŠ Troubky a Obecní úřad
Troubky.
Prvňáčky čeká v jejich prvním školním roce
spousta práce, ale v první třídě a částečně i v ostatních třídách prvního stupně základní školy probíhá
učení formou hry, tak pokud prvňáček doma vypráví, jak si ve škole hráli, rodiče, nelekejte se, je to ta
správná cesta, jak nasát vědomosti všemi smysly a vytvořit jejich trvalou hodnotu.

V českém jazyce jim s učením bude pomáhat
tetka Abecedka, v matematice je bude světem
čísel provázet Krteček Zdeňka Milera a přírodu
a svět kolem nás jim v prvouce pomůže poznávat jejich kreslená kamarádka Ája.
Přejeme dětem, aby se jim ve škole líbilo a aby
na první školní den a první školní rok rády vzpomínaly.

Připravované akce

účastnit různých olympiád a soutěží, na které se je
budou snažit jejich učitelé co nejlépe připravit.
Zmiňme např. recitační soutěž, přírodovědnou soutěž Naší přírodou, konverzační soutěž v anglickém
jazyce či matematickou soutěž Pythagoriáda.
Žáky 9. ročníku čeká v rámci volby povolání
návštěva úřadu práce a prezentační výstavy SŠ.
Stejně jako žáci I., tak i žáci II. stupně navštíví v jarních měsících divadelní představení.
Více informací o připravovaných akcích se
dozvíte vždy buď z webových stránek www.skolatroubky.cz, nebo z vývěsky umístěné před
budovou základní školy a vedle úřední desky
obecního úřadu.

Také v letošním školním roce budeme pokračovat v již tradičních školních akcích I. stupně jako je
dýňová slavnost, společné předvánoční setkání
všech dětí z prvního stupně a vítání jara. Zúčastníme se také recitační soutěže a atletické soutěže
Kinderiáda, pokračovat budeme také v plaveckém
výcviku a dopravní výchově. Kromě těchto tradičních akcí plánujeme návštěvu divadelního představení ve Zlíně, besedu s výtvarníkem a ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem či výchovný
koncert manželů Kocůrkových. V únoru se pak
budeme těšit na zápis budoucích prvňáčků.
I pro žáky II. stupně jsou připraveny mnohé
akce. Jako již každoročně se vybraní žáci budou

Ivana Smolková

1
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Ze školní družiny
Prázdniny utekly jako voda
a my jsme opět usedli do školních
lavic.
Také letos se školní družina
okamžitě zaplnila do posledního
místečka. Přivítali jsme se s novými kamarády – s dětmi z první třídy, „zkontrolovali“ stav her a hraček a hajdy ven! Každé odpoledne
využíváme školní zahradu, hrajeme různé hry, používáme herní
prvky a těšíme se z teplého počasí a sluníčka. Držíme se hesla: „Ať
je teplo nebo zima, v družině je
stále prima.“
Po celý školní rok nás budou
provázet hry a soutěže pod
názvem Hrajeme si celý den
a Bavíme se hrou. Těšíme se na
podzimní hry – drakiádu, vlaštovkolet, strašidýlka a skřítky, pyžamovou párty, zpívání v dešti, hadí
stezku, duhový chodník a na mnoho dalších soutěží. Rovněž předvedeme naše kulinářské umění
kuchtíků. No a co si uvaříme
a upečeme, to si také všechno
sníme! Máme se opravdu na co
těšit!
V. Mateﬁánková.
a S. ·tenclová, Dis.

2

3

1 B. Rösslerová, V. Dolanská,
V. Br‰Èáková
2 V. Homolka, O. Vojtá‰ek,
V. Hoﬁín, O. Soják, V. Dolansk˘,
K. Dohnalová, P. Musilová,
D. Chodúr
3 M. Tﬁetina, D. Chodúr,
O. Soják, A. Mrtvá
4 M. Musilová, T. Bûhal,
R. Bene‰l

4
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Mateﬁská ‰kola
Co je nového v mateřské škole?
Poslední červnový týden trávilo dvacet dětí
z předškolního oddělení ve škole v přírodě. Tentokrát vyrazily do Velkých Losin. Po návratu
rovnou začaly velké prázdniny.
V průběhu prázdnin proběhly v mateřské škole na ulici Sportovní stavební úpravy. Došlo
k napojení svodů dešťových okapů do kanalizace a obkladači pěkně obložili podezdívku.
Pedagogické i provozní pracovnice připravily
pro děti na první školní den uklizené a vyzdobené prostory, hry a hračky a moc
se těšily na známé kamarády
i nově přijaté děti.
V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 75 dětí,
které jsou rozděleny do tří oddělení po 25 dětech. Dvě oddělení
jsou v hlavní budově MŠ, jedno
oddělení se nachází v budově
základní školy.
Třetího září jsme slavnostně
zahájili rok maňáskovou pohádkou O Červené Karkulce. Přišla
i vzácná návštěva. Pan starosta
s panem místostarostou děti
pozdravili a přinesli jim omalovánky a sladkosti.

Další dny už jsme se všichni pustili do pilné
práce – kreslení, malování, stříhání, nalepování,
zpěvu, cvičení a hlavně vypravování zážitků
z prázdnin.
Letos se v mateřské škole připravuje na vstup
do základní školy 32 předškoláků. Čeká je příprava k zápisu do základní školy. Od 25. září
začali jezdit na plavecký kurz na bazén do Přerova. Šestičlenná skupinka vystupovala na vítání občánků a brzy začneme trénovat na setkání
se seniory, na které se těšíme.
V. Hanzlíková

16

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2012

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2012

17

A jak se měli předškoláci
na škole v přírodě?
Jak již bylo zmíněno v úvodním
článku, vedla naše cesta do Velkých Losin, kde se poslední týden
v červnu ubytovalo dvacet dětí
z mateřské školy a naším novým
domovem se stala tamní základní škola. Průvodcem nám byl Ferda Mravenec, který měl vždy pro
naše děti připraven pestrý program. Nechybělo cestování vlakem, hry, soutěže nebo hledání
pokladu.
Svou odvahu si prověřily děti
při noční hře. Není divu, že odměny, medaile, diplomy a dárky jim
Ferda nestačil předávat. Jsou to
moc a moc šikovné děti, které si užily celý týden
bez rodičů a slz. Pěkné počasí nám přálo, a tak
jsme procestovali celé okolí lázeňského města.
Vlakem jsme se dostali do Rapotína, v němž se
nachází ZOO park a muzeum veškeré techniky.
Jako v pohádce jsme se ocitli v Koutech, v dřevěné pohádkové vesnici uprostřed lesa. Největší úžas a obdiv na dětských tvářích bylo možné
pozorovat během výletu do Loučné, kde si
Berušky zařádily na dětském hřišti. Nedobytný
hrad nabídl nespočet atrakcí pro děti. Dětský
smích a jásot byl slyšet do okolí. Chvíle strávené
klouzáním, prolézáním a houpáním byly nezapomenutelné.

Poslední večer Ferda děti překvapil, nemusely nikam jet ani jít. Až k ubytovně jim přistavili vláček Losiňáček, jenž byl zaslouženou odměnou
a zároveň poslední jízdou celými lázněmi. Zpěvem a máváním jsme se rozloučili. Cestou jsme
šířili dobrou náladu, radost a veselí. Jízda byla
krásnou tečkou za celým naším pobytem. Připomenout si pěkné chvíle strávené na škole v přírodě si děti mohou při sledování DVD s fotografiemi a hudbou, které obdržely jako dárek po
skončení školy v přírodě.
Přejeme našim milým prvňáčkům hodně úspěchů ve škole a úsměv na tváři po celý školní rok!
Vaše paní učitelky Renata Ambrožová
a Klára Skirkaničová

Sdružení přátel školy při ZŠ a MŠ Troubky
Vás srdečně zve na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD,
který se koná ve středu 24. října 2012.
Průvod bude odcházet v 17.30 hod.
ze dvora základní školy na fotbalové hřiště.
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Spoleãenská kronika
Omlouváme se jubilantÛm,
kter˘m byl v minulém ãísle Troubeckého zpravodaje (ã. 2/2012) nedopatﬁením uveden nesprávn˘
vûk jejich jubilea. K chybû do‰lo pﬁeformátováním textu v tiskárnû.
Z tohoto dÛvodu uvádíme je‰tû jednou v‰echny jubilanty od dubna 2012.
V dubnu 2012
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Helena Jahodová
Jiﬁí Doãkal
Hana Paulová

V kvûtnu 2012
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Bedﬁich Koutn˘
Janka Frantová
Irena Brázdová
Bohuslava Skﬁenková
Jana Kahounová

65 let
Bohumil Vrána
Kvûtoslava Mrtvá
Ludmila Koﬁínková
Marta Doãkalová

65 let
Vojtû‰ka Varechová Zaoralová

70 let
Franti‰ka Gregovská

70 let
Jan ·palek

80 let
Antonín Michálek

75 let
Marie Nováková
Pavla Sigmundová

85 let
Jiﬁina Zapletalová
Vojtûch Krejãí
91 let
Vojtûch âervinka

80 let
Alena Hejkerlíková

V ãervnu 2012
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Ladislava Gregovská
Pavla Otáhalová
Miroslav Novotn˘
70 let
BoÏena Hubáãková
75 let
Alois Zdaﬁil
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Spoleãenská kronika
V ãervenci 2012
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Marie Zatloukalová
Antonín Vojtá‰ek
Jan Franta
Jana Ticháãková
65 let
Stanislav Pavlas
Ladislav Navrátil
Emilie Jehláﬁová
Vladimír Doãkal
Helena Brázdová
70 let
Milada ·palková
Eli‰ka Bartonãíková

V srpnu 2012
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Jana Kleme‰ová
Vûra Rozehnalová
Stanislava Strnadelová

V záﬁí 2012
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
BoÏena Brázdová
Václav Nûmãák

65 let
Zdenûk Soukup

65 let
Marta Topenãíková
Josef Nûmãák

70 let
Franti‰ek Jehláﬁ

70 let
Franti‰ka Gregovská

75 let
Anna Ra‰ková

80 let
Anna Du‰ková

80 let
AneÏka Kubûnová

75 let
Marie Chalánková
Miroslav Dospí‰il
90 let
Anna Gregovská
V‰em jubilantÛm pﬁejeme do dal‰ích let hodnû zdraví, pohody a spoustu hezk˘ch chvil
stráven˘ch se sv˘mi nejbliÏ‰ími.
KOLIK NÁS P¤IBYLO
Franti‰ek Gregovsk˘
Vanessa Bortlová
Tomá‰ Vlk
Eli‰ka âechová
David Sigmund
Michaela Doãkalová
Veronika Doãkalová
Srdeãnû blahopﬁejeme k narození Va‰eho
dûÈátka a pﬁejeme Vám, aby do Va‰í rodiny
pﬁineslo hodnû lásky, smíchu a nûhy.
AÈ s ním proÏijete mnoho radosti
a ‰Èastn˘ch chvil.

OPUSTILI NÁS
Milan Gregovsk˘
Jindﬁich Mrtv˘
Ivo ¤íhovsk˘
Josef Skﬁenek
Andûla Vojtková
Pavlina Zajícová
âas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme
upﬁímnou soustrast nad bolestnou ztrátou
blízkého ãlovûka.
Ilona Sychravová
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Vítání obãánkÛ
V nedûli 23. záﬁí 2012
byli v obﬁadní síni Obecního úﬁadu v Troubkách slavnostnû pﬁivítáni na‰i noví obãánci.
Pﬁi tomto slavnostním setkání vystoupily se sv˘mi písniãkami a básniãkami dûti
z mateﬁské ‰koly pod vedením paní uãitelky Olgy Br‰Èákové.
Vystoupily také Ïaãky Lucie Pavlíková a Tereza Topenãíková ze ZU·
paní uãitelky Dany Otáhalové, která tradiãnû podbarvovala slavnostní atmosféru
hrou na varhany.
Tentokrát byla obﬁadní síÀ plnû obsazena, coÏ nás velmi potû‰ilo.

Denisa Stískalová

Petra Geryková

Dominik Doãkal

·tûpán Frgal

Franti‰ek Gregovsk˘

Vanessa Bortlová

Tomá‰ Vlk

Eli‰ka âechová

David Sigmund
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Michaela Doãkalová
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Veronika Doãkalová

Dûkujeme v‰em, kteﬁí se na této akci podíleli, a také panu Jaroslavu ¤iho‰kovi, kter˘ s námi dlouhodobû spolupracuje a miminka ochotnû vyfotografoval.
Hana Kamelandrová

Knihovna
Co Vy na to, pane Šmoldasi?
Dá se podle vás v Česku žít bez dluhů? A budete mít teď problém vyjít s penězi?
Ceny jdou nahoru, zchudlý stát škudlí na malých občanech,
aby mu zbylo aspoň nějaké to sousto pro velké zloděje, a tak
letos s penězi patrně ani nevyjdu. Tedy tu a tam možná i vyjdu,
ale to si pak dám zatraceně pozor, abych nevycházel s nějakou nepřiměřenou, ne-li přemrštěnou částkou.
Z mnohaleté zkušenosti totiž vím, že chce-li člověk s penězi vyjít, nesmí s nimi příliš vycházet – hlavně ne tam, kde se
nabízí něco, za co by se daly lehce utratit. Třeba do obchodu
nebo do hospody. To s penězi sice vyjdete, ale vrátíte se jaksi už bez nich, a podruhé už s nimi zcela logicky ani vyjít
nemůžete, protože je zkrátka nemáte.
Doporučuju tedy držet peníze doma a vycházet zásadně
bez nich. Musím přiznat, že je to vcelku osvěžující. Sám se
tak často vydávám do krámu jenom proto, abych se dosyta
potěšil vlastní šetrností. Obcházím regály, radostně zjišťuju,
kolik z té přemíry nabízeného zboží vůbec, ale vůbec nepotřebuju, a horečně počítám, kolik jsem ušetřil, když jsem si je
nekoupil. Většinou mi vycházejí docela slušné sumy, a tak
z obchodu vycházím spokojen a zvesela se navracím domů k
penězům, s nimiž jsem zas jednou vyšel díky tomu, že s nimi
prostě nevycházím.
(Citováno ze stejnojmenné knihy Ivo Šmoldase)
Hana Obrtelová
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A léta bûÏí...
Od každého něco. Tak by se dala nazvat série
fotografií, které nám zapůjčila paní Marie Mišáková
z Louček.
První svûtová válka vzala Ïivot mnoha obãanÛm z Troubek. Jedním z padl˘ch byl i Franti‰ek Zatloukal (otec
Anny Mi‰ákové, kterou vidíme na snímku ã. 5). K uctûní jeho památky byl poﬁízen tento snímek 
Zamûstnankynû parní mlékárny a s˘rárny „OMA“ (Oldﬁicha Marka) v dobû pﬁestávky. První sedící zleva je
maminka Marie Mi‰ákové. Fotografie pochází z tﬁicát˘ch let minulého století.
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Móda dûtsk˘ch koãárkÛ v padesát˘ch letech 20. století. 
âást ulice Louãka I. Tak jsme ji znali pﬁed povodní v r. 1997.
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Zástupci amerického velvyslanectví v Praze pﬁi
náv‰tûvû troubeckého
hﬁbitova a hrobu padl˘ch
americk˘ch letcÛ v dobû
totality. Spoleãnû s nimi
je na snímku zachycena
paní Anna Mi‰áková
z Troubek.

Pﬁi pﬁíleÏitosti 100. v˘roãí zaloÏení ochotnického
divadla v Troubkách byla
v roce 1993 uvedena hra
A. Jiráska Lucerna. Role
vodníkÛ ztvárnili Stanislav
Mi‰ák a Petr Kamelandr.

LK
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Na‰i dopisovatelé
Setkání s Květou Fialovou
Vynikající herečku Květu Fialovou většina
z nás znala jen z televize a rozhlasu. Díky komisi pro kulturu a volný čas naší obce vedené Bc.
Vladimírou Hanzlíkovou jsme měli možnost ji
poznat osobně. Byl konec prázdnin,
čtvrtek 30. srpna. Z Troubek nás
odvezl autobus do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Cílem bylo
zhlédnutí divadelní hry Harold
a Maude od Colina Higginse s podtitulem „Dnes jste tady a zítra tu
nebudete.“ V roli Harolda jsme viděli Josefa Kubáníka a jak se uvádí na
stránkách Slováckého divadla:
„V titulní roli Maude dámu, jejíž vztah
k životu se od toho Maudina téměř
neliší – vynikající herečku Květu Fialovou“. Zážitek to byl opravdu krásný, umocněný následující oslavou
hereččiných 83. narozenin přímo na
divadelním podiu.

Za krásně prožitý večer, na který budeme ještě dlouho vzpomínat, velké díky!
Za všechny spokojené účastníky zájezdu
Daniela Kolečářová
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Letní olympijské hry 2012 v Londýně
Letos v létě probíhaly v Londýně Třicáté letní
olympijské hry. Londýn konkuroval na hostování
letní olympiády už v roce 2005 a začal jako outsider. Všichni si mysleli, že olympiádu v roce 2012
vyhraje Paříž. Když prezident olympijských her
vyhlásil Londýn jako pořádající město, vypuklo veliké veselí v centru Londýna na Trafalgarském
náměstí.
Hned druhý den po vyhlášení jsme byli všichni
šokováni. V londýnském metru vybuchly čtyři teroristické bomby, které zabily 52 lidí a zranily dalších
700 osob. Začaly pochyby, jestli ochranu letních
her Londýn zvládne. Při zahajovací ceremonii
olympijských her v roce 2012 byly tyto oběti vzpomínány hned několikrát.
Olympijskou pochodeň z řeckého Olympu do
Anglie přivezl fotbalista David Beckham. Po celý
květen, červen a červenec putovala celou Velkou
Británií, aby ji mohlo zahlédnout co nejvíce lidí.
K nám do Ealingu dorazila až čtyři dny před zahájením olympiády a měli jsme štěstí, protože ten den
začalo hezké počasí. Do té doby celé dva měsíce
1. Lond˘n je pﬁipraven
2. âekání na pochodeÀ
3. Zvonûní zvoneãkÛ
3.

1.

2.
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nepřestalo pršet a dokonce i olympijští organizátoři se báli, jak některé sporty (například plážový
volejbal) budou probíhat. Na pochodeň jsme se šli
do parku podívat, protože do té doby jsme stále
nevěděli, jestli lístky na olympiádu budeme mít.
Atmosféra tam byla fantastická, ale samozřejmě,
že bychom raději chtěli na stadion.
Den zahájení olympiády začal zvoněním zvonečků u všech kostelů v Anglii. Tohle byl první
pátek prázdnin a já jsem se těšila, jak se můžeme
s holkama vyspat. Ale ne, v 8.00 hodin jsme musely být už u místního kostela a zvonit zvonečky,
zvonky na kolech nebo tamburínou. Alespoň, že
dobrovolníci kostela připravili pro všechny přítomné snídani. Nálada byla skvělá a očekávání veliké.
Večer v devět hodin všechno začalo.
Zahajovací ceremonie byla hodně anglická,
takový průřez anglickou historií od průmyslové
revoluce až do dnešní internetové současnosti.
Nezapomnělo se ani na anglickou hudbu, jako
Queen a Beatles, a anglický humor s Mr. Beanem.
Mně se nejvíc líbil James Bond, který přiletěl pro
královnu helikoptérou. Nejdříve jsme si mysleli, že
to nemůže být ona, ale královna jako herečka
nezklamala!
Následoval nástup sportovců ze všech 204 zemí
světa. Když jsme uviděli české gumáky, tak jsme
jásali. Hned mi přišla SMS od anglické kamarádky: „Potřebuji holínky, nevíš o nějakých?!“ Zástupci každé země nesli jeden svícen, které pak dohro5.

27
4.

4. Klikující autobus
5. Anglick˘ fanou‰ek
6. âeská fanynka Sophie
mady vytvořily olympijský oheň. Ten hořel po celé
dva týdny na atletickém stadionu.
Poprvé v historii olympiád měly všechny země
zastoupení i v ženských kategoriích. Dokonce
6.
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i Saúdská Arábie měla ženu – běžkyni. Doběhla
v čase, který by možná zvládly i holky z Troubek,
ale jednalo se především o prolomení tabu a ženských práv v těchto zemích.
Poprvé byly všechny kategorie pro ženy i muže,
a tak jsme viděli i boxerky a vzpěračky. Pro srovnání si musíme uvědomit, že v řeckých dobách se
ženy nemohly soutěží zúčastnit a dokonce ani
povzbuzovat. Sestra jednoho sportovce se převlékla za muže, aby se mohla dívat. Byla odhalena a od té doby Řekové museli na olympiádu chodit nazí, aby „bylo mezi nimi jasno“.
My jsme nakonec lístky sehnali! Celá naše rodina se vydala do olympijské vesnice na házenou.
Viděli jsme zápas Islandu proti Maďarsku. Moje
kolegyně je z Maďarska, tak jsme fandili jim. Jen
při povzbuzování jsme zaostávali. Myslím, že
maďarština i islandština musí být hodně podobné
a stejně nesrozumitelné jazyky. Škoda, že jsme
mohli jen křičet: „Do toho!“ Atmosféra v celé olympijské vesnici byla skvělá. Celou olympiádu připravoval anglický olympijský výbor, který najal
sedmdesát tisíc (ano, tolik!) dobrovolníků jako organizátory, kteří si na dva týdny vzali dovolenou ze
svých zaměstnání a zadarmo (ano, zadarmo!) pracovali na stadionech, stanicích metra a letištích.
Ihned po vystoupení z metra nás začali povzbuzovat a volat: „Kdo se nesměje, nesmí na olympiádu!“ Hned jsme všichni dostali správnou sportovní náladu a povzbuzovali sportovce ze všech zemí.
Češi nezklamali! Z olympiády se přivezli celkem
deset medailí. Ale o těch vy víte. O čem asi nevíte, je to, že český olympijský dům v Londýně získal první místo. Téměř každá země si pronajala
budovu, kde se mohli scházet fanoušci, televizní
štáby odtud vysílaly sportovní zpravodajství a sportovci se mohli pochlubit medailemi. Češi si pronajali prostory technického muzea v severní části
Londýna s kapacitou pěti tisíc lidí. To jsme si
nemohli nechat ujít.
Před vchodem nás vítal klikující londýnský dvoupatrový autobus. Na podium se za námi přišel
podívat český brankář Petr Čech, hrající za londýnskou Chelsea, bývalá gymnastka Věra Růžičková a další. Na čepu bylo plzeňské pivo a v bufetu se prodával guláš. Ten byl ale nehezky drahý…
7. âeské gumáky v ãeském domû
8. Létající autobus v ãeském domû
9. Hudba v olympijské vesnici
10. Na atletickém stadionu

7.

8.

9.

10.
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Večer hrály české kapely jako Monkey Business (ti
se líbili holkám, jen nechápaly, proč ti pánové mají
oblečené riflové sukně. Kdybyste to věděli, tak mi
to prosím dejte vědět, abych jim to mohla vysvětlit). Kdo chtěl, mohl si zde v obchodě zakoupit dresy české olympijské reprezentace a hlavně ty
gumáky!
Dva týdny po olympiádě se konala letní paralympiáda. Lístky již byly více k dostání a nebyly tak
drahé. Tentokrát jsme se dostali na atletický stadion, na kterém postižené sportovce povzbuzovalo
osmdesát tisíc diváků. Celkem se na paralympiádu prodalo 2,3 milionu lístků, což je historický
rekord. Tito lidé musí na své výsledky dřít dvakrát
tolik. Ale osud si s nimi nehrál a na fyzickou nebo
psychickou dřinu museli být připraveni.
Olympiáda se všem líbila. Dokonce i lidé, kteří
se o sport běžně nezajímají, tuto skvělou sportovní atmosféru dýchali. Mluví se o další generaci
sportovců, kteří by mohli začít se sportem, o kterém do letošního léta ani neslyšeli. Doufejme, že
i české děti nezůstanou pozadu a třeba jednou
budeme mít český ženský fotbalový tým na olympiádě!
Andrea Morland

12.

29
11.

11. Dûti v akci
12. Jdeme na paralympiádu
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Spoleãenské dûní
Troubeck˘ klub seniorÛ
Ještě před letními prázdninami jsme se setkaly (samé ženy) v Tovačově na minigolfu. Přijely
jsme si zahrát, na kole i autobusem. Přišly se na
nás podívat i seniorky z Tovačova, které jsme
pozvaly k nám do Troubek. Koncem června skutečně přijely na kolech a auty do našeho klubu,
kde jsme si při kávě vzájemně vyměnily zkušenosti a přejely na střelnici Vlažná, do obůrky, kde
jsme se při opékání výborné uzeniny dobře společně pobavily.
V čase letních prázdnin jsme si užívaly se svými vnoučaty krásného počasí a rozmanitých rodinných výletů. Po prázdninách jsme navštívili zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova (tentokrát
i v mužském obsazení). Jeli jsme na kolech
a obecním automobilem. Zvonařskou dílnou nás
provedl pan Horák a podrobně nás seznámil i s její
historií. Dílnu založili v roce 1950 Josef a Laetitia
Dytrychovi. Po patnáctileté činnosti, na vrcholu své

tvůrčí práce, zakladatel Josef Dytrych ve věku 53
roků zemřel. Jeho žena paní Laetitia v započatém
díle manžela pokračovala odvážně sama. Vyrobili stovky zvonů, které chyběly po válce v našich
věžích. V osmdesátých letech přebrala rodovou
štafetu pokračovatelka rodu Marie Tomášková
-Dytrychová ve své nové dílně, která pod jejím
vedením a za spolupráce s dcerou Leticií Vránovou-Dytrychovou dosahuje největšího rozmachu
za posledních dvacet let.
Roční produkce je okolo 150 – 300 zvonů všech
velikostí. Pan Horák nám popsal a v dílně názorně ukázal celou technologii výroby. Jelikož vrcholem zvonařského umění jsou zvonkohry, pozval
nás k ní v Brodku u Přerova. Měli jsme tak možnost vyslechnout spoustu melodických skladeb.
Tato zvonkohra byla vyrobena z 22 zvonů. Byla to
velmi zajímavá exkurze následně spojená
s návštěvou brodecké cukrárny.
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V polovině září jsme ještě navštívili maďarské
lázně v Mosonmagyorvaru, kde se nám moc líbilo a načerpali jsme spoustu energie. Všem, kteří
nám pomohli v organizaci akcí, děkuji. Zvláště pak
členkám klubu a vedení obce za podporu při organizaci dopravy spoluobčanů na vzdálenější místa a finanční příspěvek na zájezd za zdravím do
Maďarska. Děkuji také Mysliveckému sdružení
Mezivodí Troubky za poskytnutí prostoru k setkávání v překrásném prostředí střelnice.
Nastává dlouhý podzimní a zimní čas. Máme
spoustu společných témat a námětů, vzpomínek
z cestování atd. Přijměte srdečné pozvání a přijďte si popovídat. Scházíme se každý druhý čtvrtek
v klubovně pod kulturním domem.
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Putování po Olomouckém kraji
V červenci 26. 7. jsem se zúčastnila spolu
s pěti seniorkami zájezdu do lázní Jeseník. Využily jsme nabídky připojit se k akci Olomouckého kraje, který tento zájezd v rámci seniorského
cestování pořádal.
Zájezd byl velmi dobře připravený. Po celou
dobu nás slovem provázela mladá průvodkyně.
Upozornila nás v každé vesnici nebo městě na
místní zajímavosti. V lázních na nás čekal průvodce, který zajímavě povídal o léčiteli Priessnitzovi a o celých lázních.
Děkujeme za krásný zážitek.
Miluška Trefilíková

Jarka Špalková

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SENIORŮ
Obecní úﬁad Troubky Vás srdeãnû zve na setkání seniorÛ obce Troubky,
které se koná v sobotu 10. listopadu od 14.00 hod.
v Kulturním domû v Troubkách.
Je pro Vás pﬁipraven bohat˘ kulturní program, kter˘ Vás jistû dobﬁe pobaví.
KaÏd˘ senior se mÛÏe tû‰it na mal˘ dárek. Obãerstvení je zaji‰tûno.
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Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák má za sebou velkou akci –
Folklorní hodové slavnosti. Náročná příprava se
nám letos vyplatila. Bylo to vidět ve stále narůstajícím počtu diváků. Vždyť není krásnější
pohled než na plný „Liďák“ diváků a krojovaných
účastníků.
Letos jsme měli jako hosty i soubor Rozsutec
ze Žiliny a kdo zhlédl jejich vystoupení, ten nám
jistě dá za pravdu, že ne nadarmo k nám vážili
tak dalekou cestu. Bylo to opravdu na vysoké
úrovni a hlavně zase něco z jiného soudku folkloru. Počasí nám také letos přálo, a tak spokojenost byla na všech stranách. Moc děkujeme
všem, kteří nám pomohli s přípravou této velké
akce.
V době prázdnin jsme si volna moc neužili,
protože v létě bývá nejvíc akcí a my dostáváme
spoustu pozvání. Musíme to vždy nějak skloubit,
aby si naši členové také zajeli i někam odpočinout.
Mimo jiné jsme tancovali na hodech v Přerově a na dožínkách v Sušicích. Obě akce byly velmi zdařilé a do Přerova máme již pozvání na
adventní vystoupení, které se bude konat na
náměstí.
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Dětský soubor Hanáček, který
po prázdninách opět zahájil svou
činnost, tancoval na pozvání Hanfosu na hodech v Prostějově. Nyní
již připravují nové pásmo, které
nám předvedou na Vánočním
posezení u cimbálu v sobotu
8. prosince.
No a to je další velká akce, která nás čeká. Chceme zase pozvat
pár hostů, abyste se mohli podívat
i na jiný druh folkloru a zvyků, než
jaké jsou u nás na Hané.
V nadcházejícím podzimu vám
všem přejeme plno zdraví a síly
a moc se zase těšíme na setkání
na našich akcích.
Za soubor Hanák a Hanáček,
Staňa
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Rok se přehoupnul do poslední čtvrtiny. Podzimu. Bezpochyby barevně nejpestřejšího ročního období v přírodě. Je sklizena uzrálá úroda,
která nám dává zásoby na období, kdy naše
povětrnostní a klimatické podmínky nejsou nakloněny k flóře a fauně takovou vstřícnou náručí,
jakou nabízí jaro či léto.
Jak člověk, tak i příroda se připravují na nepříjemné období zimy. Pomiňme lidskou společnost,
ta se historickým vývojem o sebe dovede postarat vskutku dobře. Ve zvířecí a ptačí říši je tomu
jinak. Ti „chytřejší“ z ptačí říše odlétají za teplem
na jih. Některé druhy z té druhé říše využívají
možnosti se před nepřízní počasí chránit – liščí,
jezevčí či králičí nory, medvědí brlohy. Jiné druhy
tuto možnost nemají. Jedno je však jisté. Všichni ti, kteří u nás zůstávají, nemají potravy nazbyt
a přijde-li i sněhová pokrývka a extrémně nízké
teploty, stává se situace ještě kritičtější.
A tady přicházejí na řadu myslivci. V létě si
zkontrolovali stav seníků, zásypů a krmelců tak,
aby mohli zvěři předkládat připravené krmivo
a tím snížili její strádání na minimum. V našich
poměrech se snažíme již tak zdecimované stavy zvěře udržovat alespoň v takových počtech
pro budoucnost, aby děti, které se dnes učí chodit a mluvit, mohly na vlastní oči vidět zajíce,
bažanta nebo srnčí zvěř. Je a bude to úkol obtížný, všichni však věříme, že jej zvládneme.
Že nemluvím do větru, to nám dokazuje fatální stav počtu koroptví, kdy už je raritou narazit na
malé hejno. Vymizela i populace králíka divokého. Oba druhy byly běžnou zvěří v celém troubeckém revíru.
Díky legislativě a ochraně dravců už dnes není
problém vidět na poli či v lese hojný počet těchto hladovějících ptáků, kteří ztratili úbytkem srstnaté a pernaté zvěře svoji přirozenou potravu.
Pokud zmiznou i ty zbytky současných stavů zvěře, bude to znamenat i zánik i dravců. Ve „spolupráci“ s velkoplošným hospodařením s použitím
nejmodernější techniky můžeme počítat, že tato
doba, kdy bude vzácností spatřit zajíce nebo
bažanta, není daleko. Škoda, že vymizelo používání „selského rozumu“.
Nechme však polemiky a pojďme se podívat,
co se událo a co nás čeká.

BlíÏí se II. Hubertská m‰e
XV. ročník mezinárodní brokové a kulové
střelby jednotlivců O troubecký pohár, konaný
poslední neděli v srpnu, má svého vítěze. Stal
se jím domácí Stanislav Svozil a byl to již čtvrtý zářez do pažby v celé historii střeleb. Tři ročníky se staly kořistí kroměřížského borce Karla
Mrhálka, ten v letošním souboji skončil na bronzovém stupínku. Mezi oba jmenované se vměstnal ostravský Karel Staněk. Umístění dalších
troubeckých střelců: 10. Antonín Peluha,
20. Čestmír Stavinoha, 27. Michal Dostál. V brokových disciplínách lovecké kolo, americký trap,
zajíc na průseku a kulových disciplínách – střelba na terč divočáka a srnce, startovalo 37 střelců. Účast žen v tomto závodě už není novinkou,
premiéru si však odbyla účast na mezinárodní
úrovni, zkušenosti přišla sbírat i skupinka slovenských střelců.
Na konci září si dali tradiční slet v našem revíru sokolníci.
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Vítûzové srpnov˘ch stﬁeleb (zleva druh˘ Stanûk, vítûzn˘ Svozil, tﬁetí Mrhálek, ãtvrt˘ Jeny‰, pát˘ Klesnil
a ‰est˘ Ol‰ansk˘.
V neděli 4. listopadu se uskuteční II. Hubertská
mše v kostele sv. Markéty v Troubkách. Minulý
rok byla započata tradice, a jak je patrno, u farníků i u myslivců se setkává s kladným ohlasem.
Slavnostní bohoslužba s vystoupením mysliveckých trubačů a kostel vyzdobený relikviemi pro
tuto příležitost vytvářely zajímavou atmosféru
celého průběhu mše.

Poslední dva měsíce roku se rovněž nesou ve
znamení společných lovů na drobnou pernatou
(bažanty) a srstnatou (zajíce) zvěř. Dříve se
tomuto období rovněž říkalo „myslivecké žně“.
Dnes už toto rčení v mnohých honitbách ztrácí
svůj význam. Vzhledem ke stavu zvěře se
v mnohých revírech konají spíše vycházky s minimálně povoleným počtem úlovků, některé druhy

Sportovní broková stﬁelba vyÏaduje soustﬁedûní, rychlost a pﬁesnost...
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se vůbec neloví. Některá sdružení se snaží
o polodivoké odchovy hlavně pernaté zvěře.
Zajímavějším lovem se stávají společné
naháňky a nátlačky na divoká prasata, černou
zvěř. Možnosti rozmnožování a nepřítomnost přirozeného nepřítele spolu s pěstováním příhodných zemědělských plodin, jako je kukuřice,
dostává počty divočáků do takových stavů, které znamenají rozšíření jejich pole působnosti do
oblastí, kde byl jejich výskyt před časem vzácný.
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Mezi tyto oblasti patří i náš revír, kde je odlov
řešen hlavně individuálním způsobem.
Období společných honů je však také dobou
poskytující možnost osobního setkání s myslivci
a jejich příznivci ze spřátelených sdružení. Je to
čas, kdy můžeme v klidu přímo při honu nebo po
něm poklábosit o tom, co se u nás a u nich
v minulém roce přihodilo, dohodit nějakou tu
pravdivou či vymyšlenou mysliveckou historku
a příjemně se strávit den v příjemném prostředí.
Luděk Judas

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Myška Sázelka
Podzim nám už pomalu zabarvuje listí na stromech a jablíčka se přesunují do sklepů. Sklízíme
poslední zbytky úrody a pomalu budeme připravovat zahradu na zimu. Nejen ji, ale i sebe, protože si musíme zajistit přísun vitamínů na sychravé dny. K tomu nám poslouží i keř ze stepí střední
Asie, přezdívaný citroník severu, který si pomalu a jistě nachází cestu do našich zahrad.
Jde o rakytník řešetlákový (hippophae rhamnoides), ve volném překladu latinského názvu
„kůň zářící trny“. Názvu se užívalo už od starověku, kdy koně pasoucí se na listech a výhoncích
měli nápadně hladkou a lesklou srst. Keř dorůstá
výšky kolem tří metrů a je slabě trnitý. Listy jsou
úzké, kopinaté a na rubu stříbřitě šedé. Vydrží
i teploty pod mínus 30° Celsia. Při jeho pěstování musíme pamatovat na to, že jde o rostlinu
dvoudomou, takže musíme vysadit samce i samici v rozpětí tří metrů (jeden samčí keř vystačí na
šest samičích rostlin). Nemá rád stín a přílišnou
vlhkost. Plodit začíná čtvrtým rokem žlutými nebo
oranžovými peckovičkami. Při jejich obírání za
slunečných dnů na začátku října se musíme obrnit trpělivostí kvůli trnům a stříhání větviček se
příliš nedoporučuje, protože dochází k jejich oslabení.
Plody keře v sobě skrývají vitaminy A, B, C, D,
E, a K1, organické kyseliny, minerály, bioflavonoidy, glukózu, fruktózu, sacharózu a stopové
prvky podporující imunitní systém. Olej v dužnině je bohatý na karotenoidy, nenasycené mastné kyseliny, pektin a třísloviny. Rostlina i plody
jsou vhodné při rekonvalescenci a mají vysoké

biostimulační a antibakteriální účinky. Stimulují
činnost jater a plic, usměrňují krevní oběh a zvyšují tvorbu žluči a trávicích enzymů. Osvědčuje
se jako podpůrný prostředek při léčbě revmatismu, zánětu močových cest, při průduškových
zánětech rozpouští hleny a čistí od toxických
zplodin, podporuje léčbu aterosklerózy a má
mnoho dalších léčebných účinků, které hojně
využívá farmaceutický a kosmetický průmysl.
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JE TO PROSTĚ LÉČEBNÁ BOMBA!!!
Plody se dají konzervovat, mrazit, sušit a lisovat. Z listů, kůry i výhonů se připravují čajové
směsi.
Uchování a recepty:
• mrazením – do salátů, koláčů nebo denně
jedna lžička rozmražených plodů
• naložením do alkoholu (vodka, koňak, slivovice) – kilo umletých bobulí a litr tekutiny necháme stát osm dní a přecedíme. Pak přidáme
vychladlý vývar z kila cukru a malého množství
vody – likér se užívá denně, jedna až tři lžičky
• kompotováním – zavaříme jako běžný kompot nebo uvaříme klasickou marmeládu s trochou
hrozinek (plody pomeleme a ocedíme, abychom
odstranili pecky)
• konzervace v cukru – plody se posypou
cukrem v poměru 1:1 a uchovávají v chladu, po
každém odebrání plodů musíme obnovit vrchní
vrstvu cukru
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• sušením – na čaj nebo zdravé zobání, rozemleté se uchovávají ve sklenici – půl lžičky denně
• sušené nebo čerstvé plody zalité medem –
vynikající do čaje
• vylisovaná neslazená šťáva se naplní do sklenic a steriluje půl hodiny – výborné pro diabetiky
• sirup proti kašli – kilo vylisované přecezené
šťávy, kilo a půl cukru a jedna lžička kyseliny
citronové – po rozpuštění cukru ve studené šťávě, plníme do lahví a uložíme v chladu a temnu
(pro lepší zachování můžeme přidat Petol)
• domácí léčivý olej – zevně na popáleniny,
proleženiny, ekzémy a drobné ranky a vnitřně pro
podporu imunity – čajová lžička denně. Rozlisované plody dáme sušit nejlépe do sušičky, jinak
schnou tři týdny (šťávu použijeme na sirup). Poté
rozdrtíme a na tři týdny vložíme do kvalitního slunečnicového nebo olivového oleje, následně slijeme – lze opakovat dvakrát.
MF

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
máme za sebou místní výstavu drobného zvířectva, která se konala 8. a 9. září v našem areálu na Loučkách a můžu konstatovat, že proběhla úspěšně. Sluníčko se na nás smálo celou

sobotu a neděli, prohibice se nás nedotkla a uzené maso, které vyudil přítel Mirek Hubáček, bylo
výborné a všechno se prodalo hned v sobotu.
1. místo – pohár za holuby obdržel přítel Ivan
Tomšů (koburský skřivan),

V˘stava 2012: ãlenové spolku na leto‰ní v˘stavû pﬁed voliérou kanárÛ
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Zleva stojící Franti‰ek Mi‰ák, O. Vlach, Marie Mi‰áková, Vojtûch Bahounek, Mirek Brada, Vojta ·i‰ka, zleva sedící Olin Pavlík, Stanislav Mi‰ák a slavn˘ automobil „ÎUK“ pﬁi stavbû garáÏe na chovatelském areálu
V˘stava v roce 1984

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2012
3. místo – vyhrál přítel Jaroslav
Gajdoš (český stavák modrý sedlatý).
Pak už naši sbírali v uvozovkách jen čestné ceny.
Zvláštní poděkování patří našemu příznivci z Tovačova příteli
Ladislavu Molatovi, který nám
zapůjčil a nainstaloval voliéru
plnou kanárů. Přikládám letošní
fotografii, která je toho důkazem.
Dále si zavzpomínáme, že tento vývěsní štít zdobil bránu našeho areálu už při výstavě v roce
1984 a úspěšně ho používáme
dodnes.
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Chov králíkÛ u Mi‰ákÛ

Zdraví Vás Jarmila Jehlářová

Podûkování
Děkujeme touto cestou Martinu Berčíkovi za jeho dar, o kterém jsme se dověděli
z článku o výsadbě nových stromů z novin 5+2.
Z novinové zprávy citujeme:
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Ze sportu
Tûlov˘chovná jednota Sokol Troubky
Nabídka závodního i rekreačního sportovního vyžití v oddílech TJ Sokol Troubky
na období od září 2012 do června 2013.

Oddíl ASPV – asociace sportu pro všechny.
Jak sám název napovídá, je to cvičení pro širokou veřejnost. Letos slavíme 20. výročí od založení
ASPV.
Rodiče a děti:
čtvrtek
Předškolní děti:
středa
Žáci I. – IV. třída: středa

17:30 – 18:30 hod.
15:00 – 16:00 hod.
16:00 – 17:00 hod.

vedoucí K. Hořínová
L. Němčáková – základy pohybové výchovy
L. Dočkalová – gymnastika a hry

Ženy:

19:00 – 20:00 hod.
20:00 – 21:00 hod.
20:00 – 21:00 hod.
20:00 – 21:00 hod.

M. Brázdová – tradiční relaxační cvičení
V. Janoušková – aerobik
V. Janoušková – cvičení na bossu
A. Mišáková – cvičení na gymbyllu

pondělí a čtvrtek
pondělí
čtvrtek
čtvrtek

Žáci se účastní soutěží v atletice, gymnastice, vybíjené, přehazované a v orientačním závodě.
Nelámeme rekordy, ale cvičíme pravidelně, pro radost a pro zdraví.

Oddíl volejbalu
Družstvo mužů „A“ i žen volejbalového oddílu hraje krajskou soutěž Olomouckého kraje ve své kategorii. K tréninkovým i soutěžním potřebám využívá oddíl v podzimních a jarních měsících areál na
Záhumení „Liďák“ a v zimním období sportovní halu.
Muži „A“:

úterý
čtvrtek

18:30 – 20:00 hod.
18:30 – 20:00 hod.

vedoucí družstva Radim Škvára

Muži „B“:

úterý

18:30 – 20:00 hod.

vedoucí družstva Ivo Zatloukal

Ženy:

pondělí

18:30 – 20:00 hod.

vedoucí družstva Martin Frgal,
Vendula Janoušková

čtvrtek

18:30 – 20:00 hod.
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Oddíl ledního hokeje
Mužstvo mužů hokejového oddílu TJ Sokol Troubky hraje soutěž 1. Záhorská hokejová liga, což je
nejkvalitnější soutěž na úrovni přerovského okresu.
Soutěž byla zahájena 5. 9. 2012.
Pro ostatní troubecké hokejisty, kteří nehrají za 1. mužstvo, plánujeme pronájem ledové plochy na
zimním stadionu v Přerově – jednou za měsíc – od října 2012 (dle zájmu, může být i častěji).
Pro mládežnická družstva se počítá s turnaji, které pořádá Okresní hokejový svaz až březnu 2013.
V případě příznivé zimy připravíme, v rámci možností, led na našem zimním stadionu, kde si může
zabruslit veřejnost.

Oddíl jezdectví
Oddíl jezdectví pořádá pravidelné závody v parkurovém skákání pro dospělé i mládež. Bližší
informace o možnostech sportovního i rekreačního vyžití podá předseda oddílu pan Miroslav
Kratochvil.
TJ Sokol Troubky má k dispozici sportoviště se zázemím: sportovní halu, hokejové hřiště Na
Dolách a volejbalový areál na Záhumení. Tato sportoviště je možné pronajmout nebo zapůjčit jak na sportovní, tak na společenské vyžití – více na www.tjsokoltroubky.cz, na telefonu
správce sportovní haly pana Antonína Ticháčka 775 202 991 nebo na telefonu předsedy TJ
pana Martina Frgala 739 021 800.
Na nové i stávající členy TJ se v tomto nadcházejícím období těší výkonný výbor TJ Sokol
Troubky.
Martin Frgal
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Pro chvíle oddechu
Rozumíte cizím slovům?
INTEGRÁLNÍ, SOMATICKÝ, NUTRITIVNÍ, TRANSFER, KONTINUÁLNÍ, PRESUMPCE, SANGVINIK, PERMISE, MELANCHOLIK, TRAPER
☛ člověk živé povahy, rychle se přizpůsobující okolí,
☛ potulný lovec
☛ přenos
☛ souhrnný, úplný, celistvý
☛ vážný, důkladný, uzavřený, spíše nepřizpůsobivý
☛ týkající se výživy
☛ povolení, dovolení, souhlas
☛ předpoklad, domněnka
☛ vztahující se k lidskému tělu, tělesný
Řešení: souhrnný, úplný, celistvý • vztahující se k lidskému tělu, tělesný • týkající se výživy • přenos, • nepřetržitý • předpoklad, domněnka • člověk živé povahy, rychle se přizpůsobující okolí •
povolení, dovolení, souhlas • vážný, důkladný, uzavřený, spíše nepřizpůsobivý • potulný lovec

Pranostiky pro děti:
3. října:
8. října:
16. října:

Den svaté Terezičky nebývá bez…
O svaté Brigitě bývá… na úsvitě
Nalévá-li Havel, bude…
Na svatého Havla má být všechno ovoce…
17. října:
Svatá Hedvika do řepy ještě… nalívá
28. října:
Šimona a Judy… sneste z půdy
23. prosince: Svatá Viktorie… na okna ryje

(nožičky, kozičky, vlažičky)
(mlha, tma, rosa)
(veselo, horké léto, jasná obloha)
(na dvoře, v kurníku, v komoře)
(medu, vody, cukru)
(víno, seno, kožich)
(kytičky, obrázky, čmouhy)

Září víno vaří, říjen víno pijem.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
O svatém Tomáši meluzína straší.
Řešení: vlažičky, mlha, horké léto, v komoře, medu, kožich, obrázky
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My‰lenky slavn˘ch
Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
SAINTE BEUVE
Kdo si myslí, že není odkázán na druhé, stává se nesnesitelným.
VAUVENARGUES
Všechno, co existuje, v minulosti už existovalo v jiné době, pod jiným jménem a na jiném místě.
GUICCIARDINI
Láska není vlastně ničím jiným než zvědavostí.
G. CASANOVA
Všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí.
KONFUCIUS
Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou. Staří chtějí být nevěrní, a nemohou.
O. WILDE
Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš.
A. EINSTEIN
Nikdo není tak hloupý, aby občas hloupého nepředstíral.
S. J. LEC
Tři zlé věci v domě? Kouř, štěnice a zlá žena.
DÁNSKÉ PŘÍSLOVÍ
Na úspěchu je těžké to, že v něm stále musíte pokračovat.
I. BERLIN
LK

Smích – nejlep‰í lék
Ptají se detektiva, kter˘ polapil dlouho hledaného zloãince: „Jak jste ho poznal, kdyÏ byl pﬁevleãen
za Ïenu?“
„Nebylo to tûÏké. Nezastavil se u Ïádné v˘lohy.“
Hladov˘ policista dá kolegovi padesát korun a povídá: „Vem mi v obchodû dvacet deka
‰unky. Kdyby nemûli ‰unku, tak kup nûco jiného.“
Kolega se za chvíli vrátí a ﬁíká: „·unka nebyla, tak jsem ti vzal pût známek.“
Rozmlouvají spolu dva ‰ejkové: „Nevím, co se to se mnou dûje, ale mám pocit, Ïe se mi zaãínají
líbit sportovní typy Ïen.“
„Neﬁíkej! Jsem na tom úplnû stejnû. Zrovna minul˘ t˘den jsem se oÏenil s cel˘m basketbalov˘m
druÏstvem!“
Uãitel provádûl provûrku z ãe‰tiny. Rozdal archy papíru, kde byl úkol: „Pi‰, jak sly‰í‰!“ Pak
následoval diktát na procviãení „i“ a „y“. KdyÏ se práce sbíraly, Pepíãek odevzdal místo
diktátu jedinou vûtu: „Sly‰ím dobﬁe!“
„Jak vám chutná tenhle ﬁízek?“ ptá se ãí‰ník hosta.
„Jako odborník musím ﬁíct, Ïe je to v˘born˘ materiál!“
„Vy jste ﬁezník?“
„Ne. Obuvník.“
Podnikatel pozve dámu svého srdce na první rande do ãínské restaurace. Letmo nahlédne do jídelního lístku a objedná dvakrát Hue âang.
âí‰ník se usmûje a povídá: „To nepÛjde, pane.“
„Proã by to ne‰lo? Zaplatím, co si ﬁeknete.“
„To je ná‰ ‰éf, pane.“
Po skonãení televizního vysílání povídá Ïena manÏelovi: „To je úÏasné, natoãili to vûrnû podle toho
románu! Usnula jsem pﬁesnû na stejném místû…“
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Chlápek ﬁeÏe dﬁevo na cirkulárce a najednou „aaauuu,“ uﬁízl si v‰ech deset prstÛ. Pﬁibûhl cel˘ krvav˘ do nemocnice a povídá doktorovi, co se stalo. Ten na to: „Dobrá, rychle, dejte mi ty prsty a jdeme na to.“
„Ale já ty prsty nemám.“
„Jak nemáte? Máme mikrochirurgii, mohli jsme je pﬁi‰ít zpátky, byly by jak nové.“
„Kruci doktore, a nevíte, jak jsem je mûl asi posbírat?“
„Byl jsi v Chorvatsku?“
„Byl.“
„A v Itálii?“
„Taky.“
„A kde bylo líp?“
„TûÏko ﬁíct, v‰ude jsem byl s manÏelkou.“
Pan Novák pﬁijde na policejní sluÏebnu a Ïádá, aby si mohl promluvit se zadrÏen˘m zlodûjem, kter˘ se jim v noci vloupal do bytu.
„Dobﬁe,“ povídá policajt, „ale nesmíte ho pra‰tit, ãeká ho soud.“
„Nic mu neudûlám, jen potﬁebuju vûdût, jak se dostal do bytu, aniÏ by probudil moji Ïenu.“
LK

Zadáno pro Ïeny
Celerová pomazánka
Potřeby: 2 syrové mrkve, 1 celer, 1 lžíce citronové šťávy, majonéza, sůl, pepř.
Postup: mrkev, celer omyjeme a najemno
postrouháme, pokapeme citronovou šťávou, osolíme, opepříme, přidáme majonézu a dobře promícháme. Podáváme na plátcích z rohlíků. Polovinu dávky majonézy můžeme nahradit jogurtem
nebo smetanou.

Lehký bramborový salát (z Rakouska)
Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a pokrájíme na kostičky, osolíme, opepříme, přidáme
nakrájenou červenou cibuli a zalijeme zeleninovým vývarem. Necháme odpočinout několik
hodin.

Lehký bramborový salát (z Česka)
Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme, osolíme, opepříme, zalijeme nakrájenou cibulí uvařenou ve sladkokyselém nálevu.

Jak odstranit skvrny
Káva, čaj – namočíme skvrnu do studené vody
se solí
Žvýkačka – třeme ji kostkou ledu nebo dáme prádlo do mrazáku. Žvýkačka ztuhne a odlepí se.
Čokoláda – skvrnu potřeme roztokem soli.
JS
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Reklama

46

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 3/2012

Reklama

KOSMETICKÉ SLUÎBY
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MODELÁÎ NEHTÒ
MARCELA PATÁKOVÁ
DùDINA 759/12, TROUBKY, MOBIL: 731 613 570

Pﬁedstavuji novinku LYMPHASTIM TOPLINE – pﬁístroj na lymfomasáÏe
• Léãba a prevence celulitidy, otokÛ konãetin
• Zmírnûní únavy nohou
• Úprava hmotnosti
• Detoxikace organismu
• Celková relaxace

1 VSTUP 150 Kã
10 VSTUPÒ – PERMANENTKA 1300 Kã
P¤I ZAKOUPENÍ PERMANENTKY 1x MASÁÎ ZDARMA!!!
Dále nabízím LÉâEBNÉ ZÁBALY, které zmírní otoky nohou a pomÛÏou v boji proti celulitidû.
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- pedikúra
- manikúra
- nehtová
modeláÏ
tel.: 608 815 300
Lehká Hana
Troubky, Dûdina 286
v budovû OÚ Troubky

Obecní úﬁad Vás srdeãnû zve

na rozsvícení vánoãního stromeãku
spojené s vánoãními dílnami, které se koná

v pátek 30. listopadu 2012
Vánoãní dílny budou zahájeny v 15.00 hodin v kulturním domû.
Vánoãní strom pﬁed kulturním domem rozsvítí Mikulá‰ se svou druÏinou v 18.00 hod.
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KﬁíÏovka
Reklama

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 3. 12. 2012 na Obecní úřad v Troubkách, dědina 286/29, 751 02 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka ze Zpravodaje č. 3/2012:………………………………………………………………......................................
Jméno a adresa: …………………………………………………………….......................................třída:…………….
Správná odpověď z minulého čísla: KOPEČKEM ŠLEHAČKY
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Tereza Kamenská, Michaela Řezníčková, Matěj Vrána, Viktorie Vránová, Pavlína a Marie Musilovy, Daniela a Denisa Lužné, Kateřina Dohnalová, Eliška Brožková Jan
Kamelandr, Petr Skopal.

Troubkách
Vítání obãánkÛ v 12
23. záﬁí 20

Troubkách
Vítání obãánkÛ v 12
23. záﬁí 20

Foto Jaroslav ¤iho‰ek
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