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Slovo úvodem
Vážení občané,
každé roční období má své specifické stránky, které automaticky přijímáme na základě dlouhodobých zkušeností. Už několik let se ale počasí vymyká z pravidelných rytmů. Mírné jaro
s klidným přechodem do letního tepla už dlouho nepamatujeme.
Letos nám přírodní živly ukázaly svou sílu a ničivou schopnost. S lítostí sledujeme zničené
domy, přírodu, jež se bude po dlouhou dobu vracet do normálního stavu. Věříme, že naši občané nezůstanou stranou a pomohou postiženým krajům naší vlasti.
Máme s tím své vlastní zkušenosti. Za těžkých podmínek jsme již dvakrát obnovovali svou
vesnici, která dnes dle sdělovacích prostředků připomíná satelitní městečko. Přes veškerou péči
věnovanou v minulosti je u nás pořád co zlepšovat. V obci přibyl asfaltový koberec na Loučkách
I. a II. a v ulici Zárub. Na hřbitově probíhají práce na novém dláždění chodníků.
Nezapomínáme ani na důchodce. O letošní zájezd do Brna a Znojma byl neobvykle velký
zájem.
Přejeme všem našim občanům příjemné prožití našich hodů a pěkné počasí na dovolených.
Redakce

Louãka I
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Informace obecního úﬁadu
O něco dříve, než předpokládal i zhotovitel, byly skončeny stavební práce na komunikacích v lokalitě Loučka. V polovině června proběhlo přejímací řízení za účasti zástupců zhotovitele, zástupců obce,
projektanta akce a stavebního dozoru. Až na drobnosti zde nebyly zjištěny nedostatky a zhotovitel tak
obci předal dokončené dílo, které ještě musí projít závěrečnou kontrolní prohlídkou svolanou povolovacím orgánem – odborem životního prostředí a stavebního úřadu magistrátu města Přerova.
Obdobná situace je u dokončené komunikace na Zárubě, kde ovšem byly zjištěny drobné závady při
přejímacím řízení a po dohodě se stavebním dozorem musí být tyto nejdříve odstraněny, aby mohlo být
požádáno o svolání závěrečné kontrolní prohlídky. V obou případech ovšem počítáme, že kolaudační
souhlas bude vydán v průběhu letních měsíců. Tím by v letošním roce měly skončit práce na rekonstrukci našich komunikací. Na květnovém zasedání rady obce ovšem nad tímto proběhla diskuse a bylo
rozhodnuto, že pokud to klimatické podmínky dovolí, tak by se zrealizovala ještě rekonstrukce komunikace Sadová I., u které momentálně probíhá stavební řízení. Aby tato akce mohla být realizována, budou
nastaveny platební podmínky tak, aby úhrada proběhla až v roce 2014.

Louãka I

Louãka II

Začátkem června jsme obdrželi zprávu o schválení dvou našich projektových záměrů, které žádaly o finanční podporu různé dotační programy. Prvním je Revitalizace centra obce, který byl Výborem
regionální rady schválen k dopracování, tj. doložení dalších nutných příloh, dopracování projektové dokumentace (v době podání žádosti se jednalo o investiční záměr) a získání nutných
správních rozhodnutí a v polovině září musí být
vše doloženo na úřad regionální rady, která má
určitý časový prostor na prověření celé doložené
dokumentace, a pokud bude vše v pořádku, tak
budeme moci celou akci začít realizovat. Se
Zárub
samotnou realizací počítáme, jak už bylo uvedeno v minulém Zpravodaji, v roce 2014 a část prací by byla provedena patrně v roce 2015.
Dalším projektem, který byl posuzován, a to v rámci Operačního programu životní prostředí, byl projekt Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán. Tento záměr byl podán již v závěru loňského roku
a teprve začátkem června jsme se dověděli, že byl schválen k podpoře. Po obdržení registračního lis-
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tu z ministerstva životního prostředí budou následovat další nutné kroky. Samotná realizace proběhne
v roce 2014, zčásti možná i na jaře 2015. Finanční náklady v obou akcích je předčasné uvádět přesně,
protože výběrovým řízením by konečná cena měla jít dolů. V obou případech se ovšem jedná o projekty, které v této fázi počítají s výdaji okolo 3 milionů Kč bez DPH.
U ‰koly

Vizualizace

➝

➝
➝

U hﬁbitova

➝

Hﬁbitov

Na místním hřbitově jste jistě
zaznamenali, že začala realizace I.
etapy výměny dlažby chodníků. Většinu prací provádí zaměstnanci
obce přijatí v rámci veřejně prospěšných prací, část prací pak provádíme na dohodu o provedení práce a pokládku nových kabelů
a rezervních chrániček pro osvětlení a ozvučení hřbitova dodavatelsky.
Protože však musíme provádět
zemní práce ručně, bez zásadní
pomoci strojní techniky, je postup
prací pomalejší, než bychom si sami
přáli. Ani klimatické podmínky nám
v průběhu května a června příliš
nepřály, a tak náš předpoklad, že do
hodů bude provedena oprava přibližně poloviny hlavního chodníku
na hřbitově, se patrně nenaplní.
Věříme však, že do konce prázdnin
bude celý hlavní chodník obnoven
ke spokojenosti všech návštěvníků
hřbitova.
Poté bychom přistoupili k opravě
přístupů – uliček k jednotlivým hrobovým místům. Na tuto I. etapu by
měla navázat II. etapa, která by opět
řešila hlavní chodníky, tentokrát
podél hřbitovní zdi u hlavní komunikace a podél smuteční obřadní síně.
Na tuto část akce se nám podařilo
získat finanční podporu z PRV Lea-
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der MAS Střední Haná, přičemž součástí záměru je také vypracování studie obnovy zeleně v areálu
hřbitova a jeho bezprostředním okolí. Termínově je tato etapa nastavena na rok 2014, kdy by měla být
z vlastních prostředků zahájena nejsložitější část obnovy chodníků na hřbitově, a to III. etapa spočívající v obnově dlažeb chodníků jednotlivých uliček mezi hrobovými místy. Dokončení této etapy předpokládáme až v roce 2015. Mimo obnovy chodníků bude v areálu hřbitova provedena také výměna střešní krytiny na provozních objektech, což by mělo být provedeno do hodů.
Na konci května jsme podali žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí, a to
s projektovým záměrem výsadby zeleně v krajině. Náš projekt je nyní v posuzovacím řízení a snad někdy
na podzim bychom se měli dovědět výsledek dotačního řízení.
V letošním roce se naše obec po dvouleté odmlce opět přihlásila do soutěže Vesnice roku. Prezentace obce proběhla za účasti zástupců jednotlivých spolků a dalších zainteresovaných osob před komisí v úterý 18. 6. 2013 dopoledne. Větší část prezentace proběhla v sále kulturního domu, poté před kulturním domem, v knihovně, kostele svaté Markéty a nakonec v naší škole.
Z prezentace jsem měl velmi dobrý pocit, ale když jsem se díval na zúčastněné obce, tak jsem příliš
v nějaké ocenění nedoufal. Ve středu 19. 6. 2013 hodnotící komise, po diskusi, rozhodla o jednotlivých
oceněních a oceňované obce byly pozvány na slavnostní tiskovou konferenci s vyhlášením výsledků.
Mezi pozvanými byla i naše obec. Toto vyhlášení se konalo v pátek 21. 6. 2013 v kongresovém sále
krajského úřadu za účasti hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila a druhého náměstka hejtmana Olomouckého
kraje Ing. Michala Symerského, samozřejmě také za účasti členů komise a zájmu médií. Naše obec
v letošním 19. ročníku soutěže obdržela Diplom za vzorné vedení knihovny a postoupila do celostátního kola Knihovna roku 2013.

Spisovatelka Petra Braunová v Troubkách
Krajské ocenění je dozajista výsledkem mnohaleté práce naší knihovnice Hanky Obrtelové a všech
jejích spolupracovníků, a také skvělého fungování spolupráce školy a knihovny. Vítězství v krajském kole
nás pak zavazuje k tomu, abychom učinili maximum pro výbornou reprezentaci kraje před celostátní
komisí a pokusili se hodnotitele natolik přesvědčit a získat republikový titul Knihovna roku 2013.
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Všem, kteří se podíleli na prezentaci obce před hodnotící komisí pak patří mé poděkování, protože
i oni přispěli k tomu, že jsme získali toto ocenění.
V březnu letošního roku proběhla veřejná prezentace výstupů studie proveditelnosti variantního řešení PPO Troubky (protipovodňových opatření). Povodí Moravy s. p. na svých webových stránkách umístilo prezentaci, která srovnává obě navržená řešení a ukazuje na jejich přínosy, ale také potenciální rizika. Následně jsme se zúčastnili jednání na ministerstvu zemědělství, které je správcem dotačního titulu
na výstavbu protipovodňových opatření a z tohoto jednání vyplynulo, že pro další postup bude podstatný
závěr z rizikové analýzy zpracované týmem profesora Říhy z VUT v Brně, který by měl říct, zda-li jsou
obě navržená opatření z pohledu dotačního titulu realizovatelná.
Původní odhad, že je docela dobře možné, že ani jedno opatření nebude možné realizovat, se nenaplnil a výstup z této analýzy je, že obě řešení PPO Troubky jsou z pohledu pravidel dotačního titulu realizovatelná. Nyní by tedy měla následovat další jednání se správcem vodního toku, ministerstvem zemědělství a dalšími zainteresovanými stranami ve věci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace
směřující k realizaci PPO Troubky.
O víkendu od 12. do 14. 7. 2013 budeme v naší obci slavit tradiční hody. Proto vás všechny chci pozvat
na hodové taneční zábavy pořádané našimi hasiči, ale rovněž na svěcení nového oltáře do kostela svaté Markéty v neděli 14. 7. 2013, a samozřejmě také na hodové folklorní slavnosti pořádané naším hanáckým souborem. „Tož pěkné hode!“
Radek Brázda
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 15 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 13. 3. 2013
1. Zastupitelstvo obce schválilo
pana Antonín Ticháčka a RNDr. Hanu Čechovou ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
upravený program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
plán činnosti finančního výboru na rok 2013.
7. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.
8. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o rozpočtových opatřeních č. 7/2012, č. 8/2012
a č. 9/2012, která byla schválena Radou obce.
9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek ke
dni 31. 12. 2012 v předloženém znění.
10. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
návrh financování pořízení nákladního vozidla s nosičem
kontejnerů dle důvodové zprávy.
11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2013 v předloženém znění.
12. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
návrh rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu obce
v roce 2013 neziskovým organizacím dle tabulkové přílohy.
13. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
žádosti o poskytnutí úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje

bydlení Obce Troubky v předloženém znění.
14. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
vyčlenění spolufinancování ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů, včetně nezpůsobilých výdajů, tj. dohromady ve výši 1.104.0000 Kč pro rok 2014, a to pro projekt „Revitalizace centra Obce Troubky“.
15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
vyčlenění prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti projektu Revitalizace centra Obce Troubky
(2014–2020), a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu.
16. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti JSDH Troubky za rok 2012.
17. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti místní knihovny za rok 2012.
18. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti Troubeckého klubu seniorů za rok
2012.
19. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Střední Haná za rok 2012.
20. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu veřejnému pořádku ve služebním obvodě OOP
ČR Přerov II., okrsek „S“ – Troubky za období od 1. 1.
2012 do 31. 12. 2012.
21. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky na rok 2013 dle přílohy, včetně soupisu smluv s jednotlivými neziskovými organizacemi.
22. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
starostu obce k podpisu těchto smluv o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2013 neziskovým
organizacím dle výše popsaných příloh.

Rada obce
USNESENÍ ZE 46. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 46/582/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/583/2013
Rada obce schválila navrhovaný rozpis rozpočtového
opatření č. 1/2013.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/584/2013
1. Rada obce schválila uzavření přílohy č. 2 ke smlouvě
o nakládání s odpady mezi Obcí Troubky a společností
van Gansewinkelem a.s. dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této přílohy smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 46/585/2013
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. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/586/2013
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. 4. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/587/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě v ulici
Sportovní slečně Janě Suchánkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/588/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě v ulici
Sportovní slečně Ivetě Danišové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/589/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě v bytě kulturního domu panu Lukáši Polzerovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/590/2013
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. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/591/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě v ulici
Sportovní panu Petru Sigmundovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/592/2013
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. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/593/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Elišce Šerfözöové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/594/2013
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. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/595/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma A paní
Věře Orságové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/596/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Lucie Váňové, Držovice, 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 46/597/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Lukáše
Horáka, 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 46/598/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Jany Baranové,

8
Unhošť, 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 46/599/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Jana Siegela, Bohuňovice, 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 46/600/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Lukáše
Zatloukala, o přidělení obecního bytu a rozhodl 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 46/601/2013
1. Rada obce schválila uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo mezi Obcí Troubky a společností Window Holding a.s. na prodloužení termínu realizace díla Výměna oken na západní straně DPS Šíma B.
2. Rada obce zmocnila místostarostu obce k podpisu
dodatku k této smlouvě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/602/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi společností IWW Engeneering, s r. o., a Obcí Troubky na
zajištění technického dozoru investora a koordinátora
BOZP akce Rekonstrukce místní komunikace v ulici
Zárub, a to 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 46/603/2013
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.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
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Usnesení rady 46/604/2013
Rada obce schválila uzavření Darovacích smluv mezi
Obcí Troubky a panem Jiřím Metelkou dle příloh.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/605/2013
Rada obce schválila poskytnutí finančního daru v celkové výši 1 000 Kč pro ZÁTRŽU, hudební seskupení mysliveckých trubačů.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 46/606/2013
Rada obce schválila poskytnutí finančního daru v celkové výši 1 000 Kč na Galavečer v Dubu nad Moravou
konaný dne 18. 5. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 29. 3. 2013
USNESENÍ ZE 47. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 47/607/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/608/2013
1. Rada obce schválila uzavření příloh č. 2 ke smlouvě
o nakládání s odpady mezi Obcí Troubky a společností
van Gansewinkelem a. s. v předloženém znění.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu těchto příloh smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/609/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a společností Zahrada Olomouc s r. o.
dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této přílohy smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/610/2013
Rada obce schválila přijetí nabídky společnosti Galileo
Corporation s.r.o. na rozšíření webových stránek obce
o modul Interaktivního mapového systému.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/611/2013
Rada obce schválila podmínky nabídkového řízení na
prodej obecního vozidla Avia A 31 K a pověřila starostu
a místostarostu zveřejněním těchto podmínek na úřední
desce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 47/612/2013
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit
žádost manželů Klemešových, Troubky, o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce v mimořádném termínu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/613/2013
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit
žádost Ing. Brázdy, Troubky, o poskytnutí úvěru z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce v mimořádném termínu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/614/2013
Rada obce schválila uveřejnění reklamy obce Troubky
v publikaci Příroda Pobečví za cenu 5 000 Kč.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/615/2013
Rada obce schválila poskytnutí finančního daru v celkové výši 20 000 Kč Oblastní charitě Přerov na financování charitní pečovatelské služby v roce 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/616/2013
Rada obce schválila rozdělení hospodářského výsledku
Základní školy a Mateřské školy Troubky v celkové výši
60 141,24 Kč do rezervního fondu organizace.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/617/2013
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. 5. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/618/2013
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. 5. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/619/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Stanislava
Obrtela, 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,
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tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 47/620/2013
Rada obce schválila podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 18. 4. 2013
USNESENÍ ZE 48. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 48/621/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/622/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Obcí Troubky a společností EKO-KOM, a. s.,
v předloženém znění.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/623/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a společností IWWA Kroměříž s r. o. dle
přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/624/2013
Rada obce schválila účetní závěrku Základní školy
a Mateřské školy Troubky za rok 2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/625/2013
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit
žádost paní Sindone, Troubky, o převzetí závazku zástavního práva vyplývajícího z uzavřené smlouvy o poskytnutí úvěru z FORB obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/626/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a společností DIRICKX BOHEMIA, spol.
s r. o. Havlíčkův Brod 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 48/627/2013
Rada obce schválila návrh na odpis pohledávek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění
a využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
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Usnesení rady 48/628/2013
Rada obce schválila opětovné zveřejnění podmínek prodeje obecního nákladního vozidla AVIA.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/629/2013
1. Rada obce rozhodla zrušit své usnesení č.
40/520/2012 ze dne 4. 12. 2012.
2. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi Obcí Troubky a panem
Liborem Hanzlíkem.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/630/2013
1. Rada obce schválila uzavření nové nájemní smlouvy
mezi Obcí Troubky a MUDr. Pavlínou Létalovou.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/631/2013
Rada obce rozhodla z důvodu uzavření nových nájemních smluv zveřejnit záměr pronájmu části obecních
pozemků p. č. 5072 a p. č. 3648 (k. ú. Troubky nad Bečvou).
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/632/2013
1. Rada obce souhlasí s realizací cyklistické trati na
obecním pozemku p.č. 3397/1 v k.ú. Troubky nad Bečvou.
2. Rada obce pověřuje starostu a místostarostu jednáním s žadateli v dané záležitosti.
3. Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky
části obecního pozemku p. č. 3397/1 v k. ú. Troubky
nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/633/2013
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. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/634/2013
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. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
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Usnesení rady 48/635/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
A paní Věře Orságové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/636/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Zdeňka Vajdíka, 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 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/637/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Miroslava
Rašky, 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 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/638/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Evy Marečkové, Dlouhá Loučka, 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 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 48/639/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Vlasty Novákové, 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 4 hlasy přítomných členů rady, tj.
80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 5. 6. 2013.
USNESENÍ ZE 49. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 49/640/2013
Rada obce schválila termín a program zasedání Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 18. 6. 2013
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Základní ‰kola
Jsme Eko‰kola
Naše škola je zapojena do projektu Ekoškola. Je to mezinárodní vzdělávací projekt,
jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na
životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Národním koordinátorem projektu Ekoškola je sdružení Tereza, které sídlí v Praze. V Olomouckém kraji se na projektu podílí centrum pro mimoškolní aktivity v Olomouci – Sluňákov. Tento mezinárodní projekt probíhá v 52 zemích světa. Celosvětově je do projektu zapojeno 25000 škol, z toho 254 škol v České republice. Projekt je
podporován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Naše škola je zapojena do projektu Ekoškola od března 2011. Máme za sebou dva roky práce a nyní
hodnotíme, co se nám povedlo a co se nám ve škole podařilo zlepšit. Ve škole nám funguje Ekotým,
který plánuje, organizuje a zastřešuje různé akce pořádané k tématům Ekoškoly. Více o těchto akcích
se můžete dozvědět z webových stránek školy.
Ekoškola nabízí k řešení čtyři témata. Odpady, prostředí, vodu a energii. Naše škola se podrobněji
zaměřila na témata odpady a prostředí.
Po dvou letech plnění úkolů projektu Ekoškola přijeli zhodnotit naši práci auditoři. Netrpělivě jsme
očekávali výsledek rozhodnutí komise
v Praze. Měli jsme obrovskou radost,
když jsme se dozvěděli, že se naše škola může pyšnit titulem EKOŠKOLA.
Předání titulu, loga a vlajky proběhlo
ve čtvrtek 20. června 2013 v Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci v Praze. Za obecní úřad se
slavnostního setkání zúčastnil pan místostarosta Mgr. Martin Frgal, za vedení
školy paní zástupkyně Mgr. Šárka Dvořáková, koordinátorka paní učitelka Mgr.
Jana Hradilová a pět členů Ekotýmu.
Ostatní členové Ekotýmu spolu s koordinátorkou paní učitelkou Mgr. Ivanou
Smolkovou a členkami Ekotýmu paní
školnicí Eliškou Roubalovou a vedoucí
školní jídelny paní Eliškou Kasprzykovou
si jako odměnu za aktivní práci na projektu prohlédli krásy našeho hlavního
města.
Při předávání titulu představili naši školu členové Ekotýmu Sára Hýbnerová
a Václav Burian.
„Vážené dámy, vážení pánové, milí členové školních Ekotýmů, získání titulu nám
udělalo velkou radost a velmi si ho vážíme. Je to pro nás závazek, ale současně i velká motivace pokračovat v této práci dál. Chtěli bychom poděkovat
Obecnímu úřadu Troubky a vedení školy
za velkou podporu, také paní Mgr. Pavlí-
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ně Vrbové ze Sluňákova – Centra ekologických aktivit města Olomouce – za cenné rady a metodické
vedení, v neposlední řadě i pražskému sdružení Tereza. Dovolte, abychom Vám v několika málo okamžicích představili naši školu. Ačkoli je naše škola malá, panuje v ní pozitivní a vstřícná atmosféra. V říjnu 2013 oslavíme již 125. výročí jejího založení.“
(část projevu členů Ekotýmu)
koordinátorky projektu J. Hradilová, I. Smolková

Poděkování starosty
Děkujeme vedení základní školy a všem zaměstnancům za jejich celoroční práci, přejeme deváťákům šťastný vstup do nového života a gratulujeme koordinátorkám projektu Ekoškola Janě Hradilové a Ivaně Smolkové k získání tohoto titulu.
Radek Brázda

Jaro v ESKU
Ani nepěkné jarní počasí neodradilo náš kolektiv speciální třídy od podnikání výprav za novými
zážitky. V dubnu jsme navštívili Ornitologickou stanici v Přerově, poznali přímo „v terénu“ obydlí ptáčků a zhlédli exponáty i z cizích zemí.
V rámci pracovního vyučování jsme si připravili
nepečený moučník Tiramisu, všichni jsme se po
něm jen oblizovali. Čarodějnické oslavy jsme si užili s vlastnoručně vyrobenou „starší dámou“, která
nám ale odletěla na svém košťátku.
Protože jsme se i my chtěli vydat do nebeských
výšin, navštívili jsme na výletě v Olomouci vyhlídkovou věž kostela sv. Mořice a poznali také krásné historické centrum města a městský park.
Několik pěkných květnových dní nám dovolilo
vydat se v tělesné výchově na místní dětské hřiště Ostrov, kde jsme protáhli svá tělíčka. Další týden
jsme už zvládli celé Sportovní dopoledne s buřtíkem – zasoutěžili si na fotbalovém hřišti, splnili
úkoly a v areálu na Konírně si pochutnali na opečené dobrotě (foto 1).
V rámci rehabilitační tělesné výchovy jsme se
opět vydali na naši oblíbenou hipoterapii v Hanáckém dvoře v Polkovicích (foto 2)
Školní výlet do překrásného Mikulova na jižní
Moravě byl pro všechny odměnou za celoroční
práci. Výborně jsme zvládli dalekou cestu vlakem,
navštívili centrum města, vyšplhali na sv. Kopeček
a odměněni dobrým obědem dle vlastního výběru
se vydali na cestu domů (foto 3). A když nám
počasí dovolí, necháme se prázdninově naladit
vodními hrátkami v aquaparku Olomouc…
Krásné léto vám přeje celá speciální třída!
Michaela Mikešková

1

2

3
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Sugar – Moravské divadlo Olomouc
Dne 27. 5. 2013 žáci druhého stupně navštívili Moravské divadlo v Olomouci. Na programu byl muzikál Sugar, který vznikl podle filmu Někdo to rád horké. Dlouho jsme před divadlem nečekali a šli jsme
dovnitř. Pověsili si bundy a šli se usadit do hlediště. Chvíli jsme čekali, než představení začalo. Hned
na začátku nás oslnila živá muzika. Pohodlně jsme se usadili a představení mohlo začít.
Děj vyprávěl o dvou muzikantech Joeovi a Jerrym, kteří se připletli do potyčky gangu a nyní se musí
před ním ukrýt. Převlékají se za ženy a putují s dívčí kapelou na Floridu. Z Joea se stane Josefína a z Jerryho Dafne. Zde se seznámí se zpěvačkou Sugar, která oběma zamotá hlavu…
Všem se muzikál nesmírně líbil, neboť byl jednak velice povedený a jednak proto, že byl velice živý
a vtipný.
Za žáky 2. stupně Sára Hýbnerová (8. třída)

Spaní ve ‰kole
V noci z 16. na 17. května vyvrcholila celoroční
čtenářská soutěž. Pět nejlepších čtenářů z každé třídy mohlo za odměnu strávit noc ve škole. Děti přišly
do školy v 18.00 hod. vybavené špekáčky, spacáky,
karimatkami a učením na další den. Po zabydlení ve
třídách měly na školní zahradě připravenou soutěž.
Rozlosovaly se do družstev tak, aby v každém družstvu byl jeden žák z každé třídy. Pro splnění úkolu
bylo nutno získat indicie rozmístěné po celé školní
zahradě.
Děti se pořádně zapotily, ale soutěž spojenou
s hledáním autorů a ilustrátorů dětských knih nakonec všechny úspěšně zvládly. Poté si opekly špekáčky, zazpívaly písničky, zahrály hry a paní učitelka
jim u ohně přečetla řeckou báji o Ariadnině niti.
Po této niti, která vedla celou naší ztemnělou školou, děti se zatajeným dechem prošly stezkou odvahy. Ve sklepě rozluštily hádanku a tím našly klíč
k pokladu.
Krásně unavení, plni nádherných vzrušujících
zážitků se zachumlaly do spacáků.
Marta Kosíková

Vítûzové soutûÏe Zdatn˘ ãtenáﬁ
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Indiánsk˘ dûtsk˘ den
V pátek 31. 5. jsme na naší škole oslavili Den
dětí. Celé dopoledne se na 1. stupni neslo v indiánském duchu. Kdo chtěl, přišel v indiánském převleku. Děti vyráběly indiánské čelenky, malovaly
kamínky, četly o indiánech nebo se učily indiánský
popěvek. Vyvrcholením indiánského dopoledne
bylo indiánské bubnování. Třídy se střídaly ve hře
na 25 bubínků, dřeva, chřestidla a jiné etnické
hudební nástroje. Za zvuků bubnů jsme vyzkoušeli
i jednoduchý indiánský tanec. Na závěr indiánského dopoledne jsme si přiblížili život indiánů filmem Poklad na Stříbrném jezeře.
Ivana Smolková

Ze ‰kolní druÏiny
I navzdory špatnému počasí to ve školní družině žije. Jaro jsme zahájili ekologickou výchovou – úklidem školní zahrady, abychom měli pěkné prostředí pro hry a soutěžení. Hned v dubnu nás totiž navštívila školní družina z Tovačova a společně jsme si užili Veselou přátelskou stezku.
Místní dobrovolní hasiči nás pozvali na exkurzi, předvedli nám a vysvětlili svou práci a nalákali některé z nás do kroužku dobrovolných hasičů. Menší děti si v měsíci dubnu užily krásný projektový týden
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pod názvem Naše planeta, kde objevovaly zvláštnosti rostlinné a živočišné říše na celém světě. Starší
děti také zapojily své hlavičky v soutěžích Jarní bubnování, Vtipnější vyhrává a Cesta za sluníčkem.
Pěkných pár květnových dnů jsme využili k protažení celého těla v Družinové olympiádě, Olympiádě
naruby a turnajích v páce a v ringu. Na rozkvetlé zahradě se objevily Pampeliškové víly a vyrostly překrásné Stavby z písku. Při oslavách Dne dětí burácela hudbou celá školní družina při tanečních kreacích, soutěžích v nabírání vody do balonků nebo loupání „buráků“.
V době uzávěrky Zpravodaje jsme plánovali opékání buřtíků, zpívání písniček s kytarou, rozloučení
s dětmi z 5. třídy a hurá na prázdniny…!
V. Mateřánková, S. Štenclová

·kolní v˘let 8. a 9. tﬁídy do Prahy
Rozhodli jsme se využít cenově výhodné nabídky Českých drah a 2. května vyrazili s žáky osmé
třídy na školní výlet do našeho hlavního města. O dva týdny později se vydali do Prahy i žáci deváté
třídy. Přestože jsme měli na prohlídku nejvýznamnějších pamětihodností jen osm hodin, stihli jsme
toho víc než dost.
Z Hlavního nádraží vedly naše kroky na Václavské náměstí, kde jsme si prohlédli sochu sv. Václava a budovu Národního muzea. Dále jsme pokračovali směrem k Národnímu divadlu. Zde jsme si připomněli historii jeho vzniku a významné osobnosti, které se podílely na jeho výzdobě.
Odtud jsme po mostě Legií přešli na druhou stranu řeky Vltavy. Lanovkou jsme vyjeli na vrch Petřín, kde stojí jedna z dominant Prahy, Petřínská rozhledna, která nikoli náhodou připomíná Eiffelovu
věž v Paříži. Z rozhledny se nám naskytl nádherný výhled na celé město. Bohužel kvůli špatné viditelnosti žáci osmé třídy museli výstup na rozhlednu oželet, o to víc si však užili jinou atrakci, a to
Zrcadlové bludiště. Stěny bludiště tvoří 38 velkých zrcadel, v nichž návštěvník mnohokrát vidí sám
sebe. Některá zrcadla jsou navíc zakřivená, takže obraz silně deformují. Vypráví se, že několik
návštěvníků, kteří ještě před vstupem vedli spořádaný život, odtud odváděli s tváří zbrázděnou šíleným smíchem a očima navždy ztracenýma v nekonečném labyrintu. Naštěstí to nebyl náš případ!
Z Petřína jsme pokračovali ke Strahovskému klášteru, nejstaršímu premonstrátskému klášteru
v Čechách. Odtud to bylo už jen kousek k Pražskému hradu a chrámu sv. Víta. Od Pražského hradu jsme zamířili Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí a dále na Karlův most. Nerudova ulice je
lemována historickými barokními domy se zajímavými domovními znameními. V domě U Dvou slunců nějaký čas bydlel slavný český spisovatel, básník a novinář Jan Neruda, po kterém je ulice pojmenována.
Z Karlova mostu jsme se pokochali krásným výhledem na Prahu a i přes davy turistů se nám podařilo zapózovat pro společnou fotografii. Poté jsme Karlovou ulicí došli na Staroměstské náměstí, jehož
dominantu tvoří Staroměstská radnice s orlojem.
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Naši poslední zastávku
tvořilo Muzeum voskových
figurín, ve kterém jsme si
mohli zblízka prohlédnout
více než 80 osobností ze
světa kultury, politiky, vědy
a sportu 19. a 20. století.
Prohlídku jsme si rozšířili
o návštěvu expozice útrpného práva a mučicích
nástrojů. Mystickou atmosféru celé výstavy dotvářely zvukové a audiovizuální
efekty. Mezi nejpůsobivější
patřilo upálení čarodějnice
a poprava mečem.
Z muzea jsme se ulicí Na
Příkopě vydali zpět na Václavské náměstí, kde jsme
naši okružní cestu začínali,
a odtud na vlakové nádraží.

Osmá tﬁída

Mgr. Karolina Haiderová

Devátá tﬁída

Z ohlasů žáků:
Nejvíce ze všeho se mi líbil Karlův most, kde byly malé stánky, malíři, karikaturisti a já nevím co
ještě. Svým způsobem mě Karlův most okouzlil. Je tam krásný výhled na řeku Vltavu a na vše kolem.
Výlet do Prahy se mi líbil a určitě jsem tam nebyla naposled.
Sára Hýbnerová, 8. tř.

Výlet se mi strašně moc líbil. Škoda, že jsme tam nemohli být déle, protože tam bylo moc hezky.
Nejvíce se mi líbil chrám svatého Víta, který jsme navštívili. Výměna stráží, kterou jsme viděli, byla
zajímavá, nikdy jsem ji neviděla. Počasí nám skvěle vyšlo. Maximálně jsem si Prahu užila. Výhled
z Petřína byl nádherný. Hned bych se tam vrátila.
Tereza Tvrdá, 9. tř.
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Kurz angliãtiny
Ukončen již 7. ročník kurzu angličtiny
Velmi děkujeme touto cestou vedení ZŠ a MŠ Troubky za možnost zúčastnit se i v letošním školním roce
2012/2013 kurzu angličtiny pro dospělé. Naší vyučující byla opět skvělá paní učitelka Mgr. Darina Šimková,
která má své stálé pracoviště na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově. Věnovala nám spoustu času a sil, aby nás naučila zase o něco více porozumět anglickému jazyku.
V březnu se nám podařilo dokončit práci s červenými učebnicemi Maturita Solutions. Pokud by kurz
probíhal i v příštím školním roce, můžeme se těšit na učebnice nové, obdobného stylu.
za všechny spokojené účastníky kurzu Danka Kolečářová

Úãastníci poslední hodiny kurzu angliãtiny ve ‰kolním roce 2012/2013, 25. bﬁezna 2013
Vyuãující – Mgr. Darina ·imková, úãastníci – Hanka Vávrová, ZdeÀka Vymazalová, Vlastík Kasprzyk,
Mí‰a LuÏná, Danka Koleãáﬁová, omluveny – Simãa Sklenáﬁová, Petra Berãíková

Mateﬁská ‰kola
Co nového v mateﬁské ‰kole
Atletická olympiáda
28. 5. 2013 byla naše školka pořadatelem Atletické olympiády předškoláků spřátelených mateřských
škol Tovačova, Věrovan a Troubek. Děti soutěžily ve skoku do dálky z místa, běhu na dvacet metrů
a hodu míčkem. Všichni účastníci byli odměněni drobnými dárky a vítězové všech disciplín si odvezli
medaile. Věrovany vyhrály bronzový pohár, stříbro bral Tovačov a hádejte, kdo vyhrál zlato!
Děkujeme Obci Troubky a Sdružení přátel školy při ZŠ a MŠ Troubky za finanční sponzorský dar na
nákup odměn a občerstvení pro sportovce.
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Pﬁed‰koláci

Atletická olympiáda
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Dûtsk˘ den
Den dětí jsme oslavili 30. 5. Od rána pršelo, jen se lilo, ale nám to nemohlo pokazit náladu. Paní učitelky zahrály dětem v prvním a druhém oddělení divadlo O pejskovi a kočičce a pak jsme tancovali, cvičili, závodili, no zkrátka užívali si ten slavný den – Den dětí. I u Kuřátek bylo veselo. Děti měly zábavu
s nafukovacími balónky, cvičily a mlsaly. Domů si všechny děti odnášely čokoládu a bublifuk.

V˘let Kuﬁátek
Naši nejmladší kamarádi jeli na výlet do Přerova. Navštívili Džungli a biologickou stanici Bios. V Džungli se vydováděli na prolézačkách, skluzavkách, v terapeutickém bazénku, pohráli si s plyšáčky. Zaujala
je velká klávesnice, na kterou se hraje nohama. Ve stanici Bios si prohlédli vycpané exotické i domácí
ptactvo, zvířátka a ryby. Z výletu si přivezli dárečky na památku a sladkou dobrotu.

·kola v pﬁírodû
V prvním červnovém týdnu se skupina dvaceti čtyř předškoláků se třemi učitelkami a tetou Janou
vydala do školky v přírodě ve Velkých Losinách. I přes počáteční chladné počasí si všichni účastníci
týden v přírodě užili. Po celý pobyt se nám o zábavu starali – věřte, nevěřte – skřítkové, kteří dětem
připravovali úkoly, hry, četná překvapení i odměny.
Líbila se nám například cesta vlakem do Loučné nad Desnou, kde nás čekalo velké dětské hřiště
s krásnými herními prvky: hrad s průlezkami, lany, skluzavkami. Byl zde i vodní prvek – kamenná
nádržka s přehradami a jezy, kde děti mohly určovat, kudy voda poteče. Pohráli jsme si i na pirátském korábu, houpačkách a průlezkách. U jezírka mohly děti sledovat dřevěného čerta, který točil
mlýnským kolem, a opravdového rybáře, kterému ryby skákaly na udici samy. Tahal z vody jednu za
druhou.
V zámeckém parku pod červeným bukem děti hledaly drahokamy, dárek od skřítků, a vytvořily si
z nich náhrdelník. Skřítkové připravili pro děti i záhadnou trasu lesem a cestu za pokladem. Těžké
hádanky děti uhodly, náročné úkoly splnily a nalezený poklad stál za to. Středeční deštivé odpoledne jsme strávili v tělocvičně tamní základní školy. Závodili jsme, hráli fotbal, tenis a další zábavné hry.
Ve čtvrtek ráno jsme pospíchali na vlak, aby nás zavezl do Rapotína. Těšili jsme se do skanzenu
a hlavně na setkání s oddělením Berušek, které sem za námi přijely na výlet. Setkání s mladšími
kamarády bylo radostné. Společně jsme si prohlédli zvířátka v ZOO koutku, pohráli si na dětském
hřišti, ale hlavní atrakcí byl opravdový tank, který zde byl vystaven spolu s dalšími vozidly, stroji, kočáry, hodinami, hudebními nástroji a dalšími exponáty. Na zpáteční cestě jsme se odměnili nanukem.
Ve čtvrtek večer přišly na řadu baterky, svítící tyčinky a náramky, aby nám posvítily na stezce odvahy. Všichni ji absolvovali s obrovskou kuráží, i když v některých byla na začátku malá dušička. A už
tady byl pátek. Ráno jsme pohledali zatoulané ponožky, zabalili věci do kufrů a tašek a vyrazili na
poslední procházku po Velkých Losinách, které se nám na pět dní staly domovem. Nakoupili jsme si
něco na památku. Po obědě přijely dva tranzity, my jsme nasedli a „Ahoj skřítkové!“
V. Hanzlíková
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Poslední zvonûní
pﬁed‰kolákÛ
18. 6. odpoledne proběhlo na
zahradě MŠ Poslední zvonění předškoláků. Každé oddělení předvedlo
své taneční vystoupení, takže se
zahrada hemžila Šmouly, beruškami
a skřítky. Poté nastalo představení
budoucích prvňáčků. Všichni obdrželi
šerpu předškoláka, dáreček z mateřské školy i od obecního úřadu.
Následovala ukázka voltiže jezdecké školy. Odvážní zájemci se mohli
povozit na poníkovi. Na zahradě byly
pro děti připraveny soutěže: skok
v pytli, přenášení vody, hledání drahokamů v písku, skládání puzzle, hod
žábou na cíl a překážková dráha. Za
splnění disciplin byli všichni odměněni drobnou hračkou.
Všichni jsme se zájmem sledovali,
jak pan Petr Gregovský vyráběl zvířátka a hračky z nafukovacích balónků.
Děkujeme panu Petru Mlčochovi za
ozvučení celé akce, obecnímu úřadu
za dárky, Sdružení přátel školy za
nanuky, rodičům za dobroty a všem
vystupujícím za jejich ochotu a účast
na akci.
Děti i zaměstnanci mateřské školy
všem přejí pěkné léto a krásné prázdniny.

Beru‰ky

Kuﬁátka

VH

Sluníãka
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SdruÏení pﬁátel Z· a M· Troubky
Rej ãarodûjnic
V pátek 26. 4. 2013 uspořádalo naše sdružení již tradiční pálení čarodějnic. V 17.00 hod se slétli,
stejně jako loni, v hojném počtu všichni čarodějové, čarodějnice a jejich přisluhovači ke kulturnímu domu,
aby se za doprovodu čarodějnické hudby přemístili na areál mysliveckého sdružení na Konírně. Průvodem zněly píšťalky, řehtačky, pokličky a jiné čarodějnické hudební nástroje. Přítomné čarodějnice a čaroděje přivítala členka našeho sdružení paní Veronika Mlčochová, která celé odpoledne také moderovala. Rej čarodějnic zahájila tradiční mašinka, kde se všechny čarodějnice představily.
Pro děti byly připraveny zábavné soutěže, hod koštětem, skákání v pytli, malování na obličej, chytání netopýrů, čarodějnické focení aj. Za každé splnění soutěžního úkolu dostaly děti sladkou odměnu.
Poté došlo na vyhlášení nejlepších masek v kategorii jednotlivců a nejoriginálnější čarodějnické rodiny. Letos byla také poprvé vyhlášena cena za nejlepší čarodějnický dopravní prostředek. Během
celého odpoledne zajišťovaly členky našeho sdružení prodej bohatého občerstvení. V 19.30 hod.
pak vzplál čarodějnický oheň a byla upálena čarodějnice.
Všem členkám a členům SPŠ patří upřímné poděkování za velmi zdařile připravený program, pedagogům ze ZŠ a MŠ a žákům 9. třídy za pomoc při
soutěžích, panu Petru Mlčochovi za ozvučení
a v neposlední řadě také našim myslivcům za
zapůjčení jejich areálu.
Vítûzka soutûÏe
O nejlep‰í dopravní ãarodûjnick˘ prostﬁedek

➝
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Indiánské odpoledne
Jak již všichni víte, plánovaný dětský den na téma INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE byl odložen na začátek nového školního roku, a to na pátek 6. září 2013.
Toto indiánské odpoledne bude spojeno samozřejmě s indiánskou nocí v týpí pro děti ze základní
školy, tak jak bylo původně plánováno.
Těšíme se na všechny malé i velké indiány a indiánky!
V pátek 14. června 2013 ukončilo naše sdružení tento školní rok příjemným posezením se členy pedagogického sboru Základní školy a Mateřské školy v Troubkách.
Využívám této příležitosti k poděkování všem členkám a členům našeho sdružení za celoroční práci,
kterou věnovali našim, ale i vašim dětem. Vážím si jejich nadšení a zápalu dělat pro někoho něco nezištně a s láskou. Velkou odměnou pro nás všechny jsou pak usměvavé a spokojené oči všech dětí.
Je obdivuhodné, že v našich řadách jsou maminky, tatínci ale i babičky, které jsou členy sdružení bezmála 20 let, i když jejich děti už dávno odrostly a nejsou již školou povinné.
Doufám, že se na mne nebudou zlobit, když je budu jmenovat. Jsou to paní Blanka Pospíšilová, Jana
Navrátilová, Vladimíra Hanzlíková a manželé Lenka a Jaromír Hejkerlíkovi.
Nemohu opomenout také dobrou spolupráci s vedením a pedagogy ZŠ a MŠ Troubky a obecním úřadem.
Poděkování patří samozřejmě i našim protějškům, kteří nám letos při našich akcích moc a moc pomáhali. Jak asi všichni víte, naše sdružení nemá žádné vlastní prostory na pořádání svých akcí, a proto
využíváme především ochoty našich myslivců, kteří nám svoji Konírnu půjčují zcela bezplatně, stejně
tak i FK Troubky, který nám fotbalové hřiště zapůjčuje každý rok při pořádání lampionového průvodu.
Opravdu si toho vážíme a moc všem děkujeme. Těch, kteří nám po celý rok pomáhali, je ještě hodně
a jejich výčet by nestačil obsáhnout celou tuto stránku. Nicméně děkuji i všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem na našich akcích podíleli.
Tento článek bych ráda zakončila větou, kterou jsem řekla paní učitelce Mgr. Jitce Lehké, poté co
chválila organizaci našeho školního plesu: „Mám dobrý tým“.
Závěrem mi dovolte popřát všem příjemný odpočinek o prázdninách a hezkou dovolenou.
za SPŠ Hana Kamelandrová

Spoleãenská kronika
Vítání obãánkÛ
Ve dnech 24. března a 23. června 2013 jsme v obřadní síni Obecního úřadu v Troubkách slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Při tomto slavnostním setkání vystoupily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Olgy Bršťákové se svými písničkami a básničkami. Na flétnu a housle nám zahrála děvčata ze základní umělecké školy – Tereza Topenčíková, Veronika Sojáková, Denisa Lužná a Tereza Hlavačková. Za jejich
vystoupení jim moc děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za hudební doprovod a panu Jaroslavu Řihoškovi, který nám miminka fotografoval.

23

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 2/2013

Karolína Prusenovská

Ondﬁej ·vára

·imon ¤ího‰ek

Luká‰ Krã

Vojtûch Strnadel

Jakub Berãík

Joná‰ Pﬁehnal

Denisa Ra‰ková

Tomá‰ Rákos

Jaroslav Doãkal
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Z na‰í farnosti
Vážení farníci i občané,
tento rok budeme prožívat hody svaté Markéty o to výjimečněji, o co výjimečnější bude událost v dějinách této obce. Výjimečně historických událostí v obci není mnoho. Když se podíváme do dějin, tak by
to mohly být tyto: založení obce, postavení a posvěcení kostela a vybudování školy.
Později k tomu přišlo zavedení elektrického proudu, konec války, či i tak neblahá událost jako byly
obě ničivé povodně, jichž jste již pamětníci. Jistě, že i některé spolky se mohou, a jistě i budou, právem
pyšnit výročím svého založení. Například příští rok bude významné výročí založení hasičského sboru,
a to má význam nejen pro ně, ale i pro obecní společenství, jemuž jsou nejen při těžkostech nápomocni.
Výjimečnost událostí není však dána tou či onou událostí, ale tím, co ona událost může vykonat s člověkem, zda ho přivádí k lepšímu prožívání života, podle kterého by se mohly psát zákony lepší společnosti – řečeno s filozofem Kantem, nebo ne.
Tento rok se zapíše do dějin obce a farnosti událostí zasvěcení – dedikace či konsekrace oltáře. Abychom dobře porozuměli významu této události, dovolte prosím na několika dalších řádcích pohled do
historie, a také do teologie.
Kostel v Troubkách byl připomínán už v roce 1351 a jednalo se o právo volit k troubeckému kostelu
duchovního správce majitelem panství. Šlo o malou stavbu, jak se o něm píše v přerovské děkanské
matrice z roku 1672. K přestavbě tohoto kostelíka mohlo dojít snad po požáru r. 1738, když se píše, že:
„Poddaní robotovali při stavbě nového chrámu Páně v Troubkách.“ Zde se můžeme zahledět na plánek
z r. 1738.
Dnešní podoba kostela pochází ze
snah významného troubeckého faráře
Theodora Mayera a obce Troubky. Rozhodli o stržení původního kostela a postavení nového a většího. Právě rok 1872 se
zapsal do dějin, když byl kostel 7. července zasvěcen – dedikován olomouckým arcibiskupem a pozdějším kardinálem Friedrichem Egonem von Fürstenberkem.
Zasvěcení kostela mělo a má svá pravidla. Dříve než se začal stavět nový kostel, prosilo se o Boží požehnání pro toto
dílo. Žehnalo se místo, kde kostel měl stát a žehnal se základní kámen, který byl slavnostně zasazen
do základů stavby. Pro náš kostel to bylo 26. srpna 1870, a dokonce víme, v kolik hodin – ve dvě hodiny odpoledne. Při tom se tehdy farář Mayer mohl modlit tuto modlitbu, pochopitelně v té době latinsky:
„Bože, Otče svatý, o tvém Synu, narozeném z Panny Marie… a apoštol o něm mluvil jako o jediném
základu, na kterém lze stavět. Požehnej tento kámen, který v jeho jménu bude do základů uložen,

1
Církev se uskutečňuje mezi lidmi věřícími v Krista. Ti se nacházejí na určitém území a vytváří různá místní společenství. Církev od dob apoštolů spravují podle bible tzv. biskupové, a právě území, které spravuje jednotlivý biskup, se nazývá diecézí. Terminologii církev přejala z římského správního systému. Církev je tedy organizována biskupy jednotlivých diecézí, jimž předsedá římský biskup, papež, mající v církvi službu jednoty, tak zvanou Petrovskou
službu (apoštol Petr byl Kristem ustanoven jako hlavní pastýř, což značí i jeho jméno – Petr = skála, nad níž zbudoval podle bible Kristus církev). Pro informaci, ač se tomu v našich končinách nezdá, k církvi patří 17,5 % světové
populace.
2
Srov. sv. Cyril Alexandrijský, O klanění se v duchu a pravdě, 9.
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a požehnej také tomuto společenství věřících, kteří jsou živými kameny chrámu tvé církve“ (Římský pontifikál).
Po skončení stavby kostela následovala velká slavnost zasvěcení – dedikace kostela a oltáře, ona
historická událost obce číslo jedna. Proč veliká a číslo jedna? Aneb jaký dopad má, či může mít na život
obce?
Slovo zasvěcení, latinsky dedicatio, znamená, že daná věc se odevzdává do přímého vlastnictví Boha.
Takovýto úkon je v církvi vyhrazen tomu, kdo v ní má nejvyšší pověření k takovému úkonu, a tím je v každé diecézi, tedy konkrétním základním církevním území, biskup. 1 Ze zasvěcení kostela a oltáře se pořídí listiny, kdy jedna se uchovává na biskupském úřadě zvaném kurie a druhá v archivu kostela. Často
se také do bání kostelů vkládají tyto památné přepisy.
Zasvěcení kostela probíhalo a dodnes probíhá tak, že středem veškerého slavení je zasvěcení oltáře. Nyní si tento obřad trochu představíme:
Při slavnostní mši svaté, dříve než se přistoupí k oltáři, který je holý, bez pláten, svící a květin, se do
oltářní dutiny ve vrchní desce stolu vloží schrána s ostatky některých svatých a následně se zazdí. Je
to zvláštní obřad, při kterém se zpívají tzv. litanie ke všem svatým, jako modlitba spojující ty, kteří již
dosáhli Boha, tedy svaté, s těmi, kteří ho dosud na zemi hledají, námi.
Vyjadřujeme tak víru, že v Kristu jsou přítomní jak živí, tak i zemřelí (srov. Řím 8,38-39). Svědectví
těch, kdo spojili svůj život s Kristem, nebo život za něj položili, je cennou relikvií všech ještě kráčejících,
a tedy něčím pro člověka velmi cenným. Proto již od počátečních dob církev slavila bohoslužby na hrobech svých mučedníků.
Zasazení ostatků do oltáře, ústředního místa v kostele, na nějž všichni hledí, má být člověku povzbuzením a ukázáním směru života. Svatost je nutností, ne výsadou některých, je však dosažitelnou právě a jen ve spojení s Kristem, a toho oltář symbolizuje (srov. Zj 6,9).
Církevní otcové starověku na základě úvah o Božím slově (Žid 4,14 a 13,10) neváhali tvrdit, že Kristus tím, že obětoval sám sebe, je obětí, knězem i oltářem. 2 Oltář představující Krista je tedy středem
každého chrámu. Je tedy symbolem správného směřování lidského života, proto ona důležitost této
slavnosti ve společenství lidu.
Tak tomu bylo při svěcení kostela r. 1872, a tak tomu bude i o letošních hodech. Bohužel vlivem povodní byla nutnost starý a původní oltář rozebrat, ostatky z něho vyjmout, a čekalo se na příhodnější dobu,
než bude zbudován oltář nový. To je možné díky sponzorům a sbírkám věřících. Tak se slavnost zasvěcení kostela z roku 1872 znovu otevře a bude aktualizovat. Nebude se sice zasvěcovat kostel, ale jeho
srdce, oltář. A stejně jako tehdy, i nyní se ujme zasvěcení biskup, stejně jako tehdy, tak i nyní budou do
oltáře vloženy ostatky a pořídí se archivní zápisy stejné hodnoty, jako z roku 1872. Tento rok se do oltáře přidají ještě i ostatky českých mučedníků ze 17. století, kteří byli prohlášeni za blahoslavené papežem Benediktem XVI. loni na podzim v Praze. Ostatky přiveze představený řádu sv. Františka a osobně je do oltáře vloží. Listiny, archiválie, sláva, to jsou pěkné věci pro historiky a folkloristy. Podstatou je
však to, co zůstává člověku před očima, oltář, znamení Krista, podle něhož a v jeho síle lze vést velmi
pěkný život, i když občas znovu a znovu začínáme.
Nyní se ještě vraťme k obřadu svěcení oltáře. Až se do oltáře vloží ostatky mučedníků, svaté Markéty a pražských mučedníků a jakmile je kameník zazdí, bude oltář pomazán požehnaným olivovým olejem od biskupa. Tím se oltář stane znamením Krista. Slovo christos je řecké slovo a znamená pomazaný. Kristus byl pomazán Duchem svatým, to znamená, že Bůh byl stále s ním a mezi Bohem a Kristem nebyla žádná překážka. Pomazání oltáře má věřícímu připomínat, že když přijímá z oltáře proměněné dary Země, sám je také pomazáván Boží přítomností, darem Nebe.
V roce 1872 byly kromě oltáře pomazány i stěny kostela na dvanácti místech vyznačených kříži. Kostel totiž je budovou církve, kterou založil Kristus na 12 apoštolech, které pomazal Duchem svatým, aby
církev kázáním budovali. Tak i kostel má věřícímu připomínat, kým je věřící sám, tedy živou stavbou živé
církve, když obdržel ve víře dar pomazání Duchem svatým, tedy mezi ním a Bohem by neměla být žádná hradba.
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Následně se na oltáři bude spalovat kadidlo, jako další část zasvěcení. Když se světil kostel, byly
okouřeny i stěny kostela. Dým spalovaného kadidla, tehdy i dnes, věřícím naznačuje spojení s Bohem,
který je pro člověka neproniknutelným tajemstvím, které se však sklání k člověku (srov. 1 Král 8,10-11).
Stoupající dým kadidla také naznačuje modlitbu člověka stoupající k Bohu. Chrám je tak zasvěceným
místem pro modlitbu (srov. Zj 8,3-4). Tak tomu bylo v roce 1872, tak tomu bude s novým oltářem i při
letošních hodech. Chrámem však je i lidské srdce a bohem v něm je ten, komu se klaníme. Kéž by to
byl Bůh Krista, ne bohové majetku, síly, moci, úspěchu či požitku.
Na oltáři se bude následně konat to, co konal Ježíš v předvečer své smrti, kdy vzal chléb, pronesl
díky a řekl podobnými slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává.“ Biskup vezme i kalich, podobně
jako Ježíš, a pronese jeho slova: „Toto je má krev, která se prolévá na odpuštění hříchů.“ Věřící přijmou
z plodů oltáře Kristovo tělo a krev na odpuštění svých hříchů a obnovení smlouvy s Bohem, kterou vykonal Ježíš, a kterou nazýváme novou smlouvou, Novým zákonem. Dalo by se říci, že každá mše svatá
je pro člověka nejvzácnější chvílí života, v níž znovu a znovu obnovujeme spojení s Kristem.
Slavnost z roku 1872 byla narušena po 125 letech vyjmutím srdce kostela, i když se bohoslužby konaly na provizorním obětním stole, který oltář dočasně nahrazoval. V těchto dnech si budeme moci znovu uvědomit při zcela mimořádných obřadech zasvěcení oltáře, kým jsme my lidé, a jakou důstojností
jsme obdařeni, když to, co se viditelně koná s kusem mramorového kamene, neviditelně Bůh vykonává na nás ve své církvi.
Významnost události je dána nejen jedinečnou historičností, ale také přínosem lidu, který potřebuje
jít cestou života, ne živoření. Zasvěcení oltáře má o životě co říci, budeme-li tyto události správně chápat a vnímat v jejich duchovním významu, který je nám obřady a potom i statickou přítomností impulzem k dynamice života.
Požehnaný čas, který je před námi, všem vyprošuje a denně žehná
otec Radek

V obrazové pﬁíloze si mÛÏete prohlédnout zapeãetûné ostatky svaté Markéty s ovûﬁovací listinou kardinála
Fürstenberka z r. 1872 a také nové ostatky franti‰kánsk˘ch muãedníkÛ z Prahy s povûﬁovací listinou z ¤íma
loÀského roku generálního postulátora beatifikaãního procesu Jana Josefa Califana, OFM, oboje bude vloÏeno do nového oltáﬁe, listiny do archivu.
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Troubeãtí rodáci v zahraniãí
Îivot v Austrálii?
MoÏná se to zdá, ale není to zlat˘ dÛl
Každá země, město, vesnice má něco konkrétního, pro co se tam vyplatí vycestovat nebo si je alespoň najít na mapě a něco si o nich přečíst.
Určitě mi dáte za pravdu, že kulturu každého národa utvářejí lidé. Lidé tvoří rodinné, kamarádské
a jiné spolky. Člověk je základním pilířem, na kterém vše stojí a padá. Společnost, rodina a výdaje na
život v Austrálii budou tématem, o kterém vám dnes něco napíši. Hned na začátku se nemůžu vyhnout
porovnávání. My Češi jsme už jednou takoví a vždy se rádi podíváme do sousedova dvora. Jaký je tedy
rozdíl mezi českou a australskou rodinou?
Australská rodina vypadá stejně, jako typická česká rodina, jak ji známe u nás. Co mě ale zaujalo, je
to, že v té australské vládne vždy takový malý matriarchát. V rodinách, s nimiž jsem měl možnost se
seznámit, má hlavní slovo matka. Při důležitých
rozhodnutích má vždy rozhodující hlas.
Z toho tedy můžeme vydedukovat, že rovnoprávnost žen a mužů je zde pokročilá a postavení
žen a mužů se dostalo na stejnou úroveň. Je to
i vyspělostí společnosti. Australané hodně pracují a většinou jsou specializovaní na jednu činnost.
Jsou velmi soutěživí a snaží se udržet krok s nejnovějšími trendy a technologiemi.

Životní styl „a co za to“?
Oproti Čechům si Australané udržují nadstandardní životní styl. Je třeba poznamenat, že pro
obyčejného Čecha by byl život v Sydney komplikovaný. S průměrným českým platem by dokázal
vyžít sotva polovičku měsíce. Výdaje na život
v Austrálii jsou velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Bydlení v centru je dražší, ale ušetříte za dojíždění atd.
Pojďme ale ke konkrétním číslům. Zatímco
v České republice je průměrný měsíční plat okolo

Ongﬁej Grulich

Sydney
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25 000 korun, v Austrálii to je kolem 3400 AUD (63 000 Kč). Nejvyšší mzdu dostanete v Canbeře, Melbourne či Sydney, nejlépe vydělávají IT-specialisté, lékaři či právníci.
Jak jsem již zmínil, velmi důležitým faktorem jsou životní náklady. Když si spočítáme pouze bydlení,
stravu, oblečení, cestu do práce a občas nějakou zábavu, tak vám tato částka sebere téměř polovinu
z příjmu. Stačí, když za nejlevnější podnájem zaplatíte okolo 200 AUD na týden (cca. 3700 Kč).

Ceny, ceny a opět ceny
Realita australského života vás dostihne hned po příletu do Sydney. Už když si chcete vzít taxi, tak
za 10 km z letiště do centra vás vyjde na částku okolo 70 AUD (1250 Kč). Evropan, který přijde do Sydney, může být občas dost překvapen z místních cen, půllitr piva stojí 170 Kč a kopeček zmrzliny 90 Kč.
Ano, je to individuální. Pro Švéda jsou to normální ceny, ale pro nás ...?
Dost významnou položku v rodinném rozpočtu tvoří inkaso, které se účtuje třikrát do roka. Elektřina
vyjde měsíčně na částku kolem 200 AUD (3700 Kč), voda 100 AUD (1800 Kč) a plyn 60 AUD (1100 Kč).
Australané se o sebe starají. I zde však platí „pokud si zaplatíš – dostaneš“. Klasické státní nemocnice vám za běžné pojistné, které odvádíte ze svého příjmu, poskytnou standardní zdravotní péči. Úroveň nemocnic jsem naštěstí neměl možnost porovnávat. Nicméně z vyprávění vím, že po ambulantním
zákroku vás posílají hned domů. Jak mi však kamarád řekl, pokud si připlatíte extra zdravotní pojištění,
máte právo na soukromé nemocnice. Upřednostňují vás při operacích, které provádějí specialisté. Není
zde čekací doba jako ve státních nemocnicích a ono extra pojištění zahrnuje i zubaře, který jinak není
hrazený z veřejného pojištění vůbec.

Závěrem
Život v Austrálii je bezpochyby o mnoho dražší než život v České republice a pro cestovatele z Evropy až místy nepochopitelný. Na vše se však musíme dívat i z australského pohledu. Místní výplaty se
do jisté míry přizpůsobily místním cenám a po několika výplatách v australských dolarech si i Čech zvykne na výši cen. Nesporným faktem však zůstává, že Australan při cestě do České republiky má stále
silného spojence v podobě kurzu dolaru k české koruně.
Ondřej Grulich

Spoleãenské dûní
Hanácky glétováni
Dne 17. května tohoto roku proběhlo v Kulturním domě v Troubkách historicky
druhé „Hanácky glétováni“. Tento unikátní projekt vymyslelo občanské sdružení
Šikulky u Sýkorek, jež sídlí v obci Loučany na Olomoucku. Úkolem tohoto projektu
je udílení Hanáckyho stavovskyho glétu. Tento je udělován šikovným hanáckým lidem
za jejich činnost, která napomáhá rozvoji naší hanácké oblasti, a to ve všech oblastech lidského žití.
Při prvním glétováni, které proběhlo v listopadu loňského roku v zasedací místnosti obecního úřadu
v Loučanech, bylo uděleno prvních sedm glétů. A mezi těmito prvními byly oglétovány dvě občanky
z Troubek. Je zcela jedinečné, že to byly Jarmila Vítoslavská za ruční výrobu hanáckých krojů a výšivek a její dcera Andrea Vitoslavská za háčkované výrobky. Podle pravidel může glétováni proběhnout
tam, kde již někdo glét získal. A tak právě toto spojení, maminka s dcerou, rozhodlo, že druhé glétováni se uskuteční právě v Troubkách.
Vstřícnost obce vůči tomuto projektu byla veliká, a tak se tedy stalo, že 17. května v Kulturním domě
v Troubkách proběhlo již zmíněné historicky druhé „Hanácky glétováni“, v jehož průběhu bylo uděleno
dalších pět Hanáckéch stavovskéch glétu. A každý majitel onoho glétu získává také plné právo používat ochrannou známku, nebo logo Hanácké vérobek.
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Pro úplnost uvádíme seznam všech dvanácti oglétovaných, a to v pořadí v jakém byly gléty uděleny:
Jarmila Vítoslavská
– ruční výroba hanáckých krojů a výšivek,Troubky
DŘEVOS J+M
– dřevěné a malované výrobky, Loučany
Ing. Karla Vybíralová
– ruční výroba šitých textilních dekorací, Mezice
Jaroslava Skopalová
– paličkované výrobky, Čelechovice na Hané
Monika Prokopová
– originální ručně vyráběné zvonkohry, Slatinky
Renáta Ponížilová
– výrobky z pedigu, Mezice
Andrea Vitoslavská
– háčkované výrobky, Troubky
Jarmila Zelenská
– chov koz a kozí produkty, Čelechovice na Hané
Pavlína Botková
– domácí výroba přírodních mýdel a kosmetiky, Náměšť na Hané
Dana Ptáčková
– ruční výroba z proutí a pedigu, Morkovice
Mgr. Bořivoj Reimer
– ruční výroba ptačích krmítek a budek, Šternberk
Mgr. Svatava Nováková – výroba dekorativní keramiky, Olomouc
Josef Sýkora
(www.hračkysykora.cz)

Paní Jarmila Vítoslavská pﬁi slavnostním glétování
paní Jarmily Zelenské (vlevo), která má v âelechovicích kozí farmu a vûnuje se v˘robû kozích s˘rÛ
a dal‰ích produktÛ z kozího mléka.

Pan Josef S˘kora symbolicky zhasíná svíci pﬁi
ukonãení slavnostního glétování.

Gratulujeme
Andree a Jarmile Vítoslavským k tomuto významnému ocenění jejich práce, kterou přispívají k rozvoji
Redakce
a uchování lidových tradic pro příští generace.

Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák byl v době uzávěrky Zpravodaje v pilné přípravě na Folklorní hodové slavnosti. V rámci procvičení programu jsme ještě zatancovali v Kokorách, kde byla akce Vítání léta. Místní obyvatelé
pečovatelského domu Dominika byli velmi spontánní publikum a reagovali velmi mile na náš program,
který, jak doufáme, jim trochu zpříjemnil jejich pobyt.
V sobotu 15. června jsme byli hosty na Záhorských slavnostech v Lipníku. Počasí vyšlo na jedničku,
program byl krásný a pestrý, areál mají v Lipníku po všech stránkách dokonalý. Jediným kazem na celé
akci byla malá účast diváků. Škoda, protože na podiu se střídaly jak dětské, tak i dospělé soubory
z Valašska a Hané.
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Hanáci se ale chystali na Hody. Letos
máme na slavnosti pozvané soubory,
o kterých si myslíme, že vám zatancují
a zazpívají pro radost a zpestří vám
celou hodovou neděli. Je to vždy tak trochu potíž, sehnat na naše hody další
soubory, protože čas prázdnin a dovolených je v plném proudu a hodně folkloristů má přerušenou činnost.
K nám letos přijede soubor Klas Kralice, soubor Hruška, Hanácká beseda
Kojetín, soubor z Němčic a soubor
Radovan Napajedla. V neposlední řadě
se vám se svým pořadem představí
i naše soubory Hanáček a Hanák.
Po programu bude zase k tanci
a poslechu hrát dechová hudba. Bohužel se nám nepodařilo, aby u nás
vystoupil soubor Borievka z Košic. Měli
podmínku, aby na Moravě byli alespoň
Nemáte v pátek veãer co dûlat?
čtyři dny a to by bylo finančně velmi
náročné. Snad to vyjde někdy v budoucnu.
Zkou‰ky souboru Hanák
Na letošní hody zveme soubory již na
dopoledne, aby se mohly zúčastnit slavv pátek 20.00 – 22.00 hod. v „kulturáku“.
nosti svěcení oltáře v kostele. Doufáme,
Praxe není podmínkou, vûk ani pohlaví nerozhoduje!
že jich přijede co nejvíc, aby se podíleli
na významné události naší farnosti.
Měli jsme trochu starostí s přípravou, ale vždy se nejvíc strachujeme, aby nám vyšlo počasí, protože
mokrá varianta je v „kulturáku“, a to již není tak pěkné jako v přírodě.
Tak tedy v neděli dondite na Liďák pobavit se a občerstvit a zakončit hody kulturním zážitkem.
Po hodech ale nemáme v Hanáku přestávku, protože máme nasmlouvané vystoupení v Kojetíně,
Napajedlích a Prostějově. Musíme to nějak skloubit. Je čas dovolených a zrovna v této době nemá soubor Hanák nazbyt tanečníků.
Přejeme Vám krásné prožití prázdnin a dovolených a spoustu zážitků nejen u folkloru.

P¤IJëTE MEZI NÁS!

Staňa Vojtek

Hanáãek
Hanáček tančí, zpívá, hraje…
Letošní rok byl pro tanečníky souboru Hanáček a mě velmi příjemný a úspěšný. Každý čtvrtek úderem čtvrté hodiny se sál kulturního domu rozezní zpěvem a dětským smíchem.
Zkoušky začínají naši nejmenší, tato skupinka dětí je velmi pestrá, nejen věkově, ale i tím, že se v ní
najdou děti z Henčlova, Rokytnice a samozřejmě z Troubek. Od páté hodiny následuje zkouška starších dětí, které po dlouhá léta chodí do souboru. Není proto divu, že se z nich stala velmi dobrá parta
kamarádů. Děti jsou, jak se říká, „naladěni na stejnou notu“, a to se odráží především v úrovni jejich
tanečních a pěveckých vystoupení.
V březnu jsme se zúčastnili okresní přehlídky dětských folklórních souborů Fěrtóšek v Tovačově,
zadařilo se a soubor s pásmem Pasačky postoupil na krajskou přehlídku do Prostějova.
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Musím neskromně říci, že výkon,
který Hanáčci v Prostějově podali,
byl v mých očích dokonalý a všimla
si toho i odborná porota, která náš
troubecký Hanáček doporučila na
celostátní přehlídku do Jihlavy.
Z Prostějova jsme odjížděli blaženi
s úsměvem na rtech.
Hanáček se zodpovědně připravoval na troubecké hody, které jsou
velkou slávou pro nás všechny. Já
sama se na hody těším, protože
jedno z připravovaných vystoupení
našeho souboru bude velkým překvapením!
Na závěr chci poděkovat všem
rodičům za přízeň a nadšení pro
hanáckou lidovou písničku a tanec.
Velké díky patří Janě Vávrové a Míši
Lužné, které se v letošním roce
podílí na vedení souboru a jejich
práce je velmi záslužná.
Všem přeji příjemné letní dny
a dětem jejich vytoužené prázdniny.
Vedoucí souboru Eva Vojtková
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Troubky
Nastává období prázdnin a také období dovolených. To se projevuje i u našeho sboru.
Členové odjíždí na prázdniny, dovolenou a ti nejmladší na tábory. Soutěže v tuhle dobu
jsou omezené a celé dění činností je podstatně menší. Ale zásahová jednotka musí být stále akceschopná.
Soutěžní sezona začala okrskovým kolem, které proběhlo v Bochoři, a bylo také velmi zdařilé. Naše
družstvo se umístilo na čtvrtém místě. Zvítězilo družstvo z Bochoře a postoupilo do prvního kola soutěže požárních družstev mužů a žen do Provodovic.
V krajském kole v Ostravě náš okres reprezentovali za muže borci z Radkovy Lhoty a za ženy družstvo z Milotic nad Bečvou. Letošní krajská soutěž probíhala ve dnech 22. 6. a 23. 6. v Přerově na stadionu Spartak Přerov, a to společně s profesionálními hasiči.
V květnu začala soutěž Velké ceny OSH Přerov, a to v Hlinsku. Další soutěž byla 15. 6. v Opatovicích a 16. 6. u nás v Troubkách.
Účast našich mladých hasičů byla zahájena tradiční soutěží hry Plamen v Hranicích. Jednalo se
o dvoudenní 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 8. místě v celkovém pořadí.
Výbor sboru děkuje všem členům, kteří se podíleli na organizaci této náročné akce.
I mladým hasičům začne v blízké době jejich Velká cena OSH. Dne 15. 6. startovali na Velké ceně
mladých hasičů v Henčlově, kde svůj pokus nedokončili.
Začátkem května proběhla mše za zemřelé bratry a setry hasiče našeho sboru, a také za našeho
patrona svatého Floriana v kostele svaté Markéty.
I soutěžní sezona mladých hasičů má prázdninovou přestávku a její soutěže budou pokračovat v době,
kdy bude vycházet tento Zpravodaj. Soutěž dospělých pokračovala svým seriálem Velkých cen v memo-
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riálu Leopolda Koutného. V naší obci proběhl 37. ročník soutěže o Pohár Hané v měsíci červnu. Letošní ročník byl také zařazen do VC OSH Přerov. Za velké účasti soutěžních družstev a příjemného počasí se soutěž vydařila a byla hodnocena jako jedna z nejlepších soutěží celého ročníku VC OSH Přerov.
Výjezdová jednotka obce Troubky se pravidelně schází každý měsíc na školeních a zkoušení techniky a výcviku jednotky.
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 také přípravy tradičních hodových zábav. Na letošních hodových zábavách budou hrát kapely SAX z Litovle a PRINZ Rock z Uherského Brodu.
Termíny hodových zábav jsou tradičně v pátek 12. 7. a v sobotu 13. 7.. V neděli 14. 7. 2013 budou
na „Liďáku“ Hanácké slavnosti.
Letošní ročník Poháru Hané je již 37. 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 neobešla bez našich sponzorů, rovněž i tady patří velké poděkování za podporu, kterou věnují našim hasičům.
Výbor sboru přeje všem občanům spokojené prožití období dovolených.
výbor sboru SDH Troubky

Sponzory Poháru Hané jsou:
Olomoucký Kraj
Obec Troubky
Město Přerov
Marie Špalková, Smíšené zboží
Josef a Michal Frgálovi, Autojeřáby
Miroslav Obrtel, pneuservis
Michal Dostál, pořez dřeva
Tomáš Tvrdý, firma TOOM

Miroslav Mlčoch, Zeltr
Jan Franta, pokrývačství
Libor Hanzlík, pohostinství KD
Jaroslav Zatloukal, Elektro
Zbyněk Smolka, chovatel koní
Sabe Brno
Zubr Přerov
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Výsledková listina – Troubky
St. ć.
9
11
13
14
1
6
10
17
7
12
5
15
16
4
3
2
8
18
19

SDH
Potštát
Střítež
Pavlovice
Osek nad Bečvou
Olšovec
Soběchleby
Býškovice
Pavlovice B
Zářičí
Paršovice 1
Radslavice
Milenov
Rychlov
Zářičí
Opatovice
Paršovice 2
Troubky

Kategorie: Mladší

Levý
Okres
PR
15,82
PR
16,82
PR
17,96
PR
18,09
PR
16,00
PR
18,71
PR
19,96
PR
20,39
KM
21,01
PR
18,62
PR
21,15
PR
25,84
PR
26,23
KM
30,54
PR
38,36
PR
44,60
PR
NP
0 Nejrychlejší proud: 0 999,99
0
0 999,99
15,82

Pravý
16,22
16,69
17,01
17,92
18,49
19,14
20,23
20,35
21,12
21,31
21,69
25,50
21,70
31,44
39,55
43,06
NP
999,99
999,99

Výsledný
16,22
16,82
17,96
18,09
18,49
19,14
20,23
20,39
21,12
21,31
21,69
25,84
26,23
31,44
39,55
44,60
999,99
999,99
999,99

Výsledková listina – Troubky VC Pohár Hané
St. ć.
12
10
11
18
5
20
3
2
16
6
21
7
9
23
13
1
14
19
27
15
4
8
17
22
24
25
26
28
29

SDH
SDH Olšovec VC
SDH Radkova Lhota VC
SDH Pravčice VC
SDH Špičky VC
SDH Mladcová VC
SDH Valšovice VC
SDH Luboměř VC
SDH Jindřichov VC
SDH Milotice VC
SDH Malhotice VC
SDH Chropyně
SDH Ústí VC
SDH Henčlov VC
SDH Čechy
SDH Hostašovice VC
SDH Troubky VC
SDH Provodovice VC
SDH Opatovice VC
SDH Potštát VC
SDH Hlinsko VC
SDH Bohuslávky VC
SDH Jasenice VC
SDH Rychlov VC
SDH Kelč
SDH Vrbětice
SDH Myslejovice
SDH Partutovice
SDH Roštění
SDH Kunovice VC

Okres
PR
PR
KM
PR
ZL
PR
NJ
PR
PR
PR
KM
PR
PR
PR
NJ
PR
PR
PR
PR
PR
PR
VS
KM
VS
VS
PV
PR
KM
VS
Nejrychlejší proud:
SDH Špičky

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17

Body VC
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Kategorie: Muži
Pravý
16,70
16,98
17,03
16,52
16,89
17,47
17,46
17,64
17,69
17,76
17,94
18,69
18,70
19,08
18,04
22,77
23,98
25,80
34,00
38,48
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

Levý
16,74
16,64
16,83
17,03
17,17
17,51
17,62
17,50
17,53
17,49
18,49
18,43
18,36
18,39
19,52
23,08
24,38
18,60
34,13
38,97
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

16,52

Pravý

Výsledný
16,74
16,98
17,03
17,03
17,17
17,51
17,62
17,64
17,69
17,76
18,49
18,69
18,70
19,08
19,52
23,08
24,38
25,80
34,13
38,97
999,99
999,99
999,99
999,99
999,99
999,99
999,99
999,99
999,99

Pořadí
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Body VC
20
17
15
15
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Výsledková listina – Troubky VC Pohár Hané
St. ć.
2
13
17
6
4
15
9
1
7
12
16
5
8
14
10
3
11
18

SDH
SDH Pravčice VC
SDH Radíkov VC
SDH Kunovice VC
SDH Hlinsko VC
SDH Radkova Lhota VC
SDH Milotice VC
Bohuslávky VC
SDH Býškovice VC
SDH Hostašovice VC
SDH Paršovice VC
SDH Čechy
SDH Rychlov VC
SDH Střítěž n/L VC
SDH Drahotuše VC
SDH Potštát
SDH Henčlov VC
SDH Opatovice VC
0

Okres
KM
PR
VS
PR
PR
PR
PR
PR
NJ
PR
PR
KM
PR
PR
PR
PR
PR
Nejrychlejší proud: 0
SDH Radíkov

Kategorie: Ženy
Pravý
16,50
16,64
17,73
17,35
18,29
18,86
19,19
20,90
20,95
21,89
22,03
22,07
22,45
24,16
44,40
NP
NP,
999 99
16,02

Levý
16,39
16,02
17,24
18,31
18,57
17,34
18,99
19,16
21,26
19,93
21,60
22,55
22,84
23,12
43,53
NP
NP,
999 99
Levý

Výsledný
16,50
16,64
17,73
18,31
18,57
18,86
19,19
20,90
21,26
21,89
22,03
22,55
22,84
24,16
44,40
999,99
999,99
,
999 99

Výsledková listina – Troubky
St. ć.
9
17
7
15
16
8
4
12
2
13
6
10
11
14
1
5
3
18
19

SDH
Soběchleby
Střítež
Špičky
Henčlov
Potštát
Pravčice
Velká
Partutovice
Olšovec
Drahotuše
Paršovice
MHJ Týn
Hranice
Zářičí
Milenov
Radslavice
Opatovice
Stará Ves

Levý
Okres
PR
14,79
PR
15,70
PR
14,71
PR
15,99
PR
16,90
PR
16,93
PR
17,24
PR
18,81
PR
19,31
PR
19,54
PR
20,49
PR
21,82
PR
22,95
KM
27,06
PR
31,24
PR
31,74
PR
NP
PR
NP
0 Nejrychlejší proud: 0 999 99
Střítěž n/L
14,00

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
16

Body VC
15
12
10
8
6
5
4
3
2
1

Kategorie: Starší
Pravý
14,55
14,00
15,87
16,71
16,85
16,44
17,89
19,07
14,30
16,33
19,44
22,66
22,47
24,58
28,23
34,98
NP
NP
999 99
Pravý

Výsledný
14,79
15,70
15,87
16,71
16,90
16,93
17,89
19,07
19,31
19,54
20,49
22,66
22,95
27,06
31,24
34,98
999,99
999,99
999 99

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17

Body VC
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Nastala doba vytoužených prázdnin pro mládež školou povinnou, konečně je zde čas dovolených,
sluníčka, koupání a opalování. V přírodě znamená toto údobí rašení a kvetení flóry, v živočišné říši
nastupuje obnova života, probíhají toky ptáků, kladení mláďat. Logickým úkolem pro myslivce je tedy
ochrana nových životů, péče o klid v přírodě, boj proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšení životního prostředí zvěře.
A zde můžete pomoci i vy. Pokud najdete na svých vycházkách srnče, nedotýkejte se ho. Opodál
jistě vše pozorně sleduje jeho máma a moc se o mládě bojí. Pokud ho kamkoli, i v dobrém úmyslu
odnesete, podepsali jste nad ním ortel záhuby. Podobně si počínejte i v případě nalezení malých zajíčků. O volně se pohybujících čtyřnohých přátelích v přírodě toho bylo už popsáno víc než dost. Vyslyšte prosby myslivců a zkuste, alespoň v tomto období, ovládnout své psy, pokud máte problémy s jejich
poslušností, připoutáním na vodítko. Pokud má někdo radost z toho, že zničil právě zrozený život, který neměl sílu se bránit, měl by navštívit příslušného lékaře.
Pro toho, kdo přírodu navštěvuje, dovede se v ní chovat, skýtá toto období nádhernou podívanou.
A není to jen o zvěři. Osetá pole vám rostou před očima, ovocné stromy a keře budou vydávat úrodu, voní čerstvě posečená tráva, sluníčko se vás dotýká hřejivými paprsky. A když vás zrovna nebodají komáři nebo se na vás nepřisaje „hovado“, tak je na světě docela prima.
Ale troubečtí myslivci nežijí dnes jen přírodou. Jejich postavení je i společenské. Květnové burze
mysliveckých a rybářských potřeb nepřálo počasí. Dešťové kapky v nepříjemném množství se staly
příčinou menšího zájmu ze strany návštěvníků.
První červnová neděle patří brokové střelbě tříčlenných družstev na asfaltové holuby. Letos si prvenství odnesli žeranovičtí střelci Jiří a Jakub Zapletalovi a Josef Zavadil.
Za námi je přátelské posezení na Konírně při příležitosti Června – měsíce myslivosti. Alespoň částečně jsme tak mohli splatit dluh všem, kteří nám jsou naklonění, a kteří nám po celý rok pomáhají.
A děkujeme jim ještě jednou. Zachovejte nám přízeň i nadále.
Hodnû hluboko bychom museli zalovit do pamûti, kdy se se‰la rodina Berãíkova spoleãnû na stﬁelbách,
letos se to v Troubkách koneãnû podaﬁilo (zleva Stanislav, Stanislav senior a Martin).
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Ani červenec nebude ve znamení
nicnedělání a prázdnin. Na jeho začátku si to rozdáme se záříčskými kolegy
Hubertova cechu v VI. ročníku brokové
střelby desetičlenných družstev na
asfaltové terče.
Na pátek 19. července potom
chystáme nejen pro naše myslivecké
kamarády, ale i pro širokou veřejnost
MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI. Minulý rok
předváděli na Konírně své umění myslivečtí trubači a bylo se na co dívat
a hlavně co poslouchat. Vzhledem
k tomu, že by byla škoda, aby se s mysliveckým a loveckým troubením neseznámila veřejnost, pořádáme právě tyto
slavnosti. A nebude se jen troubit, připraveny jsou ukázky vábení jelenů, po
trubačích nastoupí živá hudba a bude
se starat o dobrou náladu všech
zúčastněných. O tom, že se o návštěvníky dobře postaráme i po stránce gastronomické, není třeba pochybovat.
Speciality ze zvěřiny a grilování určitě
naplní tužby vašich chuťových buněk.
Začátek je naplánován na 17.00 hodin.
Na webových stránkách www.mysliUkázka vábení jelenÛ bude pro náv‰tûvníky slavností novinkou
vosttroubky.webnode.cz a na plakátech
se dozvíte více.
Vyvrcholením střeleckého roku
O tom, Ïe se troubeãtí myslivci dovedou o náv‰tûvníky sv˘ch
v
Mysliveckém sdružení Mezivodí
akcí postarat, není pochyb...
Troubky je soutěž v brokové střelbě jednotlivců O troubecký pohár. Poslední
srpnová neděle letos připadá na
25. srpna, začíná se ráno od 9.00
hodin a startovní pole nabízí to, co je
na Moravě TOP. Zapište si do kalendáře tento termín. Pokud jste se ještě
neměli možnost s touto sportovní disciplínou setkat, garantuji vám, že se
nenajde mnoho těch, kteří ji považují za
nudnou a nezajímavou. Trénink je
naplánován o den dříve, v sobotu od
14.00 hodin. I zde se o vás postaráme,
jak se sluší a patří.
Luděk Judas
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Zájezd do Polska
V dubnu na schůzi členů ČZS ZO byl vznesen návrh, abychom se zase po
čase zajeli podívat do Polska, což bylo valnou většinou vřele přijato, a tak jsme
v sobotu 25. května 2013 v časných ranních hodinách vyrazili. Tentokrát se
k nám přidal i „zasloužilý“ zahrádkář a odborník – pan Soukup z Tovačova.
Během cesty a při nákupu nám ochotně poskytoval odborné rady.
U obce Dobrá jsme nabrali do autobusu starého známého průvodce. Obvyklá první zastávka byla na
parkovišti v polském Těšíně, kde proběhla nákupní horečka zahrádkářských potřeb, košíků a dalších
potřebných a nepotřebných věcí.
Další cesta vedla do areálu Agrochem s prodejnou chemických ochranných prostředků. Zde jsme se
zásobili mnohými tajemnými roztoky a práškem pro boj s hmyzem, slimáky a chorobami rostlin.
Přes Bielsko-Biala autobus dorazil do okrasné zahrady Kapias, založené v roce 1979 a neustále se
rozšiřující. Areál je rozdělen na několik oblastí –
oddechová, japonská, květinová a typicky polská
zahrada na statku s rybníčkem. Vyhlídková trasa je
doplněna lavičkami a zajímavými zákoutími. Od naší
poslední návštěvy nově založené plochy značně
zarostly a začaly tvořit souvislé, na sebe navazující
díly. Kdo měl zájem se občerstvit, zatímco ostatní
nakupovali, mohl posedět u kávy v malé místní restauraci.

Polská zahrada

Japonská zahrada

39

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 2/2013

Následovala zastávka v prodejně a okrasné zahradě Pudelek. Na velké nákupní ploše jsme vybírali okrasné dřeviny a květiny do našich zahrad. Zároveň jsme se procházeli mezi keři, stromy a květinami a podél
potůčku s koi-kapry. Jako každý rok v tuto dobu kvetly nádherně azalky a rododendrony.
Poslední zastavení nás čekalo v prodejní a Japonské zahradě Kubiczek, kde jsme se opět přesvědčili o tom, že když je na zahradě vodní plocha, je to vždycky úchvatná a uklidňující podívaná.
Počasí nám tentokrát přálo. Jen návrat proběhl za silného deště. Zastávka na jídlo se v motorestu
nekonala, protože byl uzavřen a skončil svou činnost asi nadobro. Kdo se zásobil jídlem z domova, nelitoval. Příjemně unaveni a obtíženi nákupy jsme dorazili domů a už se těšíme, jak se zase do Polska
někdy vypravíme.
Myška Sázelka

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
chtěli bychom vás pozvat na místní výstavu
našeho spolku. Termín jsme tentokrát určili na 27.
a 28. 7. 2013, takže vás všechny srdečně zveme
do našeho areálu na Loučkách.
Přikládáme několik fotografií, abyste se podívali, jak může vypadat příprava na výstavu, abyste si
měli co prohlédnout. Přejeme vám příjemně prožité hody a zveme vás na výstavu.
Krásné léto přeje Jarmila Jehlářová
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Troubeck˘ pûveck˘ sbor v chodu ãasu
Motto:
Bylo to dávno, velmi dávno – to je‰tû chlapci chodili za dûvãatama a v‰ichni chlapi umûli zpívat…
V loňském roce oslavil člen troubeckého pěveckého smíšeného sboru pan František Ticháček kulatých 80 let. Určitě dostal řadu blahopřání od rodiny, kamarádů, sportovců a volejbalistů, s kterými buď
hrával, nebo je trénoval. Ale od dvaatřiceti starých přátel z troubeckého pěveckého mužského sboru
jich určitě už mnoho nedostal, neboť jich žije jen pár. Avšak díky staré fotografii si bývalý mužský sbor
můžeme připomenout a pohled na známé tváře v Troubeckém zpravodaji bude pro Frantu jistě stejně
milý, jako by mu dodatečně blahopřáli i oni sami.
Tato stará zarámovaná fotografie visela v jeho malé stolařské dílně v Pustém. Tam, kde se stále ještě dělají poctivá topora, násady, či kosiska z pořádného troubeckého jasanového dřeva, a ne z nějaké
náhražky. Na fotografii vidíme pořádné, vyfešákované chlapy, kteří uměli jak dělat, tak se i kulturně bavit.
Foto je z výjezdního vystoupení v Oplocanech, před sokolovnou, z doby mezi lety 1961–1966.
První vlevo stojí dirigent sboru pan František Mrtvý, dlouholetý varhaník v troubeckém kostele a člen
Moravské filharmonie v Olomouci. Seznam dalších členů je uveden níže, upozorńuji, že oslavenec stojí přesně uprostřed, jako by se fotilo kvůli němu. Po pravé ruce má svého jmenovce Františka ze Záhumení a po levé ruce stojí pan Milan Smolka, otec opory našeho současného sboru v sopránu paní Jarmily Němčákové.
Touto fotografií zde navazuje
současný pěvecký sbor na minulost. Dovolíme si také tímto poblahopřát Jarmile ke kulatým narozeninám, které oslavila letos na
jaře, ovšem bez udání věku,
neboť to je u dam v jistých letech
už samozřejmě tajné.
Jestliže v tenorovi Frantovi máme
nejstaršího, osmdesátiletého člena
našeho sboru, pak nejmladším je
loni narozený Ondra Švára z ulice
K Záložně. Spolu se svou maminHana a Ondﬁej ·várovi
Jiﬁí, Ondﬁej a paní Jarmila
➝
Troubeck˘ muÏsk˘ pûveck˘ sbor pﬁed sokolovnou v Oplocanech. (1961–1966). Dirigent byl pan Franti‰ek Mrtv˘, ãlen Moravské filharmonie Olomouc, dlouholet˘ varhaník v troubeckém kostele. Fotografii
zapÛjãil pan Franti‰ek Ticháãek z Pustého.
Zleva první a druhá ﬁada: Franti‰ek Mrtv˘, Bohumil Borek, Metodûj Brázda, Václav Krátk˘, Franti‰ek
Smolka (kováﬁ), Franti‰ek Mlãoch, Antonín Indrák, Franti‰ek Vojtek (ﬁemenáﬁ), Franti‰ek Ticháãek (Záhumení), Antonín Mrtv˘ ml., Franti‰ek Ticháãek (Pusty), Alois âervinka, Milan Smolka, Václav Zatloukal,
Josef Smolka, Martin Mrtv˘ (tajemník), Josef Bahounek, Antonín ·palek, Alois DoleÏal
Zleva tﬁetí a ãtvrtá ﬁada: Antonín Ticháãek (kováﬁ), Alois Kamelandr, Alois Ra‰ka, Josef Sou‰ek, Josef
Janou‰ek (stolaﬁ), Franti‰ek Smolka, Václav Smolka (‰vec), Vít Mrtv˘, Jan ·palek, Jan Zatloukal (stolaﬁ),
Antonín Gregovsk˘,
Poslední ﬁada: Vladimír Smolka, Stanislav Obrtel, Bedﬁich Obrtel
(Omlouváme se, Ïe musíte pﬁi identifikaci tro‰ku hledat, ale nebylo snadné seznam jmen pﬁehlednû seﬁadit. Redakce.)
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kou, skvělou altistkou Hankou, se již zcela běžně účastní pravidelných úterních zkoušek sboru, a to rovněž jako tenor (viz foto). Docela mu to jde, ale potřeboval by k sobě i nějaké další, které bychom i tímto článkem do sboru rádi pozvali.
Každé úterý zkoušíme od 18.30 hod. v klubovně pod schody v kulturním domě. Zatím nedostatek
mužů-tenorů řešíme tak, že nám vypomáhají kamarádi zpěváci z Moštěnice.
Sbor Troubečan zpívá pravidelně v kostele v Troubkách a Moštěnici, a to pod vedením varhaníka pana
Jiřího Buriana. Tato spolupráce mezi oběma vesnicemi a sbory funguje i při ostatních vystoupeních pro
veřejnost v dalších obcích. Poslední veřejné vystoupení bylo v předhodovém týdnu, v neděli 7. 7.
u pomníku obětem povodně v roce 1997.
Za sbor Troubečan Ing. Stanislav Mišák st.

Troubeck˘ klub seniorÛ
Uběhlo dalšího čtvrt roku a my chceme všechny občany seznámit s činností našeho klubu.
Začátkem dubna jsme navštívili termální lázně v Bešeňové u našich sousedů na Slovensku. Všem
účastníkům zájezdu se tam moc líbilo – krásné prostředí a teplá voda, která po dlouhé zimě báječně
prohřála celé tělo. Jen počasí mohlo být trochu lepší. Všichni si přejí zájezd na podzim zopakovat.
18. dubna bylo pěkné počasí, tak jsme vyrazili na první letošní výlet na kolech. Na začátek jsme si
vybrali kratší trasu, a sice přes les do Lobodic, kde jsme se trochu občerstvili a pokračovali dál do Polkovic. V místní restauraci jsme si dali dobrý oběd, chvíli poseděli a vydali se na zpáteční cestu.
Troubecký klub seniorů pořádal pod patronací Obce Troubky ve středu odpoledne dne 19. června
2013 turnaj ve hře PETANQUE na hřišti za kulturním domem.
Turnaje se zúčastnilo šest tříčlenných družstev. Rozhodčí to neměla vůbec lehké, neboť družstva byla
hráčsky velmi vyrovnaná. Nejlepšímu družstvu ve složení D. Franková, M. Frgálová a E. Kratochvilová
předal místostarosta spolu s vedoucí klubu diplom a věcné ceny. Sponzorům patří velký dík. Grilovaná
klobása spolu s občerstvením přispěla k dobré náladě a spokojenosti všech hráčů..
Turnaj ve hﬁe petanque
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6. června jsme navštívili seniory v Tovačově. Připravili pro nás pěkný program. Sešli jsme se na zámku, kde pro nás zajistili jeho prohlídku, včetně zámecké kaple.
V současné době probíhá na zámku výstava starých kočárků a výstava obrazů známé malířky, rodačky z Brna, Lilian Amann. Malířka žije v současné době v zahraničí, ale v naší republice pořádá hodně
výstav. Po prohlídce jsme se přemístili do klubovny, kde nám místní senioři připravili pohoštění. Bylo to
příjemné setkání a všichni doufáme, že nebylo poslední.
Děti mají prázdniny, tak si všichni přejme pěkné počasí, ať si můžeme léto hezky užít se svými
vnoučaty.
Přejeme vám všem krásné léto a hezkou dovolenou.
E. Lehká

Zájezd seniorů na jižní Moravu přes Brno do Znojma
Ve středu 22. května 2013 jsme se v počtu 72 osob vypravili dvěma autobusy na poznávací zájezd
na jižní Moravu.
První zastávka byla v Brně. V Technickém muzeu jsme si s průvodci prohlédli následující expozice –
předchůdce biografu a kina, historická vozidla vyrobená na Moravě, kovolitectví, kulturu nevidomých,
leteckou historii a plastikové modelářství, nožířství, parní motory, salon mechanické hudby, expozici od
tamtamů k internetu, vodních motorů s památníkem Viktora Kaplana, železářství, hodinářství, uličky
řemesel, technické herny pro malé i velké a expozici leteckých motorů.
Ulička řemesel nás oslovila nejvíce, neboť v ní jsme zavzpomínali na drobné řemeslníky, kteří našim
předkům dodávali zboží každodenní potřeby – od oděvu a obuvi přes vybavení domácností po rozličné
stroje a nástroje. Uličku tvoří dílny hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče. Doplňuje ji
koloniál s pražírnou kávy, zubařská ordinace, hospoda či instalace části pavlačového domu a bytu.
Z Brna jsme se přesunuli autobusem do Znojma, kde jsme společně s průvodcem navštívili oázu klidu – Premonstrátský klášter v Loucké u Znojma, někdejší společenské a hospodářské centrum, který
Technické muzeum v Brnû
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byl po staletí jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů ve střední Evropě. V současné době hledá město investora, neboť klášter chátrá.
Do roku 1993 klášter sloužil jako kasárna pro vojsko. V současné době jeho malou část užívá firma
Znovín Znojmo, a.s. pro uložení láhví s vínem, prodejnu vín, pořádání různých společenských akcí a je
zde umístěno malé muzeum vinařství a bednářství. Po nákupu v podnikové prodejně vín jsme navštívili malebné a historické uličky, hradby a náměstí královského města Znojma.
Byl to velmi příjemný den, spojený s novým poznáním krásné přírody, krajiny vinic a historie, se spoustou dojmů a zážitků. Je mou milou povinností za všechny účastníky zájezdu poděkovat vedení naší obce,
které nám umožnilo navštívit a zhlédnout se svými spoluobčany překrásné prostředí jižní Moravy.
Ing. Jaroslava Špalková

Po návštěvě Louckého kláštera pan Zdeněk Brázda napsal:
V letech 1957–1959 jsem sloužil základní vojenskou službu v kasárnách ve Znojmě v Louckém klášteře. Během mé služby jsem zde strávil dva roky plné pěkných zážitků, na které rád vzpomínám dodnes.
Po 53 letech jsem měl možnost se do těchto míst znovu vrátit. V květnu jsem se zúčastnil zájezdu
důchodců. Navštívili jsme Technické muzeum v Brně a přejeli jsme do Louckého kláštera, kde jsem tehdy sloužil. Některé části kláštera i jeho okolí prošly jistými opravami a v současné době jsou zpřístupněny k prohlídkám turistů. Kolem kláštera se rozkládá parčík plný udržované zeleně. Některá vyšší patra kláštera zůstala v původním stavu tak, jak vojáci odešli.
Celý výlet ve mně vyvolal krásné vzpomínky a jsem velmi rád, že jsem měl ještě možnost toto místo
navštívit a zavzpomínat si.

Premonstrátsk˘ klá‰ter
v Loucké u Znojma

Uliãka ﬁemesel
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Ze sportu
Jezdeck˘ oddíl
Po delší odmlce se připomínáme se zprávami o činnosti a složení jezdeckého oddílu. Závodní koně
jsou v plné sportovní sezoně a klisny, které byly březí, se už zodpovědně starají o své čerstvě narozené potomky. Konkrétně se jedná o Šeron, které se 23. května narodil hřebeček Šajny (Shiny), po otci
Eibisch II. Hrdým majitelem je Miloslav Kratochvil a s výběrem jména si lámala hlavu kmotra hřebečka
Lenka Vojtková, která je bývalou jezdkyní klisny Šeron. Další přírůstek přibyl 1. června ve stáji u Krejčířů, kde se narodil černý hřebeček matce Brele. Je to moc živé hříbátko a velmi hravé. Zatím mu vymýšlí jméno a doufejme, že až vyroste, bude tak úspěšný parkurový kůň jako jeho máma.
Ve stručnosti bychom se ohlédli za XIV. ročníkem jezdeckého dne, který se uskutečnil v neděli 9. června. Nakonec příznivé počasí a výborný terén přilákaly na start 43 jezdců a 63 koní. Náš oddíl úspěšně
zastupovali čtyři jezdci.
V soutěži ZM, kde jsou překážky vysoké 90 cm,
projela cílem Simona Krejčířová s klisnou Elizabeth II. v nejrychlejším čase a bez jediné chyby
a zaslouženě tak získala 1. místo. Úspěšný byl
i Radek Musil na koni Arkáda 2, který se umístil
na 5. místě. Dvojice projela trať také bez jediného
trestného bodu.
V soutěži Dvoufázové skákání 100/110 cm se
opět dařilo Radku Musilovi tentokrát s klisnou Vitara a obsadili krásné 2. místo. S Arkádou 2 jim patřilo 17. místo a Simona Krejčířová se kvůli jedné
chybě zařadila na 19. místo.

Hﬁíbû a Brela
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V soutěži ZL jsme měli opět žhavé želízko v podání Radka Musila a Vitary, ale jedna shozená překážka je zařadila na 12. místo. Předposlední soutěže stupně L, kde překážky dosahují výšky 115 cm,
se z našeho oddílu zúčastnil Jaroslav Vrána s valachem Galileo. Dvojice projela trať se čtyřmi trestnými body, a to je odsunulo na 12. místo.
Poslední vyhlášenou soutěží byl skok stupně S. Tento parkur je už velmi obtížný, protože překážky
jsou na výšce 125 cm. Svědčí o tom i malý počet startujících. Mezi deseti dvojicemi se Jaroslav Vrána
s Galileem umístili na pěkném 5. místě.
Všem našim jezdcům i koním gratulujeme a děkujeme za reprezentaci oddílu. Další domácí závody
se uskuteční 18. srpna a tímto vás srdečně zveme.
Po krátkém ohlédnutí za závody vám chceme představit místní aktuální koňskou populaci a jejich majitele. Začneme menšími chovateli, myšleno co do počtu koní.
Milan Zatloukal je majitel pony klisny Sariny, která má 17 let a je po otci Blesk a matce Salina.
Oldřich Mádr je majitel valacha jménem Sen. Je to také pony a má 15 let.
Jana Mrtvá vlastní osmnáctiletého valacha Cilano, po otci Diktant 41, a matce Cimbora.
Tomáš Kratochvíl vlastní koně dva, a to Vivi Johan-K z plemene Barok Pinto, což je sedmiletá klisna
po otci Sacramoso, matce Afke-K. Druhým koněm je desetiletý valach Mrv. Count plemene Paint Horse, po otci Mr. Expresso 2, matce Hekabe.
V dalším čísle Zpravodaje představíme podrobněji jednoho z větších chovatelů z trojice Bronislava
Krejčířová, Miloslav Kratochvil, Zbyněk Smolka.
Jezdecký oddíl TJ Sokol Troubky

Asociace sportu pro v‰echny
Dne 4. 5. 2013 se děti – členové ASPV zúčastnili okresního přeboru atletického čtyřboje v Přerově
na atletickém stadionu TJ Spartak.
Závody probíhaly v několika věkových kategoriích a soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na 50 m,
běh na 400 m, skok do dálky a hod míčkem.
Troubky zastupovalo celkem sedm dětí: Jan Skopal, Filip Kratochvíl, Matyáš Vrána, Míša Řezníčková, Andrea Mrtvá, Jirka Řezníček a Vojta Hořín. Všechny děti se ve svých kategoriích umístily do krásného 10. místa. Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i v dalších sportovních aktivitách. Poděkování patří také i všem dlouholetým cvičitelkám, které se věnují dětem ve svém volném
čase.
Za kolektiv cvičitelů Kamila Hořínová Lehká

Aerobik
Po celý školní rok probíhal každý pátek v malé tělocvičně základní školy kroužek Aerobiku. Je to jeden
ze zájmových kroužků ZŠ a MŠ Troubky. Navštěvovala ho děvčata od 1. až do 8. třídy. Děvčata zde
zdokonalovala správné držení těla, trénovala zpevňovací cviky, gymnastické prvky (svíčku, holubičku,
stoj na rukou, přemet stranou a další), zvětšovala kloubní pohyblivost a rozsah, učila se základním krokům aerobiku, procvičovala taneční prvky.
Naším hlavním cílem je vždy nacvičit pohybovou tematickou skladbu, se kterou následně vystupujeme. A i letos se nám to povedlo! Nejmladší děvčata nacvičila skladbu s názvem Berušky, kde s červenými sukýnkami s bílými puntíky a třásničkami předvedla jednoduché taneční a aerobikové prvky.
Pokročilejší děvčata si připravila skladbu Námořnice. Děvčata cvičila s kormidlem a do skladby už
byly zařazeny složitější taneční i gymnastické prvky.
Nejstarší děvčata nacvičila skladbu Na pláži, kde cvičila s ručníkem a snažila se vtáhnout publikum
do příjemné atmosféry slunných letních dnů.
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Děvčata zvládla všechna vystoupení na jedničku! Patří jim velká pochvala.
Přeji všem pohodové prázdniny.
Vendula Janoušková
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Budoucnost Fotbalového klubu Troubky
– práce s benjamínky a pﬁípravkou
Fotbalová školička
Dovolte, abychom vám představili náš projekt s názvem Fotbalová školička, který jsme odstartovali
v září minulého roku. Blíží se konec jejího prvního školního roku a můžeme s radostí konstatovat, že se
stal úspěšným. Na začátku byla myšlenka práce s dětmi od tří do šesti let, jejich všeobecná sportovní
průprava a seznámení se základy kopané. Po prezentaci v MŠ Troubky a Henčlově se k první hodině
dostavilo šest dětí, ale brzo se začaly přidávat další. Aktuálně máme dvanáct chlapců a dvě děvčata.
Trénujeme každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod. na fotbalovém hřišti pod vedením trenéra Michala
Bartoňka, který musí mít při své práci doslova mravenčí trpělivost.
Na posledním domácím utkání „A“ mužstva tito benjamínci zažili atmosféru mistrovského utkání tím,
že doprovodili hráče na nástup k poslednímu utkání sezóny.
Mladší přípravka
Do mladší přípravky chodí kluci od šesti do osmi let, kteří se už od minulé sezony v počtu deseti „prcků“ připravují na vstup do mistrovských soutěží, kde budou poprvé od letošního podzimu reprezentovat
Fotbalová ‰koliãka a její spoleãn˘ nástup s hráãi
„A“ muÏstva.
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klub v okresním přeboru. Tato kategorie pod vedením Tomáše Vojtáška se připravuje celoročně dvakrát
týdně na hřišti, či v hale a určitě nás v mistrovském minifotbale nezklamou.
Všichni doufáme, že jim dosavadní elán vydrží a přilákají další mladé zájemce. První oficiální přátelské utkání mají za sebou. V sobotu 22. 6. rozstříleli stejně staré soupeře z 1. FC Viktorie Přerov 9:2!
Starší přípravka
Tato kategorie kluků od osmi do deseti let už druhým rokem působí v okresním přeboru v minifotbale a každým rokem obsadili 2. místo v základní skupině. Pod vedením trenéra Jaroslava Smolky zažil
tento tým největší úspěch v zimě, kdy se umístil na 2. místě na halovém turnaji v Přerově, který pořádal okresní fotbalový svaz za účasti osmi mužstev.
Další vynikající výkon podali v posledním mistrovském turnaji na domácím hřišti, kdy soupeře doslova deklasovali těmito výsledky: Troubky – Tovačov 7:3, Křenovice 12:4, Brodek 16:0 a zatím neporaženého leadera tabulky – Kojetín porazili vysoko 9:1!
Blahopřejeme k tomuto vynikajícímu úspěchu a doufáme, že většina těchto adeptů si snad zahraje
příštím rokem soutěž mladších žáků na šířku hřiště, která by byla pro tyto kluky ideální k dalšímu fotbalovému posunu do starších žáků.
FK Troubky si velmi cení této práce s nejmladšími adepty a věří, že se nám podaří vychovat dalšího
„Honzu Navrátila“ pro ligový tým.
Pavel Němčák – FK Troubky

Pro chvíle oddechu
Pranostiky pro dûti
Doplňte správně pranostiku:
21. červen – Na svatého Aloise poseč louku,……….
23. červen – Na svatou Agripinu, odpočívej jen……….
24. červen – Na svatého Jana……do džbána.
27. červen – Pro déšť na den Ladislava, dlouhým mokrem…
29. červen – Na Petra a Pavlíčka, kvete……
12. červenec – Na strništi klásek, zadrhne skřivanovi…..
13. července – Zapláče-li Markytka, bude…….dosyta
24. červenec – Svatá Kristýna, žitečko……
25. července – Na sv. Jakuba prvních……… průba.
Když v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost…

ohol se, neboj se, schovej se
ve stínu, po vínu, u vody
limonádu, vodu, jahody
roste tráva, bučí kráva, bolí hlava.
každá travička, kopretina, louka
pásek, hlásek, ocásek
deště, smíchu, kamení
seje, pleje, požíná
mrazů, kytek, brambor
vosy, vrabci, žáby

ŘEŠENÍ: neboj se, ve stínu, jahody, bolí hlava, každá travička, hlásek, deště, požíná, brambor, vosy

Rozumíte cizím slovům?
SKEPTICKÝ, LUKRATIVNÍ, SOFISTIKOVANÝ, MARGINÁLNÍ, ŽOVIÁLNÍ, PRAGMATICKÝ, RIGIDNÍ, FILANTROP, ENTUZIASMUS
Vyberte český výraz:
složitý a promyšlený – lidumil – nenucený a bodrý – rozumný a praktický – pochybující a nedůvěřivý – nadšení – nepoddajný a nesmlouvavý – přinášející zisk – okrajový
Správné řešení: pochybující a nedůvěřivý, přinášející zisk, složitý a promyšlený, okrajový, nenucený
a bodrý, rozumný a praktický, nepoddajný a nesmlouvavý, lidumil, nadšení
Red.
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Smích – nejlep‰í lék
Psychiatr: „Tak co vám schází, pane Vokoune?“
„Pane doktore, já už nevím, co s tím. Pořád mám takový pocit, že jsem kůň!“
„Tak s tím si poradíme, pane. Ta nemoc není nevyléčitelná, ale bude vás to něco stát. Je to velmi
nákladná léčba.“
Pacient se s úlevou rozřehtá: „To nebude žádný problém, já už vyhrál čtyři dostihy!“
Po operaci říká chirurg pacientovi: „Tak to máte šťastně za sebou, ale dalo nám práci vás uspat.
Pořád jste nám utíkal. No, ale řeknu vám, ten pacient z vedlejšího lůžka byl ještě horší.“
„A divíte se, pane doktore?“ říká pacient. „My s kamarádem jsme vám na oddělení přišli umýt okna.“
Jisté paní se narodila sedmerčata. Všech sedm dětí jsou holčičky a mají se čile k světu. Maminka je
zdravá, lékaři však zoufale bojují o život otce!
Ve škole: „Karásku, kdy zemřel Karel IV.?“ Karásek na to: „Se divím, jak můžete být za profesora,
když nikdy nic nevíte a furt se ptáte?!“
„Hrdinou zápasu byl hráč se čtyřicítkou,“ oznamují ve sportovních novinách.
„To mají pravdu,“ okomentoval to děda Klouček. „To je fakt frajer, lézt tam s takovou horečkou!“
Takhle se ráno doma probudí jeden fotřík, v hlavě buší permoníci, v ústech jak v torbě na zmije. Otevře oko a na nočním stolku dva aspiriny a sklenice vody. Posadí se a vidí na židli vyžehlenou košili,
kravatu, kalhoty, vedle stojí nablýskané boty. Nahoře leží cedulka: „Miluji tě!“
Tak se oblékne, jde do kuchyně a na stole slanina s vejci, čerstvě upečené rohlíky a noviny vedle
talíře. Jeho syn snídá, tak se ho ptá: „Co se tady, proboha, stalo?“
„Přišel jsi domů ve tři ráno, ožralý na plech a vůbec jsi nevěděl, co děláš. Vyvrátil jsi dveře, rozbil
židli, zvracel v předsíni a udělal sis monokl o roh stolu.“
„No, ale to nedává žádný smysl! Proč mám připravenou snídani a to všechno?“
„Jo tohle? To když tě máma odvlekla do koupelny a snažila se tě svléknout, tak jsi jí řekl: „Ruce pryč,
dámo, jsem šťastně ženatý!“
„Měsíc knihy jsem přečkal, měsíc lesů a bezpečnosti taky, ale měsíc lásky, to na mě, Boženko, prosím tě nechtěj!“
Učitel vykládá dětem o škodlivosti alkoholu. Uvedl jim i příklad ze života: „Když postavíte před osla
vědro s vodou a vědro s alkoholem, ze kterého se napije?“
„Z vědra s vodou,“ volají děti.
„A proč,“ ptá se učitel.
„Protože to je osel,“ povídá Pepíček.
„Neměl jsi se svou španělštinou v Madridu potíže?“
„Já ne, ale Španělé.“
Zákazník v knihkupectví: „Čeká mě několikahodinový let letadlem, proto bych si chtěl koupit opravdu napínavé krimi.“
„Opravdu napínavé krimi?“ přemýšlí knihkupec.
„Tak si vezměte tuhle knihu. To se dozvíte až na poslední stránce, že všechny zabil Butler.“
LK
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My‰lenky slavn˘ch
Dobrý autor tvoří, neschopný poučuje.
G. B. SHAW
Deset domů ve vesnici, dvanáct radních na radnici.
FINSKÉ PŘÍSLOVÍ
Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré.
CH. DICKENS
Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi.
M. LUTHER
Spisovatel je slavný až tehdy, když ho víc citují, než čtou.
W. FAULKNER
Kola kariéry je nejlépe mazat olejem lichotek.
S. GRAFF
Muži chodí na lov, ženy loví.
V. HUGO
Je těžké neprozradit vinu výrazem tváře.
OVIDIUS
Porota je skupina lidí vybraných proto, aby se rozhodli, kdo si najal lepšího právníka.
MURPHYHO ZÁKON
Mládí by bylo mnohem pěknější, kdyby se objevilo v pozdějším věku.
B. RUSSELL
LK

Zadáno pro Ïeny
Karamelová roláda s broskvemi
Potřeby: Těsto – 8 dkg krupicového cukru, 8 dkg hladké mouky 2 dkg
kakaa, 3 vejce
Náplň: 20 dkg másla, 2 broskve, 10 dkg krupicového cukru, 100 ml
smetany ke šlehání
Ozdoba: 5 dkg pražených mandlových lupínků
Postup: Těsto – Do tuhého sněhu z cukru a bílků zamícháme žloutky a mouku s kakaem. Pečeme v mírně rozehřáté troubě asi 15 min.
Náplň: cukr necháme na pánvi zkaramelizovat. Do řídké hmoty přilijeme horkou smetanu a povaříme. Vychladlou směs vyšleháme
s máslem. Zchladlé těsto potřeme krémem, poklademe na ně nakrájené broskve a svineme. Roládu
dáme ztuhnout. Povrch potřeme zbytkem krému a obalíme praženými lupínky.

Výborné mrkvové řezy
Potřeby: 4 vejce, 20 dkg mírně uvařené mrkve, 17 dkg mletého
cukru, 8 dkg mletých ořechů, 8 dkg hrubé mouky, půl lžičky prášku do pečiva
Postup: Žloutky s cukrem vymícháme do pěny, přidáme ořechy,
jemně nastrouhanou mrkev, mouku s práškem do pečiva a sníh z
bílků. Pečeme na vymazaném plechu nebo na pečicím papíru.
Upečený plát polijeme čokoládou.

Bůčkové závitky
Potřeby: Bůček, kysané zelí, klobása nebo kabanos, česnek, sul, pepř.
Postup: Bůček nakrájíme na tenké plátky, osolíme, přidáme náplň – kysané zelí, klobása nebo kabanos, česnek, pepř – pokrájíme, promícháme,
vložíme do plátků a pečeme.
JS
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Reklama
KOSMETICKÉ SLUŽBY,
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MODELÁÎ NEHTÒ
Marcela Patáková
Dûdina 759/12 Troubky, tel. 731 613 570
www.kosmetika-marcela.cekuj.net
novinky na facebooku
Provozovna: rodinn˘ dÛm v ulici Louãka II 230/9 Troubky
(ulice naproti tenisov˘ch kurtÛ)

MasáÏe
• klasické
• havajské
• švédské
• horkými lávovmi kameny
• medové detoxikační
Cvičení SM – systém MUDr. Smíška
– cvičení s pružnými lany pomocí svalového zřetězení
• při bolesti páteře v bederní, hrudní a krční oblasti
• výhřez plotének
• skolióza
• regenerace a kondiční trénink
• zpevnění břišních svalů a svalů pánevního dna po porodu
• cvičení pro seniory i těhotné
• individuální nebo skupinové cvičení (pro správnost provedení cviků skupinové cvičení maximálně 3 osoby)
MasáÏe a cviãení pouze v odpoledních hodinách pondûlí
aÏ pátek (moÏno i o víkendech) dle domluvy

LÉTO JE TADY P¤IJëTE SE
ZKRÁ·LIT A NECHTE ZRELAXOVAT
TùLO I DU·I
• Senzaãní, nová hydrataãní kúra na pleÈ plná vitamínÛ na
suchou citlivou pleÈ
• âi‰tûní a i ultrazvukovou ‰pachtlí
• V‰echny druhy o‰etﬁení kvalitní kosmetikou bez konzervantÛ
• Velmi oblíbená znaãka, kterou doporuãují i dermatologové
• O‰etﬁení i pro pánskou pokoÏku
• Depilace cukrovou pastou a mnoho dal‰ích procedur
• Líãení denní i slavnostní
• Prodej dekorativní kosmetiky, opalovacích krémÛ,
NOVINKA
krémy na ãervené cévky, lupénku, ekzémy, akné...
• Pedikúra, manikúra, gelové nehty, gel lak
Pokud nevíte, jak˘ koupit dárek va‰im blízk˘m, nabízím
DÁRKOVÉ POUKÁZKY za cenu, kterou si zvolíte vy sami!
OBLÍBENÉ LYMFOMASÁÎE STÁLE V AKCI!

• pedikúra • manikúra
• nehtová modeláž •
Hana Lehká, tel.: 608 815 300
Troubky, Dědina 286, v budově OÚ Troubky
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Reklama

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

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

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

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

Pﬁíklady ãinnosti:
• kopírování dokumentÛ – A4, A3
• nabíjení mobilÛ, dobíjení kreditu
• opravy elektrospotﬁebiãÛ
• sbûrna elektromotorÛ
• stavební ãinnost, opravy, rekonstrukce
bytové v˘stavby
• hodinové práce, v˘pomoc v domácnostech a pod.
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Reklama
Váš partner v poskytování služeb
TECHNIS Kojetín spol. s r.o.
nabízí službu

Váš partner v poskytování služeb
TECHNIS Kojetín spol. s r.o.
nabízí dodávku

ODFRÉZOVÁNÍ PA¤EZÒ

VOLNù LOÎENÉ MULâOVACÍ KÒRY

Likvidaci pařezů provádíme pomocí speciální pařezové frézy do
hloubky až 15 cm pod povrch. S odfrézováním pařezu jsou likvidovány i kořeny, které k němu patří.
Zajišťujeme za výhodné ceny, zvýhodněné ve vazbě na množství a průměr pařezů. Cena frézování se stanovuje před zahájením práce, dle počtu a průměru pařezů. Průměr pařezu je měřen
v úrovní terénu. V ceně je odstranění maximální výšky pařezu
15–20 cm nad povrchem. Další odstranění je provedeno nad úroveň stanovené ceny. Uvedené ceny nezahrnují úpravu místa po
frézování (odvoz pilin, zasypání jámy...).
Doprava není zahrnuta v ceně frézování.
Termín realizace zajistíme dle
dohody.

vhodné k dekoraci, zkrášlení vašich záhonů a zahrad.
Předností kůry je stálé udržení vlhkosti, zamezení prorůstání plevelů a v neposlední řadě zvýšení estetičnosti vašich zahrad.
Zajišťujeme výhodný prodej od minimálního množství 1m3, včetně dopravy na místo v Kojetíně a nejbližším okolí, za jednotnou
cenu, zvýhodněnou dle množství a v termínu dle dohody.

P¤EKÁÎÍ VÁM PA¤EZY,
CHCETE ZLEP·IT VZHLED
VA·ICH ZAHRAD?

IČO : 267 85 153, DIČ : CZ – 267 85 153,
Adresa – sídlo firmy - kancelář: Sadová 498/1,
75102 TROUBKY
Pevná linka: 581 277 873 , mobil: 731 690 469 ,
E-mail: elektro.realizace @seznam.cz, an.sedlak@volny.cz

Neváhejte nás kontaktovat na
tel.: 581 762 012, 581 762 778,
email: vlps@technis.kojetin.cz

MÁTE ZÁJEM O KOUPI MULâOVACÍ KÒRY?
Neváhejte nás kontaktovat na tel.: 581 762 012, 581 762 778,
email: vlps@technis.kojetin.cz

SELEN TRONIC spol. s.r.o

PROVOZOVNA TROUBKY, potraviny VEČERKA
prodejna - smíšené zboží, sudové víno, stáčený alkohol,
kopírování dokumentů,
nabíjení kreditů mobilních telefonů
prodejní doba Po – Pá : 06.00 – 10.00 hod,
16.00 – 20.00 hod
Sobota : 07.00 – 10.00 hod, 16.00 - 21.00 hod
Neděle : 08.00 – 10.00 hod, 16.00 – 20.00 hod

SELEN TRONIC spol. s.r.o
Nabízím Vám:
Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou ﬁrmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Petr Kryštofík mobil: 725 675 617
OBCHODNÍ CENTRUM OLOMOUC
U Pekárny 24/722, 783 71 Olomouc - Holice, tel.: 585 151 660

11 x

v České republice

17
let
na trhu
36 000

položek v nabídce

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

4000

trvale skladem

IČO : 267 85 153, DIČ: CZ – 267 85 153,
PROVOZOVNA TROUBKY,
projekční a stavební činnost
realizace – autorizace ČKAIT
zpracování projekční dokumentace rozvody elektro
rodinných domů a technologií, venkovní osvětlení,
fotovoltaika, internet,
zemní čerpadla, hromosvody, počítačové sítě , televize
poradenská činnost – vytápění, vzduchotechnika, chlazení
výroba a opravy elektroinstalace – spotřebičů
velkoobchod a maloobchod, hostinská činnost
Pracovní doba Po – Pá: 06.00 – 20.00 hod
kancelář Sadová č.p. 827, 751 02 TROUBKY
Pevná linka: 581 277 873, mobil: 731 690 469,
E-mail: elektro.realizace @seznam.cz,
an.sedlak@volny.cz

56

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 2/2013

KŘÍŽOVKA
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 13. 9. 2013 na Obecní úřad v Troubkách, dědina 286/29, 75102 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Jméno a adresa:.................................................................................................................................................třída:.....................
Tajenka ze Zpravodaje č. 2/2013:........................................................................................................................................
Správná odpověď z minulého čísla byla: PTAČÍ ZRCÁTKA
Vylosovaní výherci, kteří dostanou odměnu po troubeckých hodech: Tereza Kamelandrová , Eliška Brožková, Vojtěch Brázda,
Petr Skopal, Daniela a Denisa Lužné, Marie a Ondřej Lehcí, Andrea a Kateřina Mrtvé, Jakub Berák, Kateřina Dohnalová.
Správně odpověděli, ale tentokrát nebyli vylosovaní: Monika Malíková, Viktorie Vránová, Tereza Kamenská, Eliška Malíková,
Richard Benešl.
Gratulujeme všem luštitelům. Zkuste to znovu!
Redakce

4. 3. 2013
Vítání obãánkÛ 2

3. 6. 2013
Vítání obãánkÛ 2
Foto Jaroslav Rihošek

Foto Jaroslav Rihošek

Konírnû
Skákací hrad na

Foto Hana Obrtelová
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