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Slovo úvodem
Vážení občané,
uvědomili jste si, jak nám toto čtvrtletí rychle uběhlo? Ani jsme nestačili zažít pěkné vzpomínky z dovolených, poněvadž nás upoutalo mnoho nových zážitků.
Příroda nám letos v létě přinesla spoustu zvratů. Od velkých záplav přes velká vedra po dlouhodobé sucho zakončené prudkými změnami teplot. Málo jsme si užili teplého léta spojeného s koupáním.
Stejné překvapení nám v tomto období připravila naše nejvyšší politická scéna. Vyšla najevo spousta skandálních politických jednání a vláda musela podat demisi. Po několika týdnech neúspěšného jednání v Parlamentu rezignovala Poslanecká sněmovna České republiky. Byla vytvořena úřednická vláda, která spravuje naši zemi do mimořádných voleb, jež se uskuteční 25. a 26. října.
Navzdory těmto překvapivým nepříjemným zprávám v naší obci pokračovaly práce na jejím zvelebení podle plánu. Byla vyasfaltována cesta na Zárubě, nové dláždění dostal hlavní chodník na hřbitově.
Důchodci se mohou těšit na zájezd – návštěvu Marlenky ve Frýdku-Místku.
V závěru připomínáme občanům, aby využili svého práva a zúčastnili se voleb do Poslanecké sněmovny.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
V minulém čísle Zpravodaje jste byli informováni, že rada obce rozhodla o možné realizaci akce
Rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová I., a to v případě příznivých klimatických podmínek na
podzim letošního roku. V té době navíc probíhalo u dané akce stavební řízení. Toto řízení bylo v jeho
průběhu stavebním úřadem zastaveno. Důvodem bylo umístění části stávající komunikace na pozemku zapsaném v katastru nemovitostí jako zeleň. Stavební úřad proto zahájil řízení o odstranění stavby,
ale protože tato komunikace byla již vybudována dříve, má následně řízení pokračovat dodatečným
povolením stavby. Tím ovšem zcela padá možnost realizace této akce ještě v letošním roce a rekonstrukce komunikace tak proběhne na jaře roku 2014. Na podzimním zasedání zastupitelstva pak bude
předložena aktualizovaná Koncepce obnovy a modernizace sítě místních komunikací, která rovněž
navrhne priority oprav a rekonstrukčních prací pro další období. Schválený materiál bude následně zveřejněn obvyklým způsobem, tj. na webových stránkách obce, na úřední desce a následně i ve Zpravodaji.
Začátkem září byla konečně vybrána dodavatelská firma pro společný projekt města Tovačova, naší
obce a Lobodic Výstražný a varovný systém… Vítězem se stala společnost EMPEMONT z Valašského Meziříčí, která je naší obci známá, protože byla dodavatelem našeho bezdrátového rozhlasu. Celková cena za celé dílo činí 3 374 985 Kč bez DPH, přičemž akce je podpořena z 90 % dotací z Operačního programu životní prostředí. Výdaje za část týkající se naší obce činí včetně zpracování digitálního
povodňového plánu asi 800 000 Kč včetně DPH. Spolu s dalšími výdaji, které jsou společné
pro všechny tři obce, by měl podíl naší obce činit maximálně 100 000 Kč, zbylou část kryje výše popsaná dotace.
Operační program životní prostředí hodláme využít také v patrně poslední dotační výzvě vztahující se
k nakládání s odpady. Připravovaný projekt by byl zaměřen na zkvalitnění a rozšíření služeb a zázemí
sběrného dvora OLFIN, a také na řešení nakládání s bioodpadem, tj. záměr na vybudování obecní kompostárny. Celý záměr v současnosti konzultujeme s projektovými manažery a připravený projekt bychom
chtěli v termínu do konce měsíce listopadu podat do dané výzvy. V této souvislosti bych chtěl zmínit, že
zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání rozhodlo o koupi areálu OLFIN od současných vlastníků.
Vizualizace části projektu – výsledné úpravy parku před kulturním domem.
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Vizualizace části projektu – výsledné úpravy parku před kulturním domem.
Kupní cena činí celkem 3 000 000 Kč a je splatná postupně po dobu desíti let. Ročně tedy bude obecní rozpočet zatížen částkou 300 000 Kč.
Do stejného dotačního programu byla rovněž podána žádost na poskytnutí prostředků k realizaci projektu Údržba zeleně pro obec Troubky – extravilán, zjednodušeně řečeno pro projekt výsadby zeleně
v krajině. Náš projekt původně nebyl fondem akceptován, a to z důvodu nedostatečného doložení dokumentace platného územního plánu obce. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali námitku, která byla akceptována stejně jako celý projekt, který tak postoupil do dalšího posuzování a je velmi reálné, že projekt
bude z daného dotačního programu finančně podpořen. Pokud by se tak stalo, byl by celý projekt realizován na podzim 2014 a byl by plně hrazen z prostředků dotačního titulu.
Do finální přípravné fáze se dostává projekt Revitalizace centra obce Troubky podpořený v rámci
Regionálního operačního programu Střední Morava. Investiční záměr byl dopracován Ing. Kláskem z Olomouce, který byl hlavním projektantem, a Ing. Strnadelem, který řešil část projektu týkajícího se úprav
zeleně v daném území. Aktuálně byla celá dokumentace předána do povolovacího řízení na stavební
úřad v Přerově, a také do dalšího administrativního řízení na úřadu regionální rady, který je administrátorem a poskytovatelem dotace. Výběr zhotovitele celé akce by měl být proveden v průběhu zimních
měsíců a na jaře příštího roku by měla být celá akce zahájena. S jejím ukončením se počítá v roce 2015.
Začátkem měsíce září nám byla z Ministerstva pro místní rozvoj sdělena pozitivní zpráva. Obec se
s projektem Zahrada – nejen místo odpočinku (II. etapa) dostala z pozice náhradního projektu
do pozice příjemce dotace.
Na základě registrace akce v systému pro dotační financování jsme museli do 15. října doložit všechny potřebné doklady, včetně řádně uzavřené smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Proto jsme ihned
vyhlásili výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a v něm jsme oslovili celkem šest společností. Nakonec byly podány celkem tři cenové nabídky a vítězem řízení se stala společnost BJM Přerov s. r. o. s celkovou cenou 343 498 Kč bez DPH. Akce bude dokončena v měsíci listopadu a dotace
bude činit 70 % z celkových výdajů, tedy včetně DPH. Děti v naší škole tak získají další herní prvky pro
volnočasové a další aktivity. V areálu školy byla dále provedena výměna střešní krytiny na objektu školní jídelny, vlastními silami jsme realizovali nové podbití střechy a na příští rok plánujeme provést zateplení střešní konstrukce objektu foukanou izolací.

4

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 3/2013

Lanovka

Houpadlo trojpruÏinové

PrÛlezka

Altán

Ukázka vybran˘ch herních prvkÛ projektu – Zahrada – nejen místo odpoãinku (II. etapa)
Pro letošní rok byla ukončena realizace výměny a celkové obnovy chodníků na místním hřbitově. Možná se ještě malá část bude provádět, ale toto je závislé na příhodných klimatických podmínkách
a skončení dalších naplánovaných prací. Ve větším se obnova chodníků na hřbitově rozjede v příštím
roce, kdy část prací bude financována z dotačních prostředků, o čemž jsem vás informoval v minulém
čísle Zpravodaje. Mnozí jste pak jistě zaznamenali, že v průběhu provádění prací byla objevena hrobka s neznámými ostatky. Šetřením v matrikách, hovory s pamětníky se podařilo zjistit, že se jedná
o hrobku rodiny Tesařovy. V jedné z rakví byly uloženy ostatky kapitána Aloise Tesaře, který byl důstojníkem prvorepublikové československé armády a byl také bývalým ruským legionářem. Totožnost ostatních se nám zjistit nepodařilo. (Podrobněji se o tomto nálezu můžete dočíst na str. 24.) Za přítomnosti
našich hrobníků, pohřební služby a dalších obecních zaměstnanců byly ostatky z hrobky vyzvednuty
a převezeny ke zpopelnění. Nyní jsou uloženy v našem urnovém háji s důstojnou výzdobou. Původní
hrobka byla z důvodu umístění pod hlavním chodníkem zasypána a dotčená sousední hrobová místa
opravena.
V pátek 25. října a v sobotu 26. října proběhnou mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Oproti „prezidentským“ volbám se budou opět tradičně konat na velkém přísálí kulturního domu.
V sobotu 9. listopadu se uskuteční tradiční setkání se seniory. Sociální komise připravuje ve spolupráci se zaměstnanci obce a s dalšími bohatý program. Věřím, že stejně jako v letech minulých bude
tato akce hojně navštívena, a že všichni zúčastnění senioři budou odcházet s dobrým pocitem, že prožili příjemné sobotní odpoledne. Proto co nejsrdečněji zvu všechny naše seniory na toto setkání. Všem
ostatním občanům Troubek přeji krásný podzim zbarvený mnoha barvami a podbarvený příjemnými slunečními paprsky.
Radek Brázda

Olomoucký kraj ze svého rozpočtu poskytl v letošním roce obci
Troubky finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč. Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada výdajů JSDH na opravu
dopravního automobilu.

SoutûÏ Knihovna roku 2013
Ve čtvrtek 3. října se zástupci naší obce – knihovnice Hana Obrtelová a starosta Radek Brázda zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže Knihovna roku 2013, kam jsme postoupili jako krajský vítěz této soutěže. Ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Hlavním organizátorem
a podporovatelem je Ministerstvo kultury ČR společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v Zrcadlové kapli Klementina v Praze v krásných his-
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torických prostorách bývalých jezuitských kolejí, kde má dnes sídlo Národní knihovna. Považujeme za
úspěch, že i naše knihovna byla nominována na tuto cenu Ministerstva kultury ČR.
Přítomno bylo všech třináct krajských vítězů v kategorii Základní knihovna, přičemž všichni byli nějakým způsobem oceněni, ale vítěz byl pouze jeden. Tím se stala obec Milín ve Středočeském kraji se
svou knihovnou, která je umístěna v nově zrekonstruovaném objektu bývalé sýpky, má zde oddělení jak
pro dospělé, tak i pro dětské čtenáře a mimo to se v tomto objektu nachází i prostory nízkoprahového
klubu pro děti a mládež, zázemí zde má mateřské centrum, je zde výstavní a přednáškový sál a konají se zde různé kulturní a společenské akce. Knihovna z Milína byla na tento prestižní titul nominována
již podruhé a i podle výše popsaných skutečností si toto ocenění zasloužila.
Nicméně naše knihovna se v této soutěži jistě neztratila, naše knihovnice získala novou inspiraci pro
zkvalitnění fungování knihovny a finanční podpora od Olomouckého kraje společně s obecními financemi poslouží k úpravě prostor knihovny, kam vás všechny co nejsrdečněji zveme.
Radek Brázda
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Naﬁízení ã. 1/2013
TRÎNÍ ¤ÁD
Rada obce Troubky se na svém zasedání konaném dne 18. 9. 2013, usnesením č. 56/744/2013 usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Účel nařízení
Toto nařízení stanoví podmínky podomního prodeje v obci Troubky.
Čl. 2
Základní pojmy
„Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou prodejci provozovány obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo veřejného prostranství, jakož i objektů sloužících k rekreaci“.
Čl. 3
Podomní prodej
Podomní prodej je na území obce Troubky zakázán.
Čl. 4
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Troubky prostřednictvím pověřených zaměstnanců.
Čl. 5
Sankce
(1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu1 uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.
(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního
předpisu 2 uložena pokuta až do výše 30 000 Kč.
Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení(tj. 25. 9. 2013).
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FINANâNÍ SBÍRKA
Po ničivých povodních v červnu 2013 ve Středočeském kraji se Obec Troubky připojila k pomoci
obcím, které byly ničivou povodní postiženy. Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 26. 6.
2013 schválilo poskytnutí finančního daru na odstraňování následků povodní z rozpočtu obce ve výši
40.000 Kč obci Zálezlice a stejnou částku darovalo obci Hořín. Rovněž rozhodlo o poskytnutí finančního daru v celkové výši 20.000 Kč organizaci Člověk v tísni o. p. s., a to na její povodňové konto.
V této souvislosti byly osloveny místní spolky a neziskové organizace ohledně poskytnutí finanční
pomoci postižené obci Zálezlice ve Středočeském kraji, se kterou naše obec udržuje přátelské vztahy.
Některé spolky se do pomoci zapojily finanční sbírkou mezi svými členy, jiní zase rozhodli darovat finanční prostředky ze svých zdrojů. Samotná sbírka byla prováděna mezi členy a příznivci spolků do zapečetěných schránek, které byly následně předány na obecní úřad a zde byly za účasti starosty obce
a zástupců jednotlivých spolků rozpečetěny.
Celkový výtěžek sbírky a finanční dary poskytnuté na základě darovacích smluv byly osobně předány starostovi obce Zálezlice panu Jiřímu Čížkovi za účasti starosty obce Mgr. Radka Brázdy, místostarosty Mgr. Martina Frgala, člena rady obce pana Libora Nedbala a člena zastupitelstva obce pana Jindřicha Válka.

Sbírky na pomoc obci Zálezlice se zúčastnily:
Název spolku
FK Troubky, o.s.
Soubor Hanák Troubky
ZŠ a MŠ Troubky
Divadelní soubor OB Troubky
TJ SOKOL Troubky
CELKEM

Výše poskytnutého daru
7.645 Kč
4.030 Kč
3.500 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
30.175 Kč

Děkujeme za vaši pomoc a solidaritu s postiženou obcí Zálezlice.

Účel

oprava šaten
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 26. 6. 2013
1. Zastupitelstvo obce schválilo
paní Věru Němčákovou a pana Jindřicha Válka ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
výstupy rizikové analýzy zpracované profesorem Říhou
a kolektivem z VUT v Brně, které říkají, že obě řešení
PPO Troubky jsou dle stávajících pravidel dotačního programu realizovatelné.
7. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
k dalšímu postupu řešení PPO Troubky zpracované firmou Hydroprojekt CZ, a. s. Brno „Protipovodňová ochrana Troubky“.
9. Zastupitelstvo obce po projednání požaduje
aby roli navrhovatele PPO Troubky převzalo Povodí
Moravy s.p.
10. Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje
komisi pro protipovodňová opatření k vedení dalšího jednání ve věci PPO Troubky.
11. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti finančního výboru za uplynulé období.
12. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti kontrolního výboru za uplynulé období.
13. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2013.
14. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář k plnění rozpočtu k 31. 5. 2013.

15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2013 v předloženém znění.
16. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
účetní uzávěrku obce za rok 2012.
18. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
hospodářský výsledek obce za rok 2012.
19. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
žádosti o poskytnutí úvěru v mimořádném termínu z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce Troubky v předloženém znění.
20. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí
s převzetím závazku zástavního práva vyplývajícího
z uzavřené smlouvy č. 6062092010 o poskytnutí úvěru
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce Troubky.
21. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce v celkové výši
40.000 Kč obci Zálezlice na odstraňování následků
povodní.
22. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce v celkové výši
40.000 Kč obci Hořín na odstraňování následků povodní.
23. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce v celkové výši
20.000 Kč organizaci Člověk v tísni o. p. s., a to na
povodňové konto.
24. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zřízení věcného břemene dle smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi obcí Troubky a společností ČEZ Distribuce a. s. dle přílohy.
25. Zastupitelstvo obce po projednání děkuje
EKO-týmu ZŠ a MŠ Troubky za vzornou reprezentaci
obce a blahopřeje k zisku titulu EKOŠKOLA.
25. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce předložit na dalším zasedání návrh řešení
majetkoprávního vztahu k areálu OLFIN.

Rada obce
Usnesení rady 50/641/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Základní škole a Mateřské škole Troubky na zajištění
dopravy k udělení titulu Ekoškola, a to dle předložené
žádosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 50/642/2013
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku

Usnesení rady 50/643/2013
Rada obce schválila poskytnutí mimořádné odměny ředi-
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8. 7. 2013 – pietní akt obûtem povodnû v r. 1997
teli Základní školy a Mateřské školy Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/644/2013
1. Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových míst dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu těchto smluv.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/645/2013
Rada obce schválila poskytnutí finančního daru v celkové výši 2 000 Kč Střední škole a Základní škole DC 90,
s. r .o., Olomouc-Topolany.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/646/2013
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. 7. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/647/2013
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. 7. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/648/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Marii Černochové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj.
100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/649/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní slečně Janě Suchánkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/650/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská panu Miroslavu Zsemle, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/651/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Márii Lasíkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/652/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu v kulturním domě panu Lukáši Polzerovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/653/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Zdence Nemravové, Troubky.
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2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/654/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Elišce Šerföozöové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/655/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní slečně Ivetě Danišové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/656/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Dědina panu Jaroslavu Skřenkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/657/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na hasičské zbrojnici paní
Lucii Žmijákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/658/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B panu Karlu Štokmanovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/659/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě v ulici
Sportovní panu Miroslavu Medkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/660/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
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pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/661/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Naděždě Danišové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/662/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Zdence Zatloukalové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/663/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
A paní Anně Raškové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/664/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma A paní Marii Dočkalové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/665/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Pavly Jurečkové, Troubky, o přidělení obecního bytu a rozhodla
o zařazení této žádosti do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/666/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Teťany Francuch, UKR 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.
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Louãka III
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/667/2013
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská panu Janu Siegelovi,
Bohuňovice.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/668/2013
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na bytovém
domě DPS Šíma A panu Zdeňku Vajdíkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 50/669/2013
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na bytovém domě v ulici Sportovní slečně Evě Scernaové,
Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 26. 6. 2013
USNESENÍ Z 51. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 51/670/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/671/2013
Rada obce schválila rozpis rozpočtového opatření
č. 2/2013, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/672/2013

1. Rada obce schválila uzavření mandátní smlouvy č.
27/2013 mezi Obcí Troubky a společností BM asistent,
s. r. o., Olomouc, dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/673/2013
Rada obce schválila znění výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna krytiny na objektu školní jídelny“, a to dle předložených příloh.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/674/2013
Rada obce schválila poskytnutí finančního daru v celkové výši 500 Kč Nadaci Charty 77 na Konto Bariéry.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/675/2013
1. Rada obce schválila uzavření nové smlouvy o nájmu
mezi Obcí Troubky a panem Antonínem Krejčířem, a to
dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/676/2013
1. Rada obce schválila uzavření dodatku ke smlouvě
o nájmu mezi Obcí Troubky a manželi Kadlecovými,
a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku k této
smlouvě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/677/2013
Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 215/1 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad
Bečvou, a to dle předložené žádosti pana Skřenka.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 51/678/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Obcí Troubky a panem Raškou a panem Komínkem, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/679/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma A paní Renatě Medkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/680/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
A paní Věře Bahounkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/681/2013
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma B paní Věře Rollerové, Úsov.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/698/2013
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na bytovém domě na ulici Sportovní panu Miroslavu Raškovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 52. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 52/699/2013
Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna krytiny na objektu školní jídelny“ dle hodnotícího protokolu
a dalších předložených příloh.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/700/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu
„Výměna krytiny na objektu školní jídelny“ – firmou
Klempířství Kořínek Pavel, která předložila nejnižší
cenovou nabídku.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 19. 7. 2013
USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 53/701/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/702/2013
1. Rada obce schválila uzavření mandátní smlouvy
č. BW129/2013 mezi Obcí Troubky a společností
IWWAL Consulting, s. r .o., Kroměříž, dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/703/2013
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. IWHA01/2012 na zajištění administrace a závěrečného vyhodnocení akce projektu „Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán“ Obcí Troubky
a společností IWWA, s. r. o., Kroměříž, dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.

Louãka IV
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Louãka II

Zárub

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/704/2013
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. VIWK 173/2009 na zajištění monitorovacích
zpráv projektu „Zateplení kulturního domu v Troubkách“ mezi Obcí Troubky a společností IWWA, s. r. o.,
Kroměříž, dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/705/2013
1. Rada obce schválila uzavření darovací smlouvy mezi
Olomouckým krajem jako dárcem a Obcí Troubky jako
obdarovaným, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/706/2013
1. Rada obce rozhodla na základě předložených nabídek o prodeji obecního nákladního vozidla Avia,
a to společnosti Náklaďáky, s. r. o., Loučany za kupní
cenu 64 000 Kč, včetně DPH.
2. Rada obce zmocnila starostu k uzavření a podpisu
kupní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/707/2013
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Hasičská zbrojnice – stavební úpravy“, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Dohody.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/708/2013
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. 8. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/709/2013
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. 8. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/710/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Dědina panu Františku Kopečkovi Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/711/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Libuši Navrátilové Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/712/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Marii Meszárošové Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/713/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
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Hﬁbitov
pronájem obecního bytu na hasičské zbrojnici slečně
Haně Kadlecové Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 19. 8. 2013
USNESENÍ Z 54. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 54/714/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/715/2013
Rada obce schválila program a termín XVII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/716/2013
1. Rada obce schválila uzavření kupní smlouvy na prodej nákladního automobilu Avia mezi Obcí Troubky
a společností Náklaďáky, s. r. o., Loučany, dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/717/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 2/2013
mezi Obcí Troubky a Ing. Kláskem, Olomouc, a to dle
přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/718/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 3/2013
mezi Obcí Troubky a Ing. Strnadelem, Kunčice pod
Ondřejníkem, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 54/719/2013
1. Rada obce schválila zadávací podmínky veřejné
zakázky malého rozsahu projektu „Hasičská zbrojnice Troubky – stavební úpravy“, a to dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce, aby oslovil v rámci
výběrového řízení minimálně 3 stavební společnosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 28. 8. 2013
USNESENÍ Z 55. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 55/720/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/721/2013
1. Rada obce schválila zadávací podmínky veřejné
zakázky malého rozsahu projektu „Zahrada – nejen
místo odpočinku (II. etapa)“, a to dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce, aby oslovil v rámci výběrového řízení minimálně 3 společnosti.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 4. 9. 2013, zapsal Radek Brázda

Hﬁbitov
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Základní ‰kola
Vážení čtenáři,
na začátku školního roku 2013/2014 bych vás rád informoval o tom, co je nového v naší
základní škole. Je velmi potěšující, že počet žáků školy pomalu roste a 2. září jsme
v lavicích uvítali celkem 158 žáků základní školy a 75 dětí v mateřské škole (maximální
počet, který povoluje kapacita).
První školní den byl slavnostní zejména pro nejmenší žáky školy, kteří se svými rodiči plni očekávání zaplnili svou novou třídu. Přivítala je paní učitelka Vojtková, vedení školy a pan místostarosta Mgr.
Martin Frgal, jenž žákům popřál bezproblémový přechod do základní školy a spoustu jedniček a předal
žákům školní pomůcky, které tradičně věnuje nejmenším školákům obecní úřad.
V ostatních třídách došlo od konce minulého školního roku k drobným změnám – někteří žáci se
odstěhovali či odešli na víceleté gymnázium, jiné jsme přivítali ve 3., 5. a 6. třídě.
Mírně se obměnil také učitelský kolektiv, z rodinných důvodů odešla ze školy Mgr. Marcela Chramostová a na rodičovskou dovolenou nastoupila Mgr. Ivana Bezrouková. Školní sborovnu tak od konce srpna posílila Mgr. Jarmila Halamová a Mgr. Kateřina Hrubá. Oběma přeji, aby se jim v naší škole dobře
pracovalo. Do mateřské školy se vrátila po rodičovské dovolené Veronika Mlčochová.
V průběhu prázdnin došlo k:
• výměně střešní krytiny ve školní jídelně a keramické dílně
• malování učeben základní školy i mateřské školy a prostor školní jídelny
• pořízení nové interaktivní tabule pro žáky 1. stupně
• nákupu nových učebnic a učebních pomůcek
• dokončení arboreta na školní zahradě
• návštěvě vedení školy ve slovenských Raslavicích, kde byly projednány možnosti obnovení spolupráce škol.
Hned na začátku školního roku jsme měli velkou radost z informace doručené z Ministerstva pro místní rozvoj, které dodatečně podpořilo projekt Zahrada – nejen místo odpočinku (II. etapa). V rámci tohoto projektu bude školní zahrada doplněna v průběhu října a listopadu o nové herní prvky (kuželník, houpačka, prolézačka, lanovka, kladina aj.), altán a mobiliář.
Z projektu Inovace bude během podzimu dovybavena počítačová učebna žákovskými počítači a dalším IT vybavením.
V listopadu oslavíme 125. výročí otevření nové školní budovy v Troubkách. V rámci oslav proběhne
školní akademie, den otevřených dveří a setkání s bývalými zaměstnanci školy. O případných dalších
akcích spojených s oslavami bude veřejnost informována na webových stránkách školy a prostřednictvím obecního rozhlasu.
Nezbývá než si přát, aby žáci ve škole vytvořili za přispění svých vyučujících dobré třídní kolektivy,
úspěšně zvládli všechny úkoly, zkoušení, testy, projekty, ale i výlety, exkurze, školu v přírodě, lyžařský
kurz a vše další, co přinese následujících deset měsíců tak, abychom právě zahájený školní rok mohli
s odstupem času všichni hodnotit jako úspěšný.
Mgr. Petr Vrána, ředitel školy
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Plán akcí pro ‰kolní rok 2013/2014
aneb Co jsme nachystali pro na‰e Ïáky
Tak jako každý školní rok, bude i letos běžná výuka protkána řadou zajímavých akcí, jejichž hlavním
cílem je zpestřit žákům jejich pobyt v lavicích. Jiné aktivity pak poskytnou prostor pro poměření sil s vrstevníky jiných škol, máme na mysli soutěže napříč hned několika vyučovanými předměty. Chystají se
klasická školní kola olympiád a soutěží, a to z českého jazyka, dějepisu, fyziky, matematiky a chemie.
V rámci přírodopisu je pro žáky připraveno hned několik aktivit vztahujících se k přírodě, ekologii nebo
např. ke Dni Země.
Pro žáky 9. ročníku je naplánována návštěva Úřadu práce v Přerově, stejně tak i prezentační výstavy středních škol. Možnost navštívit v letošním školním roce, v rámci exkurze, Technické muzeum v Brně
pak budou mít žáci II. stupně. Všechny nás také čeká zhlédnutí vybraného divadelního představení. Třeťáci a čtvrťáci absolvují plavecký výcvik.
A aby nebylo vše jen o škole, je připravena i celá řada zájmových útvarů, jež mají žáci možnost navštěvovat ve svém volném čase. Nabídka je pestrá, posuďte sami. Pro ty, co rádi tvoří, jsou otevřeny dveře keramiky, tvořivé dílny či kroužku pletení z pedigu. Sportovcům nabízíme aerobik a sportovní hry. Kdo
rád hudbu a zpěv, může zavítat do pěveckého kroužku či fléten. Herecky vyřádit se lze v dramatickém
kroužku.
Přejeme všem žákům naší školy hodně zdaru ve školním roce 2013/2014!
kol.

První ‰kolní rok
V letošním školním roce 2013/2014 jsme v naší základní škole přivítali 25 prvňáčků. První školní dny
bývají pro děti a členy rodiny velmi náročné. Školní docházka s sebou přináší mnoho povinností, pravidelný režim a především spoustu nových úkolů.
První týdny brzkého vstávání do školy mají prvňáčci za sebou, velmi dobře se orientují v prostorách
budovy školy, bez dopomoci dospělých dokážou zvládnout provoz ve školní jídelně, jsou schopní se
o sebe postarat, stávají se více a více samostatnými, a tím se z nich stávají opravdoví školáci. Je pravda, že mají před sebou ještě dlouhou cestu a do konce první třídy je daleko, ale i přesto si prvňáčci
zaslouží obrovskou pochvalu za svou snahu, píli, pečlivost a vzorné chování, kterým mile překvapují
své okolí.
Rodičům a žákům první třídy přejeme hodně sil, trpělivosti a nadšení, které z nich čiší, ať je neopouští.
E. Vojtková
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Barevn˘ podzim v S tﬁídû
Jen co jsme se rozkoukali po prázdninách, pustili jsme se do podzimního tvoření. Na vycházce jsme posbírali přírodniny, pověděli si něco nového
o stromech a květinách a vytvořili krajinky z listů a větviček, které už nám
krásně zdobí prostor u šaten.
V učení jsme pokročili o pěkný kus, dokazují to i samostatné kresby na
tabuli, poslech a převyprávění čtené pohádky. Zážitkové učení prostě nemá
chybu! Barevní draci nás rozveselili ve špatném počasí a teď se už těšíme
na návštěvu divadelního představení a sportovního dopoledne v Přerově.
Krásný podzim vám přejí všichni z „Eska“!
M. Mikešková

Ze ‰kolní druÏiny
v záﬁí 2013

1

2

Sluníčkem prozářené a bezstarostné prázdniny
utekly rychleji, než jsme chtěli. Začala nám opět
škola a s tím i mnoho povinností. Někdo z nás se
těšil více, někdo méně a někteří vůbec. Ale co
naplat, do školy prostě musíme.
Také školní družina ožila. Hned první den se
zaplnila do posledního místečka. Na „společnou
loď“ jsme přivítali naše nové kamarády – děti z první třídy se seznámily s celoročním programem pro
jednotlivá oddělení.
„V družině se nenudíme, sportujeme, soutěžíme“ je název aktivit pro starší děti a mladší budou
pracovat podle plánu s názvem „Hrajeme si rádi,
družina nás baví.“
Když nám přálo počasí, využívali jsme školní
zahradu a Konírnu k soutěžím a hrám. Při soutěži
Běžím o závod /foto 1/ jsme se octli v říši zvířat, ve
které jsme se museli vyhýbat různým nástrahám
– přechodu přes řeku, kde plavou piraně, medvědí stezce, dračí sluji a mnoha dalším.
Indiánskou stezkou /foto 2/ jsme se dostali na
území apačských bojovníků. Seznámili se s jejich
symboly a znaky, s názvy měsíců a zvládali úkoly
na trase. Na chvíli jsme si vyzkoušeli být opravdovými moderátory a hlasateli zpráv a zábavných
programů v soutěži Moderátorské hvězdy a Na
moderátory /foto 3/. Zjistili jsme, že tato profese
není vůbec lehká.
Při Lístečkovém poznávání jsme hledali v celém
areálu školy ukryté kartičky s listy stromů, jejichž
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názvy jsme pak museli najít na počítači. Navštívili jsme hasičárnu a dověděli se o náročné a těžké práci hasičů /foto 4/.
A když pršelo? Hráli jsme hry, kreslili, vyráběli dráčka Papíráčka nebo náramky přátelství. Kdo chtěl, mohl předvést svůj
pěvecký talent při Podzimním zpívání /foto 5/ nebo si „vyskákat
diplom“ a odměnu v soutěži Lano se točí. Také letos se mnozí
z nás přihlásili do EKO kroužku pod názvem Bez medu to
nejde. Soutěží a her bylo mnoho a již nyní se těšíme na říjnové akce.

3

Mateřánková V., Štenclová S., Dis.

4
5

Mateﬁská ‰kola
Letošní školní rok jsme zahájili 2. září ve vymalovaných, vyzdobených třídách. I letos jsou všechna tři
oddělení plně obsazena. Nejmladší děti navštěvují oddělení v prostorách základní školy. Sešlo se zde 25
„Skřítků“, kteří se skamarádili a brzy si v mateřské škole zvykli, i když v prvních dnech nebyla nouze o slzičky.
V budově v ulici Sportovní je oddělení Sluníček,
které navštěvuje 6 předškoláků a 19 středňáků. V oddělení Berušek se sešlo 25
předškoláků. Celkem navštěvuje mateřskou školu 31 předškoláků, kteří se
budou připravovat k zápisu a úspěšnému vstupu do základní školy.
První den ve školce byl ve znamení pohádky. Přijel k nám kašpárek
s maňáskovou pohádkou O koblížkovi. Děti se seznámily s učitelkami, tetami a panem ředitelem, který
přišel na návštěvu i s panem starostou a místostarostou. Přinesli dětem
sladkosti a popřáli hodně kamarádů,
zážitků a radosti v mateřské škole.
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Od 25. 9. začínají předškoláci jezdit na bazén
do Přerova, kde budou absolvovat deset lekcí
předplaveckého výcviku. V říjnu budeme vystupovat na školní akademii a už se těšíme na listopad,
kdy zatancujeme babičkám a dědečkům v kulturním domě na setkání seniorů.
V dalších měsících plánujeme i jiné aktivity, ale
o těch zase příště…
V. Hanzlíková

SdruÏení pﬁátel Z· a M· Troubky
Indiánsk˘ dûtsk˘ den
V pátek 6. září uspořádalo naše sdružení odložený indiánský dětský den. I přes všechny obavy ohledně předpovědi počasí se na nás už od čtvrtka usmívalo sluníčko, a tak nebránilo nic tomu, aby v noci ze
čtvrtka na pátek v postaveném týpí přespaly spolu se svými pedagogy děti ze základní školy.
Týpí pro ně postavil skautský oddíl Dakota-Severka z blízkého Dubu nad Moravou. Pro děti to byl opravdu pěkný zážitek. Pomohly nám namalovat bránu a totem do indiánské vesnice a pak došlo na „opékačku“ a zpívání u ohně. V pátek ráno dostaly děti ve školní jídelně snídani a hurá do školy.
Odpoledne pak pro všechny malé i velké indiány a kovboje čekala indiánská vesnice. Při vstupu obdržely všechny děti lístek na cigáro z udírny, sladkost a také měšec na zlaté penízky, který pro ně se svou
maminkou ušila členka našeho sdružení paní Romana Soušková.
V indiánské vesnici nechyběl saloon, prodej piraně, uzeného ocásku a lahodného moku. Děti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely střelbu na bizona, hod tomahavkem, jízdu na mustangovi pod vedením
pana Zbyňka Smolky nebo jízdu na divoké řece. Nechybělo indiánské válečné malování, indiánské puzzle, určování stop divoké zvěře, rýžování zlata a ukázka kovbojských triků s bičem, kterou nám ochotně
předvedl pan Jan Skopal.
V dílně U čtyř růží prérie si pak mohli všichni vyrobit indiánské lapače snů. Příjemným zpestřením byla
také ukázka voltiže, kterou se svými svěřenkyněmi připravila paní Bronislava Krejčířová.
Za každý splněný úkol děti obdržely jeden zlatý, který si pak mohly vyměnit ve směnárně za různé sladkosti.
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O pravou westernovou zábavu se postarala
country skupina Záskok z Dubu nad Moravou, která hrála až do pozdních večerních hodin.
Děkujeme obecnímu úřadu, pedagogům a panu
řediteli ze základní školy za pomoc při organizaci,
panu Liborovi Hanzlíkovi, který nám pro děti věnoval lízátka, panu Miroslavu Pavlíkovi za zhotovení
hůlek na makrely, myslivcům za zapůjčení a přípravu areálu a všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem na přípravě celého odpoledne podíleli.
Za SPŠ H.Kamelandrová
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A léta bûÏí
Vzpomínky na ‰kolní léta
Prvního září ve školním roce 1942–1943 vedly maminky své děti do první třídy umístěné vedle sborovny. Přivítal nás pan řídící Ivan Novotný. Maminky nás usadily do dřevěných lavic. Já jsem seděla
v první lavici s Jarkou Indrákovou (Bahounkovou). Vzpomínám si, že ve třídě bylo přes dvacet dětí.
JS

Ročník 1934. Školní rok 1940–1941. Pan učitel Eduard Roba měl ve třídě 45 dětí. (Paní Ludmila
Kamelandrová, která nám snímek zapůjčila, stojí třetí zleva.)
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Ročník 1959. Fotografie je z tovačovské základní školy asi z roku 1967. Typické dřevěné lavice, minimální výzdoba třídy a v ročnících bývalo nejméně 25 spolužáků. Fotografii zapůjčil pan Jaroslav Dočkal,
který sedí v první lavici druhý zleva. Učitelem byl pan Zbožínek.
Ročník 1968, Tovačov. Chlapec s brýlemi je Martin Nezval z Louček a v prostřední řadě ve druhé lavici se do objektivu usmívá Josef Roman z Nové čtvrti.
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První třída v Tovačově, foto z roku 1974. V první lavici sedí Jarmila Krejčířová, rozená Skopalová, která bydlela v ulici K Záložně.
Šestá třída v Tovačově. Ročník 1968. Foto z roku 1979. Ve čtvrté lavici u okna je Hana Kamelandrová, která nám fotografie zapůjčila. (V Troubkách se tehdy v lavicích nefotografovalo. Pokud ano, tak se
k nám tyto snímky zatím nedostaly. – Redakce.)
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Pﬁekvapiv˘ nález
hrobu dÛstojníka âsl. legií
Jak již bylo zmíněno v úvodní části Zpravodaje, narazili v srpnu dělníci při stavbě chodníku na hřbitově v Troubkách na neznámý hrob, ve kterém byly uloženy rakve s ostatky muže a ženy. Zemřelý byl
pochován v uniformě, v rukou měl kříž a na přezce byl čitelný znak Československa. Pátrání v historických pramenech ukázalo, že se s největší pravděpodobností jedná o devětadvacetiletého důstojníka
Československých legií Aloise Tesaře. Z betonové desky bylo možné přečíst datum, kdy byly rakve do
země uloženy – v říjnu 1925.
Historické prameny uvádějí, že v Čs. legiích sloužilo také pětadvacet vojáků z Troubek. Devatenáct
jich bylo v Rusku, dva ve Francii a čtyři v Itálii. Alois Tesař působil u prvního kulometného oddílu v Rusku, ale zemřel až několik let po návratu domů. V červnu 1922, tedy tři roky před svou smrtí, se ještě stihl oženit. Zda ale tělo zemřelé patří jeho manželce, se už zřejmě nepodaří zjistit.
Že Alois Tesař skutečně zemřel v Troubkách v říjnu roku 1925, což je datum uvedené na desce, potvrdily stránky Zemského archivu v Opavě. Ukázalo se, že ano. Je zde doslova uvedeno, že kapitán pěšího pluku číslo 8 zemřel na dovolené v Troubkách. Jednalo se o syna Františka Tesaře, chalupníka
v Troubkách a jeho manželky Františky, rozené Krátké.
Datum jeho narození 30. srpna 1896 je navíc totožné s datem uvedeným v odborné publikaci Muzea
Komenského. Ta mapuje všechny rodáky a občany Přerovska, kteří působili v Čs. legiích. V ní ale
datum úmrtí Aloise Tesaře chybí. Archiv zmiňuje i takový detail, že byl příčinou jeho smrti zánět mozkových blan.
Podle starosty Radka Brázdy, který se osudy Čs. legií zabýval ve své diplomové práci na vysoké škole, je možné i to, že byl Aloisovým bratrem František Tesař, jehož jméno je uvedeno i na památníku
v Troubkách. Byl jednou z obětí první světové války a zemřel v roce 1914.
Protože už v Troubkách nežijí žádní přímí příbuzní Aloise Tesaře, zajistila obec po konzultaci s odborníkem na pohřební právo zpopelnění v olomouckém krematoriu. Urna s ostatky byla uložena do urnové schránky č. 150 na hřbitově v Troubkách.
Redakce
(Zdroje: Rodáci a občané okresu Přerov v čs. leg. armádě v letech 1914–1920 str. 93,
Nové Přerovsko č. 34 ze dne 23. 8. 2013)
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Z na‰í farnosti
Poohlédnutí a podûkování za slavností svûcení
nového oltáﬁe
Milí Troubečtí,
když vstoupíte do prostor našeho troubeckého chrámu, dýchne na vás atmosféra uspořádanosti, čistoty, krásna a jistě i Boží blízkosti. Kdo jste se již zastavili na prahu chrámové předsíně, možná jste zjistili, že
jste zváni ještě dál, do nitra chrámu, prostoru ztišení a modlitby. Denně odemčené dveře mezi chrámovou
předsíní a nitrem chrámu, přijměte jako tichou pozvánku pro každého příchozího. Každý může vstoupit dále,
postát, či se usadit do lavice a tichost chrámu, jakož i blízkost Nejvyššího, může vést ke ztišení roztěkaného srdce či dne a ke zkoncentrování sil na to, co je před vámi důležité a podstatné.
Vašemu pohledu vně kostela nemůže uniknout nový skvost, totiž nově posvěcený a instalovaný oltář,
který může promlouvat k vnímajícímu. Například materiál, z něhož je zhotoven, vybroušen a zpracován
do podoby, která upoutává, vede naše myšlenky k tomu, že se vyplatí vybrušovat nejenom mramor, ale
i naše lidství, které stejně jako mramor v naturální podobě příliš neokouzlí, ale vybroušeno do jemnosti a krásy přitahuje pohled mnohých. Až si člověk může trochu postesknout, kéž by bylo více těch, kdo
se nechají obrušovat Mistrem lidských srdcí, aby té krásy lidského rodu, kolem i vně, bylo raději více
než méně.
Oltář promlouvá i jako prostřený stůl potažený čistým plátnem s předsazenou květinovou výzdobou,
osázen voskovými svícemi, čekajícími na svou příležitost radostného rozsvícení ke slavnosti setkání.
Jaké setkání? Toho, který je, to je jméno Boha, s těmi, které on ke stolu zve, totiž nás, každého bez
výjimky. Oltář, prostřený stůl, nechť je každému příchozímu pozvánkou k hostině, že Kdosi na nás čeká
u prostřeného stolu, abychom s ním zasedli.
Îehnací modlitba u oltáﬁe
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Zvlášť člověku prožívajícímu pocity, že nikam nepatří, nikde ho nechtějí, člověku postrádajícímu blízkost společenství, prostřený stůl vyřizuje vzkaz, můžeš přijít sem. Ovšem i člověku prožívajícímu jakousi plnost všeho, je prostřený stůl vzkazem: „Ještě něco ti však schází.“
Není však v kostele jen oltář. Pozornost jistě upoutají zářivé vitráže mající krásnou symboliku. Ona
sklomalba na chrámových oknech zachycující ať už více moderně v presbytáři kostela nebo více romanticky po bocích, paměť generací sdělující životní příběhy lidí před námi, jichž se dotýkal Ten, který byl
pro ně, a zároveň Ten, který je i pro nás. Ona symbolika je v tom, že tak jako světlo shůry prostupuje
vitráží znázorňující setkání člověka s Bohem a jde k nám skrze tyto obrazy, tak i On, který je, k nám kráčí často zprostředkovaně skrze ty lidi a ty události, jak On sám si u sebe určí.
Často ani netušíme, kdy jeden druhému zprostředkujeme Boží tvář, tušíme však, že právě k této službě On sám volá člověka ještě i jinak a intenzivněji než povolal ostatní stvoření. Tolik může hovořit kostelní okno vyplněné vitráží. Vrátit se z prostor chrámu domů trochu změněný, aby paprsek Nejvyššího
mohl dopadnout i na ty, kteří přebývají tam kde my, by mělo být cílem návštěvy chrámu.
Mohli bychom dále hovořit o službě otevřeného chrámu pro zušlechtění člověka, ale rád bych touto
cestou poděkoval všem těm, kteří a které tento chrám zušlechťují. Na prvním místě čtyřem skupinkám
žen, které pravidelně v rámci dobrovolnosti udržují ve svém chrámu pořádek a čistotu budící dojem obývacího pokoje. Vždyť jím skutečně chrám je, ba dokonce ještě něčím více.
Děkuji také všem těm, kteří se starají o technický stav svého kostela. Jistě, starat se o své věci je projevem dobrého hospodáře a jakousi samozřejmostí, ovšem poděkování není nikdy dost. Poděkování
patří i těm, kteří se jakkoliv podílejí na bezprostřední přípravě a průběhu bohoslužeb, třem kostelníkům,
panu varhaníkovi, paní květinářce a jejím pomocníkům, všem osmi ministrantům, děvčatům zpívajím ve
schóle, chrámovému sboru a muzikantům. Také všem, kteří tyto služby kdy ve farnosti vykonávali.
Děkuji touto cestou i všem dárcům, sponzorům, pravidelným i nepravidelným přispěvovatelům v kostelních sbírkách, ať už při běžných nebo mimořádných bohoslužbách, jako jsou například pohřby.
Váš kostel byl postaven a je udržován zase jen z vašich prostředků, tedy to, co bylo již vybudováno,
je vašim přispěním. V poslední době je to pevný a důstojný mramorový oltář, nové masivní dubové podstavce pod sochy, nové a zrekonstruované dubové lavice, nová zpovědní místnost, výmalba a konečně
i nové ozvučení, osvětlení a zabezpečení kostela.
Neměli bychom opomenout také zrestaurované varhany.
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Nová kﬁtitelnice

Svatostánek

Děkujeme touto cestou i obci Troubky, která farnosti přispívá ročně nemalou částkou, bez níž by tyto
věci být nemohly.
Možná bychom si mohli říci – mnoho se udělalo, ale ještě je také mnoho před námi. Je to skutečně
tak. Dali jsme důraz na nitro chrámu, tak jako je důležitější nitro člověka než jeho plášť, ale i ten je potřebný jak člověku, tak i kostelu.
Zatím jsme již dvakrát podávali žádost na dosažitelné dotační tituly, ale dvakrát jsme neuspěli. Uspěli ti, kdo chtěli méně a na jiné věci a snad také ve vyvolávané hysterii restituující církve. Požadovaná
částka bohužel přesahuje více jak tři miliony a pro kostel, který není památkou a navíc v obci mající nad
500 obyvatel, je uspět u známých dotačních titulů ministerstev kultury i zemědělství operující s evropskými financemi dosti obtížné.
Snad bych se i touto cestou obrátil na ty, kteří mají vliv na příslušných místech blízko různých dotačních titulů, či na troubecké podnikatele nebo možné dárce na spolupráci při plánovaných nákladných
opravách. Uvažujeme také o vyhlášení veřejné sbírky, aby měl možnost každý troubecký občan přispět,
či po nějakou dobu přispívat na svůj kostel dílem, který odpovídá jeho možnostem rozloženým do delšího časového horizontu.
Začali jsme duchem, končíme hmotou. Člověk je duší oživené tělo, kde jedno bez druhého není člověkem a jedno potřebuje druhé. Převažuje-li tělesnost, blížíme se k říši živočišna, má-li navrch duch
otevřený Bohu, stává se člověk stále více spodoben s tím, podle jehož obrazu byl stvořen. Ovšem duše
bez těla je jen přechodný stav v důsledku hříchu, který přináší na tuto zemi rozdělení a smrt. A tak potřebujeme oboje, abychom byli
lidmi, stejně tak chrám dává
ducha, jakož i potřebuje být
ukotven v hmotě.
Do přicházejícího podzimu
přeji všem čas k meditaci
v šeru podzimních večerů příhodných k setkání s Tím, který je a dává životu nesčetnou
pestrost odstínů možností
barev života, jejichž pestrou
paletu nám podzim v přírodě
otevírá.
† žehná všem váš otec Radek

Setkání na farní zahradû
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Akce farnosti pro dûti a mládeÏ
Rozpis výuky náboženství
1. a 2. třída
– úterý
3. třída
– čtvrtek
4. třída
– úterý
5. a 6. třída
– čtvrtek
9. třída

13.00 hod. na faře
14.00 hod. na faře
11.30 ve škole
15.00 hod. na faře
podle domluvy s žáky, kteří se přidají k přípravě na biřmování

Letos bude probíhat příprava na první svaté přijímání a na biřmování.
Příprava k 1. svatému přijímání
souvisí s výukou náboženství pro třetí třídu. Jednou měsíčně se budeme setkávat s rodiči a modlit
se společně za děti. Děti budou také průběžně zkoušeny, jak pokročily ve znalostech Desatera Božích
přikázání, jejich porozumění a jak zvládají základní modlitby.
Příprava na biřmování mládeže
Mládež od 9. třídy výše se může přihlásit na biřmování. Bude se probírat katechismus pro mladé
vydaný papežem Benediktem XVI. u příležitosti světového setkání mládeže v Madridu a bude se
rozebírat evangelium podle Matouše.
Setkávání děvčat ve schóličce
Každý pátek od 16.00 hod. se na faře setkávají děvčata, která chtějí zpívat a hrát při bohoslužbách,
na nácviku rytmických písní. Kontaktní osobou je Kamila Rajtarová a Michaela Netopilová.
Setkávání ministrantů
Vždy první sobotu v měsíci na faře v Troubkách po ranní mši a po společné snídani bude probíhat
nácvik ministrování proložený hrami chlapců, kteří slouží u oltáře.

❧
Akce farnosti pro dospûlé
Příprava na biřmování nebo i jiné svátosti
I dospělí se mohou připravit na přijetí svátosti biřmování. Také ti, kdo nebyli u prvního svatého přijímání nebo už nebyli dlouho u zpovědi a rádi by si leccos osvojili, budou vítáni. Více na internetových
stránkách farnosti, nebo vývěskách.
Pěvecký sbor Troubečan
Kdo rád zpívá při slavnostní liturgii, může každé úterý v 18.30 hod. pilovat zpěv ve zpěvárně chrámového sboru na obecním úřadě. Nyní se již bude nacvičovat na Vánoce. Kontaktní osobou je Jiří
Burian.
Filmový klub
Tento rok otevíráme ve farnosti novinku – filmový klub. Jednou do měsíce se bude na faře promítat
nějaký hodnotný film, který bude odborně uveden a po zhlédnutí bude možnost diskuze. Více na
internetových stránkách nebo vývěskách farnosti. Kontaktní osobou je Petr Fojtík a Marcela Fojtíková Roubalová.
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Farní knihovna
Možnost výpůjčky pondělí – pátek (7.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 15.30 hod.) u paní Marie Čečmamové. Seznam knih je přístupný na internetových stránkách farnosti.
Společenství seniorů – Zlaté hrozny
První čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté. Po společné snídani je na programu rozjímání nad biblickým textem a možnost sdílení, kdy každý může říci svou osobní zkušenost s vírou. Následně probíráme věci farnosti nebo po domluvě sledujeme film s náboženskou tématikou, či máme setkání s nějakou pozvanou osobností. Společenství je otevřené pro všechny, kdo se chtějí sdílet ve své víře
a setkávat se.

❧

Slavnostní bohosluÏby na podzim
a v adventu
Slavnost SV. VÁCLAVA – sobota 28. září v 8.30 hod.
Slavnostní mše s prosbou za národ, zpívaná hymna a svatováclavský chorál
Slavnost VŠECH SVATÝCH – pátek 1. listopadu v 17.00 hod.
Slavnostní mše, oslava všech našich křestních i biřmovacích patronů, patronky obce Troubky
Památka VŠECH VĚRNÝCH ZESNULÝCH – sobota 2. listopadu ve 14.00 hod.,
Mše za naše zemřelé se světelným průvodem na hřbitov a žehnání hrobů
(Henčlov totéž v 9.00 hod.)
Svatohubertská mše – neděle 3. listopadu v 8.30 hod.
Mše doprovázená liturgickým zpěvem a troubením myslivců
Svatomartinský lampionový průvod pro děti – Henčlov, pátek 8. listopadu
Setkání u kaple sv. Martina v 16.00 hod., potom lampionový průvod obcí Henčlov, který končí
v budově školky, kde jsou pro děti připraveny různý hry a sladké odměny
Slavnost KAPLE SV. MARTINA V HENČLOVĚ – hodová mše v Henčlově v neděli v 10.00 hod.
Mše je doprovázená chrámovým sborem Troubečan a dechovou hudbou, po mši je tradiční občerstvení poutníků v budově školky.
Žehnání adventních věnců – sobota 30. listopadu v 16.00 hod.
Zpívané nešpory a žehnání adventních věnců v předvečer adventu
Rorátní ranní mše v adventu – každé úterý a čtvrtek v adventu tj. od 1. prosince do 24. prosince
v 6.30 hod. Mše se koná jen o svíčkách za zpěvů rorátů (nádherné adventní zpěvy). Děti mají své
adventní lampičky. Po mši je pro děti snídaně na faře a potom odcházejí do školy.
Více informací ze života, dějin farnosti a také zajímavá historická fota
najdete na www.farnosttroubky.cz

❧
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Spoleãenská kronika
Z dÛvodu zájmu obãanÛ se redakãní rada Troubeckého zpravodaje rozhodla zachovat spoleãenskou
kroniku. Touto cestou dûkujeme paní Danu‰i Frankové, která osobnû zajistila od v‰ech 94 (!) jubilantÛ písemné souhlasy s uveﬁejnûním do Troubeckého zpravodaje.
V lednu 2013
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Jaromír Pﬁehnal
ZdeÀka Vymazalová
Pavel Flora
65 let
Vojtûch Jehláﬁ
Emilie Lehká
AneÏka Brázdová
70 let
Bedﬁich Hampel
75 let
Jiﬁí Ra‰ka
Josef Brázda
Antonín Gregovsk˘
V únoru 2013
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
65 let
Marie Kamelandrová
Josef Gregovsk˘
Petr Brázda
75 let
Adolf Gregovsk˘
Ludmila Koneãná
80 let
Stanislav Berãík
Josef Pumprla
85 let
Emilie Nûmãáková

V bﬁeznu 2013
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
âestmír Stavinoha
Miroslava Bartoníková
Jarmila âeãmanová
Miroslava Gregovská
65 let
Vilém Tvrd˘
Franti‰ek Vojtek
Bohumil Koﬁínek
Josef Doãkal
70 let
Milu‰ka Trefilíková
Zdenûk ZboÏínek
Pavel Topenãík
Jarmila Mrtvá
80 let
Josef Ra‰ka
85 let
Anna Krejãíﬁová
V dubnu 2013
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Jarmila Nûmãáková
Oldﬁich VyslouÏil
65 let
Rostislav Paul
70 let
Vojtûch ·i‰ka
Josef Doskoãil
Markéta Mrtvá

75 let
Vlasta Berãíková
92 let
Vojtûch âervinka
V kvûtnu 2013
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Kvûtoslav Pûkník
Olga Adamcová
Jana Svaãinová
65 let
Jana Doãkalová
Jarmila Tom‰Û
Jana Koﬁínková
Jana Ra‰ková
70 let
AneÏka Bosáková
Miroslav Mlãoch
Václav Pi‰tûk
75 let
Ladislav Mikulsk˘
Marie Mi‰áková
ZdeÀka Fridrichová
85 let
Viktor Smolka
Libu‰e Koutná
V ãervnu 2013
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Otakar Mateﬁánka
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65 let
Jan Ticháãek
75 let
Vûra Smetáková
85 let
Aloisie Ticháãková
V ãervenci 2013
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Hana Krãová
Oldﬁich Bahounek
65 let
Josef Kahoun
Danka Brázdová
Petr Létal
80 let
Emílie Mlãochová
Helena Jehláﬁová
Helena Kalábová
Pavla Smrktová

V srpnu 2013
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Karel Gregovsk˘
Jindﬁich Baran
Jitka Vinklerová

V záﬁí 2013
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Drahoslav Vrána
Ludmila Svozilová
Jiﬁí Krã

65 let
Helena Navrátilová
Josef Kaláb
Ludmila Nûmãáková

65 let
Oldﬁich Mádr
Vûra Medková

75 let
Ludmila Vránová
80 let
Jarmila Mezuliáníková
Helena ¤iho‰ková
85 let
Josef Krejãí
90 let
Ludmila Smolková

70 let
Ludmila Plhalová
75 let
Jaromíra Tesaﬁová
Marie ·vábová
Marie Pumprlová
80 let
Marie ·tûpáníková
Ludmila Smolková
Marie Vojtková
Václav Zatloukal
85 let
Jarmila Petﬁíková

91 let
Anna Gregovská

V‰em jubilantÛm
pﬁejeme do dal‰ích let hodnû zdraví, pohody a spoustu hezk˘ch chvil stráven˘ch se sv˘mi nejbliÏ‰ími.

V roce 2013 nás opustili
Franti‰ka Ticháãková
Miroslav Dospí‰il
Jiﬁina Navrátilová
Milada Koﬁínková
Martin Doãkal
Pavla Kelnarová

Josef Bartonãík
BoÏena Beráková
Václav Nesvadba
Franti‰ka Obrtelová
Miroslav Janou‰ek
Václav Kupãík

Josef ¤iho‰ek
Marie Neãekalová
Antonín Smrkta
Marie VyslouÏilová
Martin âervinka

âas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme upﬁímnou soustrast nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.
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GRATULUJEME
Zlatá svatba trochu
jinak
To jsme tehdy kráčeli vyparádění – sukně, kalhoty, košile, halenky, saka, svetříky, také ladící střevíčky, kabelky, náušnice, náramky, řetízky. Po domácích
bojích o kousek zrcadla a o vzájemné kladné kritiky
jsme pochodovali důležitě Troubkami. Šli jsme na
svatbu. Ne ledajakou. Zlatou svatbu! Svatbu babičky a dědečka. Svatbu Anny a Zdenka Lehkých.
A samozřejmě, že jsme dostali i svatební oznámení.
Ocitli jsme se tedy řádně pozvaní u dveří. Po zazvonění nastala dlouhá fáze úsměvů, vítání, jednohubek, připíjení a dalších úsměvů a usedání ke svátečně prostřenému stolu. Svatebčanů byla celá
rodina, vítání a polibků jsme si užili požehnaně.
Pak už jsme však měli být svědky samotného
obřadu. Svatební Mendelsonův pochod nás přiměl
se utišit a soustředit pozornost na šťastný pár. Vše
bylo jako při opravdové svatbě – prstýnky, oddávající, všechno snad až na ženicha a nevěstu samotné.
Ani nedovedu svými slovy popsat jejich obrovské
nadšení pro to, nás šokovat a pobavit, ani pocity
všech svátečních hostů. Zkuste si celou situaci sami
představit, pomůže vám přiložená fotografie.

Anna Lehká rozená Zhřívalová a Zdeněk Lehký
ve svůj svatební den 13. 7. 1963.
K zlaté svatbě srdečně blahopřeje
rodina, přátelé a Troubecký klub seniorů!
Zkrátka se před námi objevila
babička – nevěsta v závoji ze záclony s dědečkem – ženichem v paruce a naleštěných kanadách a proběhl skutečný obřad a my všichni,
jako svědkové, jsme se podepsali
do oddacího listu.
Zbytek dne byl plný hodování, slavení, jídla, pití, povídání a písniček,
jak to má být na správné svatbě.
Babičko a dědečku gratulujeme
a přejeme hodně štěstí!
vnučka Daniela Hostašová

33

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 3/2013

Na‰i úspû‰ní rodáci
Îije mezi námi…
V naší obci žije obyvatelka, kterou známe nejen my, ale i Česká republika a dokonce zahraničí, a to
díky tomu, že se již od třinácti let věnuje vyšívání, k němuž ji přivedla babička. Ale hlavně ji vedla k velké trpělivosti při práci.
Tou obyvatelkou je Jarmila Vítoslavská, která ručně šije a vyšívá tradiční hanácké kroje nejen pro děti
a dospělé, ale i pro porcelánové panenky. Protože práce s látkami a jehlou se jí zalíbila, vyučila se po
základní škole dámskou krejčovou v podniku Oděvna Přerov.
V roce 1969 bylo v obci založeno folklórní sdružení Hanák, do jehož činnosti se zapojila. A nebylo to
tancování, co ji uchvátilo, ale kroje. Zpočátku kroje jen upravovala na míry jejich nositelů, ale to jí nestačilo. První větší prací byla kordulka – vestička. Dodnes paní Jarmila ví, kdo je jejím vlastníkem. A tím to
všechno začalo. Pak se pustila do šití celých krojů – od dětských po ženské a mužské. Jenže si nemyslete, že si sedla k elektrickému šicímu stroji a dala se do práce.
Předtím musela nastudovat mnoho dokumentů, protože jednotlivé kroje se liší obec od obce i nepatrnými detaily. Ale ani pak ten šicí stroj nepoužila – všechno šije a vyšívá ručně, aby zachovala tradiční způsob výroby. Když vezmete do ruky její výrobek, stehy jsou krásně souměrné a výšivky složené
z úžasných květů a vzorů. Při představě takové práce, ke které je třeba hodně trpělivosti a hlavně času,
by se mnohému z nás orosilo čelo. A přece se tak dělo po celé generace před námi, kdy švadleny braly do rukou jen nůžky, jehly a nitě. Další čas zabere shánění materiálu, který často jezdí nakupovat i za
hranice. Krajky jí na zakázku paličkují vamberecké krajkářky.
V roce 1993 si zařídila živnost dámské krejčové a šila lehkou konfekci. Ale na své milované kroje
nezanevřela. Stále se jim věnovala a věnuje. Navíc dodnes tráví volné chvíle samostudiem a prochází
dokumenty, kresby a různé prameny v depozitu Olomouckého vlastivědného muzea. Časem načerpala takové znalosti, že se na ni obrací i studenti etnografie, aby jim poradila v jejich studiu a při vypracování bakalářských prací.
V letošním roce na jaře byla pozvána ředitelkou amerického Krajanského spolku California Czech &
Slovak club v Oucklandu u San Franciska k pobytu v USA. Ředitelka (původem z Olomouce) ji objevila díky jejím internetovým stránkám.
Hanaãka v USA
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California Czech & Slovak – oblekání Hanaãky
Na setkání Čechů a Slováků zde 27. dubna prezentovala ukázku svého nejlepšího hanáckého ženského kroje a podělila se o své zkušenosti a sdělila novinky ze staré vlasti. Paní Jarmila přiložila ruku
k dílu i při přípravě tohoto setkání a navíc vzbudila velký rozruch v ulicích, když se spolu s krajanskými
průvodci procházeli s krojovanou Hanačkou a velké množství lidí se s nimi chtělo fotografovat.
Dalším příjemným překvapením pro ni bylo, když ji Mgr. Veronika Hrbáčková a Mgr. Josef Urban, pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea navrhli na titul Nositel tradice lidových řemesel v oboru výroba tradičních hanáckých krojů, a to za vysokou úroveň znalostí a dovedností v tomto oboru a za jejich
předávání následovníkům. Její nominaci schválila dvanáctičlenná komise a ministr kultury jí tento titul
Olomouc, Dny Evropského dûdictví
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udělil. Byl jí předán
náměstkyní ministra kultury v Olomouci v sobotu
7. září 2013 v rámci zahájení Dnů evropského
dědictví.
Zde v muzeu a na Horním náměstí předvedla na
živých modelkách ukázku
dětského a ženského kroje před zástupci měst
a obcí celého kraje, členy
folklórních
souborů
a návštěvníků města.
Byla přijata i u olomouckého arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera, který
tak její práci mohl obdivovat zblízka.
Jestli si myslíte, že nyní
si pěkně pospává na vavřínech, jste na omylu. Začala připravovat výstavu z litovelských tradic pod
názvem Od narození po smrt. Bude se konat od listopadu v Olomouckém vlastivědném muzeu. Jejím
tématem, jak už z názvu vyplývá, bude užití krojů a textilu od narození dítěte, křtu, svatby apod. až po
poslední cestu člověka – smrt. Vážení spoluobčané, toto je tip na podzimní výlet do Olomouce a myslím, že nebudete litovat.
Michaela Franková

Knihovna
Lituji, minuli jsme pﬁistávací dráhu
Strach z létání je starý jako sama snaha vznést se do vzduchu. Jsou pasažéři, kteří se pokoušejí
zapudit ho četbou, spánkem, alkoholem, a nemálo z nich mu čelí starým osvědčeným způsobem –
humorem, byť mnohdy černým. Často se však zapomíná na to, že i piloti a palubní personál mají smysl pro humor (koneckonců jsou to také lidé).
Autoři knihy se zeptali pasažérů: „Co jste zažili na svých toulkách letadlem? Při kterých hlášeních
z pilotní kabiny se vám zatajil dech, kdy jste se museli zasmát?“
A nejlepší příspěvky seřadili do knihy. Namátkou jsme pro vás vybrali:
…před startem spoje letícího z Düsseldorfu do Berlína nás stevardka pozdravila těmito slovy:
„Dámy a pánové, vítám vás na našem letu do Mnichova.“
Když se začala pomalu šířit panika, ohlásil se pilot: „Také z pilotní kabiny vám přejeme dobré jitro. Kapitán, druhý pilot a autopilot by letěli raději do Berlína než do Mnichova. Kdo chce s námi? No,
takže jsme už tři, k tomu pasažéři – myslím, že jsme naši milou stevardku přehlasovali. Takže do
Berlína!“ Stevardka se posléze všem cestující omluvila.
H. G. Bocholt
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Když jsme oblétali bouři a docházelo k četným turbulencím, velmi rád jsem ohlásil: „Zde kapitán.
Zrovna jsem byl dotázán, jaký výkyv mají naše křídla. Momentálně činí dva a půl metru. Při výkyvu
dva metry sedmdesát se utrhne první nýt. A na letadle máme deset tisíc nýtů.“
V. Rapp, Erkrath
Můj vrcholný zážitek při létání se odehrál, když jsme přistávali s boxingem 737 na liverpoolském
letišti: bouře s příšernými turbulencemi a prudké boční vichry ze všech stran donutily pilota k akrobatickému manévru. Přistávací dráhu jsme viděli okénky tu vlevo, tu vpravo, letadlo poskakovalo
nahoru dolů a házelo sebou sem tam. Nakonec přišlo super tvrdé dosednutí – jako bychom prostě
žuchli na plochu z dvacetimetrové výšky.
Letadlo bylo tak nakloněné, že dopadlo nejprve na pravou stranu podvozku a po velkém poskoku
na levou.
Já i ostatní pasažéři jsme byli vskutku bledí, ale očividně se nám ulevilo, když jsme rolovali z přistávací dráhy směrem k bráně.
Kapitán, zjevně nadšený svým výkonem, se s námi rozloučil nezapomenutelnými slovy: „Každý
umí přistát, když je hezky!“
Letiště bylo posléze dočasně uzavřeno a jiná letadla přesměrována jinam.
L. Mayer, Aitrach
(Citováno ze stejnojmenné knihy A. Blindaové a S. Ortha. Připravila Hana Obrtelová)

Troubeãtí rodáci v zahraniãí
Využili jsme příležitosti, kdy se Tomáš Vojtek s rodinou vrátili na pár dní do rodných Troubek, a požádali jeho manželku Evu Vojtkovou, aby se s našimi čtenáři rozdělila o své dojmy a postřehy z jejich
zahraničních cest. Tentokrát tu máme pro vás Japonsko a příště se můžete těšit na Čínu a Vietnam.
Redakce

Japonsko
Do Japonska jsme odlétali na Velký pátek, a to proto, že v tuto dobu v Japonsku vrcholil květ sakur!
Let Šanghaj – Tokio trvá necelé tři hodiny, takže v poledne jsme přistáli v zemi vycházejícího slunce,
kde je ještě o další hodinu více než v Číně.
V Tokiu jsme měli zamluvený hotel na čtyři noci, takže jsme vyrazili přímo tam – přesouvání se s krosnou, velkým batohem, kufrem, příručními zavazadly, taškou s jídlem a dvěma kočáry není zas taková
sranda, takže bylo potřeba si nejprve trochu odlehčit!
Orientace v tokijském metru a ulicích není zrovna jednoduchá, některé menší stanice metra byly zcela bez anglických nápisů, takže první cesta do hotelu byla trošku oříšek a dorazili jsme až večer. V Tokiu
je velmi hustá síť metra a k tomu ještě hustá síť vlaků, které jezdí pod zemí a nad zemí a z centra vás
zavezou až daleko za město. Spojení byla všude perfektní, což jsme velice uvítali, neboť vlaky se staly
naším hlavním přepravním prostředkem.
Prvotní plán byl, že si v Tokiu půjčíme auto a procestujeme jižní část pod Tokiem, jenže… v Japonsku musíte mít mezinárodní řidičák, Český konzulát v Číně vám mezinárodní řidičák samozřejmě vydat
nemůže, vydá vám ho jen český úřad, který vám vydal klasický řidičák, a to jen výhradně do vlastních
rukou, takže nikdo jiný i s ověřenou plnou mocí vám jej nemůže vyzvednout a poslat. Takže jsme museli vše změnit a zbytek pobytu v Japonsku procestovat vlakem.
Tokio jako takové zejména Toma moc nenadchlo, je pravda, že tam toho moc k vidění není. Tom byl
trochu zklamaný, ale já se těšila na rušné přecpané ulice a to se mi splnilo! Asi největší atrakcí v Tokiu
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je Císařský palác – Imperial Palce, jeho prohlídka
je ale značně omezena. Návštěvník může vstoupit do paláce jen dvakrát do roka, a to 2. 1.
a potom 23. 12., kdy má císař narozeniny. Přístupné jsou zahrady, které lemují palác, ale jejich
návštěvu si musíte předem rezervovat. My jsme
byli v Tokiu na přelomu března a dubna a první
volný termín byl bohužel až ke konci dubna!
Nezbylo než navštívit pouze tzv. Východní
zahrady paláce, což je v podstatě velký park se
stromy a trávou a na palác odnikud neuvidíte! Co
stojí za návštěvu, to jsou čtvrti Ginza, Roppongi,
Shibuya a v Tokiu je samozřejmě tokijská televizní věž, vyhlášené rybí trhy a obrovská nákupní centra.
Největšího ruchu si člověk užije asi ve čtvrti Shibuya, kde je světově známá křižovatka Shibuya Crossing, přes kterou přejde za hodinu zhruba sto tisíc lidí (!). No, je to opravdu mazec, tolik lidí jsem nikdy
neviděla. Přechod pro chodce je udělaný i napříč celou křižovatkou.
Jinak v Tokiu je čisto, ticho, nikdo netroubí, nekřičí, lidé jsou velmi kultivovaní, nikde nic nesmrdí, nikde
se nic neválí. Život bychom měli trochu ulehčený, kdyby aspoň sem tam byl nějaký odpadkový koš, ale
to se v této zemi prostě nevede. Člověk na ulici prostě nemá dělat žádný odpad. Výsledkem bylo, že
jsme k večeru měli košík pod kočárkem plný slupek od banánů, ubrousků, posmrkaných kapesníčků
a počůraných a samozřejmě i pokakaných plínek!
Japonky jsou hezké, drobné, nesrovnatelné s Číňankami. Co se módy týče, tak v ulicích můžete narazit na vše – na naprosto nemožné kombinace bez špetky vkusu až po top eleganci. Do práce chodí
Japonky zásadně v černém kostýmku se sukní nad kolena, černých lodičkách a kabátku pískové barvy ke kolenům, popř. úzkých kalhotách nad kotníky, lodičkách a opět nesmí chybět baloňáček.
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Chlapi nosí zásadně černý oblek a bílou košili a dokonale vyleštěné černé boty. Nic jiného nepřichází v úvahu. Takže v pracovní den to ráno v metru vypadalo, jako když půl Tokia jede na funus!
Když prší, tak nosí Japonci zásadně jen velké deštníky, skládací deštník v Japonsku asi neznají.
V Japonsku je draze. Byli jsme připraveni na hodně vysoké ceny, ale celkem to šlo. Dvoulitrová voda
vyšla cca na dvacku, velká bageta vyšla na padesát korun, litr benzínu stojí asi třicet korun a večeře
pro dva – origo suši – vyšla na 800 Kč. Co bylo drahé, tak jízdenky do vlaků, ty teda trochu zamávaly rodinným rozpočtem.
Z Tokia jsme si udělali jednodenní okružní výlet do Kamakury a Jokohamy. Jeli jsme městským vlakem, spojení bylo perfektní. Kamakura je městečko ležící na pobřeží v krásné přírodě. Je zde mnoho
chrámů a míst spojených s buddhismem. V Kamakuře jsme nasedli opět na lokálku a jeli do Jokohamy. V Jokohamě v přístavu…, to teď asi vypadá dost jinak, než v době, ze které je tato písnička. V podstatě jde o přístav, který lemují moderní budovy, nákupní centra a uprostřed všeho je velký zábavný park
s ruským kolem.
Po čtyřech dnech bylo potřeba zabalit a vydat se na téměř celodenní cestování k hoře Fuji. Ale ještě než definitivně opustíme Tokio, je třeba se zmínit o našem hotýlku v tomto megaměstě. Bylo nám
známo, že v Tokiu se šetří místem a najít hotel s velkými pokoji je téměř nemožné. Byli jsme tedy připraveni, že se budeme muset trochu uskrovnit, a že nelze očekávat pokoj s 25 metry čtverečnými.
Nicméně, měli jsme objednaný pokoj s manželskou postelí a v poznámce jsme měli, že chceme ještě jednu dětskou postýlku. Je opravdu neuvěřitelné, v jakém prostoru je schopna přebývat čtyřčlenná
rodina. Pokoj byl vysoce moderní včetně LCD televize, ale jak řekl Tom, to nebyl pokoj, ale v podstatě
něco jako karavan. Postel šíře 140 cm, a dětskou postýlku bychom mohli maximálně postavit na tu
postel, takže večerní ukládání byla děsná zábava. Prvních 40 cm bylo určeno pro Toma, šedesát cenťáků měly děti, které spaly ne vedle sebe, ale za sebou, a zbylých čtyřicet čísel bylo určených pro mě,
přičemž jsem spala tak, že jsem měla hlavu na straně Tomových nohou! Ale jinak ten hotel byl senzační, skvělé snídaně z části v evropském a z části v japonském stylu!
Tak to byla jen taková odbočka a rychle na Fuji! Cesta byla složitá, museli jsme mnohokrát přestupovat,
ale jednotlivá spojení na sebe skvěle navazovala a vlaky byly perfektní a nebylo potřeba vůbec skládat kočáry. (Vojtkovi cestují všude se svými dvěma malými syny Štěpánem a Tobiášem – poznámka redakce.) Fuji
má 3776 metrů a je nejvyšší horou v Japonsku. Větší část roku je její špička pod sněhem, a jelikož široko
daleko se netyčí žádná jiná hora, tak je na Fuji opravdu úžasný pohled, teda když je vidět.
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Naše cílová stanice se jmenovala Kawaguchi-ko, městečko ležící pod Fuji a já si nemůžu pomoci, ale
mně to městečko svou polohou a velikostí připomínalo trochu Rožnov pod Radhoštěm! Z rožnovského
náměstí je za pěkného počasí také vidět na Radhošť.
Do Kawaguchi-ka jsme přijeli večer. Druhý den jsme měli deštivé počasí, mraky se válely hodně nízko a bylo vidět – spíš vlastně nevidět! Takže jsme jen doufali, že další den budeme mít štěstí a Fuji na
nás přeci jen vykoukne. Deštivé počasí jsme využili k návštěvě muzea Kimon.
Odpoledne, když se začaly mraky protrhávat, jsme výletním okružním autobusem jeli do takového
přírodního skanzenu s tradičními japonskými domečky, přičemž v každém domečku se prezentovalo
něco z japonské kultury. Mraky postupně stoupaly nahoru a nahoru a před námi se pomalu ale jistě
začala rýsovat Fuji. Ještě to ale nebylo ono. Takže třetí den, když nás probudilo úplné azuro a z postele, teda z podlahy, jsme koukali na zasněženou špičku Fuji, tak jsme měli děsnou radost.
Zarazilo vás, proč z podlahy? Kéž bychom byli při našich cestách vždy tak nadšeni a spokojeni s ubytováním, jako v Kawaguchi-ku! Bydleli jsme v úžasném rodinném penzionu, který byl na samotě u lesa,
každý pokoj a restaurace byla s výhledem na Fuji, majitelé byli strašně příjemní a ochotní a všude nás
vozili. Snídaně v japonském stylu, tj. kus ryby, vařená zelenina a miska rýže, no a ten pokoj! Krásná
prostorná místnost s malým nízkým stolečkem a obrovskou vestavěnou skříní! Toť vše! Do skříně se
nedávalo oblečení, ale byly v ní matrace a peřiny a polštáře a návod, jak si máte ustlat na zemi. Takže
když jsme po celé podlaze rozložili matračky, vznikla třímetrová postel. Děti byly nadšené a já si pořád
jen dělala srandu: „Ježišmarja, ať hlavně Tobiášek nespadne z postele!“
Z Kawaguchi-ka jsme jeli zpět směrem na Tokio a přes Tokio do národního parku Nikko. V průvodci
je napsáno, že kdo neviděl Nikko, tak neví, co je krása! Já bych to tak nepopsala, ale musí se nechat,
že nás chrámy v Nikku opravu ohromily. První den jsme se rozhodli strávit v přírodě. Vyjeli jsme autobusem do 1300 metrů a byli jsme u nádherného jezera Chuzenji-ko a vodopádů, všude okolo hory, připadali jsme si jak v Alpách v Rakousku! Druhý den jsme si vyčlenili na chrámy a prošli komplex buddhistických chrámů, který náleží do světového dědictví.
Deset dnů v Japonsku neuvěřitelně uteklo, bylo to opravdu hutných deset dnů, co jsme chtěli, to jsme
viděli, hlavně teda ty kvetoucí sakury a horu Fuji!
Eva

Spoleãenské dûní
Troubeck˘ klub seniorÛ
Turnaj v petangue, Tovačov 21. 8. 2013
Co je vlastně pétangue?
Pétangue je společenská hra, původem z francouzského středomoří, pro dva a více týmů (složené z jednoho až tří hráčů), které se snaží zahrát
koule co nejblíže k cílové dřevěné kuličce, tzv. prasátku. Její počátky však sahají až do starověkého
Říma. Pétangue je jednoduchá hra, která vyžaduje dokonalé zvládnutí techniky. Pro pétangue je
vhodné jakékoliv hřiště a může jej hrát opravdu
kdokoliv (ženy s muži, starší s dětmi, i tělesně
postižení se mohou zúčastňovat všech turnajů)
a prakticky kdekoliv (terén hřiště je libovolný).
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I Troubecký klub seniorů začal tuto hru hrát a uspořádal
i malý domácí turnaj. Letos v srpnu jsme obdrželi pozvání
k účasti na patnáctém ročníku turnaje v Tovačově pořádaném domovem pro seniory.
Naše ženské družstvo, jako čestní hosté, ve složení Anežka Smolková, Věra Kelnarová a Marta Dočkalová, soutěžilo
spolu s týmy celého okresu z domovů seniorů a jednoho
z Prostějova. Jako nehrající kapitán a fotograf jsem náš tým
doprovázela já, Danuše Franková.
Počasí nám přálo a vše probíhalo v přátelském duchu.
V potu tváře jsme na závěr obdržely čestné diplomy, dárkový balíček a meloun, který skončil záhy v našich útrobách.
Navíc v průběhu celého turnaje bylo podáváno bohaté
občerstvení, které zajistily kuchařky místního domova.
Těšíme se na další pozvání a setkání s příjemnými spoluhráči.
Danuše Franková

Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák je v této době po docela úspěšné akci – po hodech 2013. Počasí bylo opět jako na
objednávku. Někteří účastníci slavností, včetně našich členů, se zúčastnili již dopolední slavnostní mše
v kostele. Po obědě vypuklo již pravé folklorní odpoledne.
Průvod krojovaných se přesunul na „Liďák“, kde akce pokračovala programem na volné téma. Slovenský soubor bohužel nepřijel, ale i tak ostatní účastníci předvedli velmi krásné taneční a pěvecké
vystoupení.
O prázdninách byl čas volna a dovolených, ne však pro Hanáky. Zájem o vystoupení byl velký. Vzpomenu jednu velmi krásnou akci v Napajedlích. Setkání na pomezí, jež se jmenuje „Chodníčky“, bylo
poznamenáno noční bouří, která polámala v Napajedlích stromy a zcela zničila připravené podium. Pořadatelé s nadlidským úsilím dali vše do pořádku, aby se festival mohl uskutečnit. Odměnou jim bylo zcela spontánní vystoupení všech souborů a obrovská účast diváků. Velmi se nám tam zalíbilo vystoupení souboru Pentla Boršice, a po vzájemném seznámení se nám podařilo tento soubor pozvat do Troubek
na posezení u cimbálu.
Jednou z posledních akcí bylo naše vystoupení na hodech v Prostějově. Již v sobotu tam probíhalo
setkání Hanáků, ale tam jsme nebyli. Byli jsme na 55. mezinárodním memorialu Františka Houska
v Kokorách. Naši členové tam doplňovali kulturní vložkou včetně zpívané hymny celý program. Ale
v neděli dopoledne jsme měli hlavní program. Po tanečním pásmu se náš soubor účastnil slavnostního
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předávání dožínkových věnců nejlepším zemědělcům kraje a poté naše muzika hrála na prostějovské
radnici na pozvání pana primátora. Hudební produkce měla velký úspěch. Naše muzika má krásný repertoár a byla o prázdninách se souborem z Kojetína i v Bruselu, kde měla možnost předvést, jak se hraje a zpívá na Hané.
Léto pomalu skončilo a my se již připravujeme na tradiční posezení u cimbálu. Letos bychom ho chtěli pojmout jako malou oslavu 10. výročí znovuobnovení činnosti Hanáčku. Po prázdninách se jeho činnost opět rozjela a dětí je tam jako máku. Snad se vám všeci předvedou v plné kráse o Vánocích.
Tak se na vás budeme opět moc těšit.
Za soubory Hanáček a Hanák Staňa Vojtek

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Troubky
Období dovolených skončilo a život se vrátil do normálních kolejí. Také hasiči zahájili svou pravidelnou
činnost. Po prázdninové přestávce se vrátili ke svým soutěžím a pokračují v nich i mladí hasiči, stejně tak
pokračovalo ve Velké ceně OSH Přerov i soutěžní družstvo mužů. Družstvo mužů dosahovalo v seriálu soutěží průměrných výsledků.
VC OSH byla zakončena poslední víkend v srpnu a zároveň bylo provedeno její vyhodnocení. Naše družstvo v celkovém seriálu VC OSH Přerov skončilo na 18. místě z celkových 32 hodnocených. Vítězem VC
OSH Přerov se stali hasiči z Olšovce v kategorii mužů a v kategorii žen se přebornicemi VC OSH Přerov
staly ženy z Pravčic.
V seriálu mladých hasičů se soutěže dostaly do samého závěru a poslední soutěž proběhla 15. 9. 2013
ve Stříteži nad Ludinou. I zde bylo vyhodnoceno celkové pořadí všech zúčastněných družstev. Naši mladí
hasiči obsadili v silné konkurenci pěkné desáté místo. Vedení sboru vyslovuje poděkování vedoucímu br. Františkovi Gregovskému a jeho zástupci br. Lukáši Bálintovi za vedení kolektivu mladých hasičů.
Letošní sezona soutěží se pomalu blíží ke svému konci, ještě proběhne pár pohárových soutěží v okrese i mimo okres, kterých se soutěžní kolektivy budou účastnit. 5. října 2013 proběhne zahájení soutěže
požární všestrannosti a hry Plamen 2014 branným závodem ve Velké u Hranic.
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Činnost výjezdové jednotky pokračuje ve svém harmonogramu, který byl určen v daném výcvikovém
roce. Probíhají školení odbornosti, nacvičování daných situací, školení první pomoci a výcvik se svěřenou
technikou. Účast na těchto školeních je devadesátiprocentní a každý z členů jednotky se snaží zdokonalovat a získávat vědomosti, které jsou pro výkon důležité.
Jednotka byla v posledním období povolána ke třem událostem. Jednalo se o požár rodinného domku
v katastru obce Troubky, druhá událost byla dopravní nehoda na silnici mezi Troubkami a Henčlovem a třetí událostí byl ještě v ten samý den požár v Brodku u Přerova. Jednotka zvládla výjezdy v daném časovém
výjezdu a splnila všechny své povinnosti, které na ni byly kladeny.
Sbor se také stará o techniku, výstroj a výzbroj svěřené do užívání sboru. Čekají nás technické prohlídky vozidel a jejich příprava na zimní období. To vyžaduje zvýšené úsilí členů, aby technika byla akceschopná
a byla připravená k okamžitému použití. Také probíhají pravidelné revize dýchacích přístrojů, které jsou
nezbytnou ochranou zasahujícího hasiče. Probíhají pravidelné zkoušky agregátů, jejich funkčnosti, tak aby
byly akceschopné. Tady patří poděkování veliteli jednotky br. Petru Březinovi, který vede a připravuje všechna praktická a odborná školení ve spolupráci s patronem naší jednotky, kterým je příslušník HZS Olomouckého kraje územního odboru Přerov Jiří Machala. Také patří poděkování všem členům výjezdové jednotky.
V říjnu proběhne dlouho očekávaná oprava hasičské zbrojnice, a to výměna stávajících oken za nová plastová. Původní okna jsou už v nevyhovujícím stavu (nejdou zavírat, otvírat a hlavně netěsní) a tepelné ztráty jsou nemalé. Dále bude provedena výměna vstupních dveří do sálu a výměna dlažby na horní chodbě.
Výbor sboru SDH Troubky

Memoriál Leopolda Koutného

Memoriál Leopolda Koutného

VC OSH Přerov 2013 – konečné pořadí.

VC OSH Přerov 2013 – konečné pořadí.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Družstvo – muži
Olšovec
Radkova Lhota
Mladcová
Kunovice
Špičky
Valšovice
Jindřichov
Hlinsko
Pravčice
Malhotice
Ústí
Rychlov
Provodovice
Milotice nad Bečvou
Hostašovice
Luboměř
Opatovice
Troubky
Bohuslávky
Horní Újezd
Potštát
Henčlov
Jasenice
Paršovice
Drahouše
Černotín

Body
201
156
136
132
120
114
105
88
86
83
80
64
63
55
41
36
35
35
22
20
19
4
2
0
0

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

Družstvo – ženy
Pravčice
Milotice nad Bečvou
Hlinsko
Střítež nad Ludinou
Radíkov
Kunovice
Rychlov
Paršovice
Hostašovice
Bohuslávky
Býškovice
Henčlov
Radkova Lhota
Opatovice
Drahotuše
Černotín
Jindřichov

Body
161
101
90
89
88
72
56
52
41
40
26
15
12
6
3

Soutěž o nejrychleji sražený terč.
Muži – Olšovec 16,11 pravý proud – 16. 6. v Olšovci.
Ženy – Radíkov 15,97 levý proud – 6. 7. v Jindřichově.
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Kvapíkovým tempem zmizela úroda z polí. Tam, kde jsme přes vzrostlé lány kukuřice dohlédli sotva
několik desítek metrů, se nám najednou otevírá daleko větší obzor. Zemědělské stroje připravují půdu
pro podzimní a zimní odpočinek. Zralé ovoce, polykající doušky podzimního sluníčka, pomalu putuje
jednak do beden na uskladnění a jednak také do nádob, kde stráví ještě nějaký ten týden, aby se změnilo v ovocný kvas, měnící se pozvolným, pomalým a nepřerušovaným pálením, odpařováním a chlazením v poživatelnou kapalinu, která je ve správných rukou dobrým sluhou, v těch nesprávných zlým
pánem.
Jeden z nejlepších malířů, podzim, otevírá svou pestrou paletu barev. Hlavně stromy, nejvíce ty v lese,
kde se sešly všechny pěkně pohromadě, dobře znají jeho kouzla a čáry.
Zvěř v revíru měla možnost dokončit výchovu svých potomků, kteří se změnili v dospělé jedince,
nabrat potřebnou sílu potravou, kterou jí příroda nabízela plnými hrstmi, a v neposlední řadě přesrsťováním a přepeřením vyměnit pohodlný letní šat za oblečení, které bude vhodné při podzimních plískanicích a zimních návalech sněhu.
Pro myslivce platí pravidlo „poslední klas z pole, první klas v zásypu“, z čehož jasně vyplývá, že nastala doba přikrmování. Dostatek zásob krmiva pro nastávající období je bezpodmínečná nutnost. V závěru roku přicházejí „myslivecké žně“, jak se říká společným honům na drobnou zvěř.
A co se u troubeckých myslivců událo a co je v následující době čeká a nemine?
Poděkování patří těm, kteří nás navštívili na červencových Mysliveckých slavnostech, shlédli vystoupení mysliveckých a loveckých trubačů, pobavili se při živé hudbě. Už nyní můžete počítat s tím, že příští rok první sobotu po místních hodech se na vás budeme opět těšit.
Poslední neděle v srpnu, střelnice na Vlažné a střelby jednotlivců O troubecký pohár. To jsou tři pojmy,
které k sobě každoročně neodmyslitelně patří. Téměř padesát střelců bojovalo v XVI. ročníku, ze kterého si odnesl vavříny vítězství Jindřich Kořínek z Kroměříže. Pouhý bod chyběl Karlu Mrhálkovi na druhém místě. Na bednu, jak se pomyslným stupňům vítězů říká, se dostal ještě Ondřej Borák. Z troubeckých borců se do první desítky probojoval Svozil s Peluhou, ve čtvrté desítce skončil Stavinoha.
Že závody mají své jméno, o tom svědčí nejen účast toho nejlepšího, co v regionu sportovně v těchto disciplínách střílí, ale i účast střelců ze zahraničí. Letos navíc nechyběla ani přítomnost kabelové televize. Vy se nejen na šot kabelové televize, ale i na podrobnosti kolem závodu můžete podívat na webových stránkách www.myslivosttroubky.webnode.cz.

Stﬁelnice na VlaÏné na podzim osiﬁí
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A co přijde? První neděle v listopadu dá zrodu
III. Svatohubertské mši v kostele svaté Markéty
v Troubkách. Farníci, myslivci i jejich kolegové
z řad trubačů se na tuto bohoslužbu jistě dobře připraví a je na místě pozvat i vás, kteří chrám Páně
zrovna pravidelně nenavštěvujete. Určitě vás nemine zvláštní, tajemná atmosféra, navíc doplněná
mysliveckými rekvizitami, patřícími k tomuto aktu.
A nakonec vás určitě bude zajímat datum
mysliveckého plesu. Vzhledem k vydání následujícího čísla Zpravodaje vám jej můžeme sdělit už
nyní, bude to
sobota 11. ledna 2014.
Luděk Judas

·koda, Ïe nemÛÏete barevnû zhlédnout Konírnu
na podzim, má své kouzlo

Vítûz XVI. roãníku stﬁeleb O troubeck˘
pohár Jindﬁich Koﬁínek
Myslivecké slavnosti mûly slu‰nou
náv‰tûvnost
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Jezdeck˘ oddíl Troubky
V neděli 18. srpna proběhl další Jezdecký den v areálu na Konírně. Náš oddíl opět reprezentovali tři
jezdci a čtyři koně. V početném startovním poli 55 jezdců a 74 koní si vedli výborně.
V soutěži ZM na výšce 90 cm se Simona Krejčířová s klisnou Elisabeth II. probojovaly čistým základním parkurem do rozeskakování, kde je ale malinká chybička zařadila na 7. místo. V soutěži Dvoufázové skákání 100/110 cm se dařilo Radku Musilovi na koni Arkáda 2 a obsadili krásné 2. místo. S klisnou Vitara jim patřilo 12. místo a Simona Krejčířová s Elisabeth II. se kvůli jedné chybě zařadila na
18. místo.
Soutěž ZL na výšce 110 cm se podařila dvojici Jaroslav Vrána a Galileo 1 a umístili se na 6. místě.
Také bez trestných bodů, ale v pomalejším čase Radek Musil s klisnou Vitara obsadili 8. příčku a s druhou klisnou Arkáda 2 skončili na 28. místě. Poslední soutěží byl skok stupně L*, kde jsou překážky na
výšce 115 cm a Jaroslav Vrána s Galileem dosáhli pěkného 8. místa.
Přípravu závodů nám tentokrát hodně ztěžovalo horké počasí, kdy teplota dosahovala 38 °C a terén
pro koně byl velmi tvrdý. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Miroslavu Mlčochovi a firmě Zeltr za zapůjčení závlah, díky kterým bylo nakonec kolbiště ve výborném stavu. Všímavému oku návštěvníka určitě neunikla výzdoba na parkuru, máme na mysli thuje. Hlavním strůjcem této ozdoby je jejich
„taťka“ Petr Mrtvý, který se o ně vzorně stará. „Peťo, děláš to výborně, díky!“
Také jsme velmi rádi, že na troubecké závody
chodí diváci a příznivci koní v hojném množství
a při porovnání s jinými závody, kterých se zúčastňujeme, jsou nejvěrnější a nejpočetnější.
Zároveň využíváme příležitosti a děkujeme
všem našim sponzorům, kteří se již tradičně
podílí na pořádání jezdeckých dní. Jsou to: Obecní úřad Troubky, Troubecká hospodářská a.s., Zeltr, Stanislav Mišák, Bohumil Kořínek, Robin Mrtvý,
Mirek Mrtvý, autodílna Vojtek, Agro Tovačov,
obchod Frgalovi a v neposlední řadě troubečtí
myslivci, v jejichž výborném areálu můžeme závody pořádat. Snad jsme na někoho nezapomněli.
Děkujeme i všem ostatním, kteří se jakýmkoliv
Petr Mrtv˘ a „jeho dûti“ způsobem na pořádání podíleli.
Tolik k uplynulým jezdeckým dnům a jak jsme slíbili v minulém čísle Zpravodaje, rádi bychom představili jednoho z velkých chovatelů a to Miloslava
Kratochvila. Je majitelem čtyř koní – Šeron, Šeron-ka, Šajny, Galileo. Ve stáji je ještě ustájena klisna
Mendy, narozená 15. 4. 1996, po matce ZK. Této klisně z „neznámého“ důvodu přezdíváme Savana.

Pﬁíprava kolbi‰tû
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Jejím majitelem je náš příznivec a sponzor Bohumil Kořínek, který Savanu využívá jak pod sedlem,
tak v zápřahu a již jako jediný v Troubkách dělá pomocí koně „záhumenky“. Takto okopčené brambory
i lépe chutnají. A prozradíme, že pokud vše dobře dopadne, stane se i chovatelem, protože nechal Savanu připustit.
Klisna Šeron je ve stáji služebně nejstarší, narodila se 13. 4. 1996, po otci Löwenmut-18 a po matce
Šejla. O Šeron vám prozradíme více. Její matka Šejla byla ustájena jak u pana Kratochvila, tak ještě
v jezdeckém oddíle pod tehdejším JZD. Šejla narozena v roce 1985 je po otci Faharadscha a matce
Šárka. A právě k tomuto koni jsme se chtěli dostat.
Šárka narozena v r. 1979, po otci Koheilan III. a matce Siglavy Bagdady-20 byla zakoupená jako tříletá z hřebčína Albertovec. Byla jedním z prvních koní v právě vznikajícím jezdeckém oddíle a na pořizování tohoto koně se podílel František Kratochvil, otec Miloslava Kratochvila, který díky Šeron pokračuje v rodině Šárka a je úspěšným nástupcem svého otce.
Než byla Šeron zařazena do chovu, byla úspěšný parkurový kůň. Se svou stálou jezdkyní Lenkou
Vojtkovou dosáhly úrovně parkuru S** a díky tomu získala dotační program na své potomky. Jedním
z hříbat Šeron je klisna Šeron-ka, narozena 10. 5. 2012 po otci Eibisch II., druhé hříbě je půlroční hřebeček Šajny, narozen 23. 5. 2013 také po otci Eibisch II.. Tato hříbata jsou třetí generací rodiny Šárka.
Další kůň Miloslava Kratochvila je valach Galileo, narozen 2. 5. 2005, po otci Majáles a matce Calypsa. Galileo byl zakoupen jako tříletý od pana Žilinského z Dolních Domaslavic. I přes svůj zdravotní handicap, kvůli kterému musel podstoupit operační zákrok, je velmi úspěšný sportovní kůň. Již v sedmi
letech dosáhl úrovně parkuru S**. Jeho stálým jezdcem je Jaroslav Vrána.
Tolik k představení koní Miloslava Kratochvila a v dalším čísle vás seznámíme se stájí Smolkových.
Na závěr nám dovolte pogratulovat k životnímu jubileu našemu kamarádovi, dostihovému a parkurovému jezdci, panu Jindřichovi Baranovi, který oslavil šedesátiny. Přejeme do dalších let hodně zdraví, pohody a dobré nálady.
Jezdecký oddíl

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Krmítko pro ptáčky
Chcete udělat radost sobě, dětem a dát smysl
jedné plastové láhvi? Udělejte z ní krmítko pro
ptáčky. O domácí kino v podobě spokojených opeřenců obletujících váš výtvor nebude nouze.
Budete potřebovat:
1 plastovou láhev, 2 staré vařečky, provázek, hřebík s očkem, ptačí zobání, ostrý nůž
Postup:
Do plastové láhve nařízněte čtyři otvory – dva vždy
naproti sobě, jeden z nich bude mírně větší, než
průměr vařečky, aby se semínka volně sypala. Do
víčka zatlučte hřebíček na pověšení. Nasypte
semínka a zašroubujte.
Prima zábavu přeje Myška Sázelka
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Slunečnice, květina našich babiček
Každý rok se snažím vypěstovat na zahradě slunečnice, aby měli ptáci přes zimu co zobat. Slunečnice je krásná, typická letní květina a je hrozně
zajímavá. Je krásné vidět ty obrovské květy, jak se
„dívají“ za sluncem. Tomuto jevu se říká heliotropismus. Tento zajímavý rys se týká všech druhů slunečnic, i těch nejdrobnějších. Vždy, když se na ně
člověk podívá, hned dostane sluneční slunečnicovou náladu.
Je to květina, která v poslední době zaznamenala skutečně převratné změny a právem se z ní
stává stále oblíbenější ozdoba našich zahrádek.
Slunečnici jako polní plodinu zná jistě každý. Slunečnicová pole jsou nejen zdrojem kvalitního oleje,
ale také půvabným doplňkem krajiny. Slunečnice
však nepatří jen na pole, ale i do zahrady.
Již za časů našich babiček lidé objevili půvab slunečnic a vysazovali je do svých předzahrádek. Pro
okrasu se samozřejmě dá pěstovat i polní slunečnice, ale proč se omezovat, když výběr je v dnešní
době opravdu široký. Za několik málo let šlechtitelé skutečně odvedli kus práce a slunečnice už dnes
nemáme jen žluté a velkokvěté, ale i červené,
plnokvěté a mnoho dalších. Navíc netvoří pyl, a tak
se z nich mohou těšit i alergici. Absenci pylu oceníme také v případě, když slunečnice dáme do vázy
doma na stole. Sypající se pyl nezašpiní květy ani
ubrus.
Slunečnice je krásnou rostlinou a jejích květů si
můžeme užívat klidně až do pozdního podzimu.
Některé slunečnice při kvalitní péči kvetou až do
prvních mrazů. Delšího kvetení dosáhneme hlavně
tím, že hlavní květ hned v momentu, kdy začnou
dozrávat semena, okamžitě odstřihneme. Veškerá energie rostliny se díky tomuto kroku přesune do ostatních poupat.
Slunečnice je rostlina vhodná i pro úplné začátečníky a můžeme se spolu s dětmi pustit do jejího pěstování a společně pozorovat její růst. Nevyžaduje žádné speciální předpěstování, semínka se sejí přímo do
země. Určitě ale počkáme, až zem bude dostatečně prohřátá. Každý rok je jaro jiné, ale vhodná doba pro
výsev je v polovině až ke konci dubna. Vyséváme do tzv. hnízd, kdy do jamky vložíme 2 – 3 semínka. Podle toho, jak vyklíčí, vyjednotíme semenáčky tak, aby z každé jamky rostla jen jedna rostlina. Vhodná vzdálenost rostlin je velmi individuální, řídíme se podle toho, jaký kultivar vyséváme. Doporučený spon najdeme na zadní straně sáčku. Určitě si dejte při volbě vhodného stanoviště pozor a slunečnicová semínka
vysévejte jen na opravdu slunném místě. Sám název slunečnice si o to říká. Ve stínu by se rostlina vytahovala, chřadla a málo kvetla. Také je dobré pamatovat na oporu, často se na ni zapomíná a pak může
dojít až ke zlomení. Použití opory se však týká jen vysokých odrůd, u nízkých nebezpečí nehrozí. Poslouží nám jakákoliv tyč nebo kůl, ke kterému slunečnici vyvážeme. Rostlina se odvděčí krásnými květy se
semínky, na kterých si smlsnou nejen ptáci, ale i my budeme mít zdravé zobání na dlouhé zimní večery.
Myška Sázelka

49

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 3/2013

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
máme za sebou místní výstavu, která se konala dne 27. a 28. 7. 2013. Na výstavě byli k vidění holubi, drůbež a králíci. Návštěvnost byla poznamenána velkým teplem, mnozí se byli raději koupat u vody.
V září 7. a 8. jsme uskutečnili výstavku mláďat odchovaných v letošním roce jen chovatelů z Troubek.
Počasí nám tentokrát přálo, bylo nádherné babí léto. Teď je před námi velká výstava Moravy a Slezska,
která se koná poslední týden v listopadu.
Přeji Vám pěkný podzim.
Jarmila Jehlářová
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Ze sportu
Tûlov˘chovná jednota Sokol Troubky
Nabídka závodního i rekreačního sportovního vyžití v oddílech TJ Sokol Troubky
na září 2013 až červen 2014
Oddíl ASPV - asociace sportu pro všechny.
Jak sám název napovídá, je to cvičení pro širokou veřejnost
Rodiče a děti
čtvrtek
17.30 – 18.30 hod.
vedoucí Kamila Hořínová
Předškolní děti
středa
15.00 – 16.00 hod.
Ludmila Němčáková, Blanka Pospíšilová,
základy pohybové výchovy.
Žáci 1. – 4. třída
středa
16.00 – 17.00 hod.
Jana Horáková, Marie Čečmanová,
gymnastika a hry
Starší žáci 5. – 9. tř. pondělí
17.30 – 18.30 hod.
Ilona Vojtášková
Ženy
pondělí a čtvrtek 19.00 – 20.00 hod.
paní Brázdová, Hana Čechová,
tradiční relaxační cvičení
pondělí
20.00 – 21.00 hod.
Vendula Janoušková, aerobik
čtvrtek
20.00 – 21.00 hod.
Vendula Janoušková, cvičení na bossu
čtvrtek
20.00 – 21.00 hod.
Alena Mišáková, cvičení na gymbyllu
Žáci se zúčastňují soutěží v atletice, gymnastice, vybíjené, přehazované, orientačním závodě. Nelámeme rekordy, ale cvičíme pravidelně pro radost a pro zdraví.

Oddíl volejbalu
Družstvo mužů „A“ volejbalového oddílu hraje krajskou soutěž Olomouckého kraje ve své kategorii.
K tréninkovým i soutěžním potřebám využívá oddíl v podzimních a jarních měsících areál na Záhumení „Liďák“ a v zimním období sportovní halu.
Muži „A“ úterý
18.30 – 20.00 hod. vedoucí družstva Radim Škvára
čtvrtek 18.30 – 20.00 hod.
Muži „B“ úterý
18.30 – 20.00 vedoucí družstva Ivo Zatloukal

Oddíl ledního hokeje
Mužstvo mužů hokejového oddílu TJ Sokol Troubky hraje soutěž 1. záhorská hokejová liga, což je
nejkvalitnější soutěž na úrovni přerovského okresu.
Pro ostatní troubecké hokejisty, kteří nehrají za 1. mužstvo, se plánuje pronájem ledové plochy na
zimním stadioně v Přerově jednou za měsíc od října 2013 (dle zájmu, možno i častěji).
Pro mládežnická družstva se počítá s turnaji, které pořádá okresní hokejový svaz až v březnu 2014.
V případě příznivé zimy v rámci možností připravíme led na našem zimním stadionu, kde si může
zabruslit veřejnost.

Oddíl jezdectví
Oddíl jezdectví pořádá pravidelné závody v parkurovém skákání pro dospělé i mládež. Tyto závody
jsou součástí Středomoravské jezdecké ligy, které se účastní jezdci z Olomoucka, Přerovska, Kroměřížska, Zlínska, Holešovska atd.. Bližší informace o možnostech sportovního i rekreačního vyžití podá
předseda oddílu pan Miloslav Kratochvil.
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TJ Sokol Troubky má k dispozici sportoviště se zázemím: sportovní halu, hokejové hřiště Na Dolách
a volejbalový areál na Záhumení. Tato sportoviště je možné pronajmout nebo zapůjčit na sportovní nebo
společenské vyžití (více na www.tjsokoltroubky.cz,) na telefonu správce sportovní haly pana Antonína Ticháčka 775 202 991 nebo na telefonu předsedy T. J. pana Martina Frgala 739 021 800.
Na nové i stávající členy T. J. se v tomto nadcházejícím období těší výkonný výbor TJ Sokol Troubky.
M. Frgal

Pro chvíle oddechu
Rozumíte cizím slovÛm?
KONTINUITA, AVERZE, EGOCENTRICKÝ, ETIKA, FREGATA, GRACIÉZNÍ, CHIMÉRA,
KONSOLIDOVAT, KRAMLE, MAJORITA, RECENZENT
Vyberte český výraz:
skoba – vidina, přelud – morálka – silný odpor – elegantní, okouzlující – nepřerušená souvislost
většinový podíl – upevnit, ustálit – sobecký, samolibý – velká válečná loď – kritik
ŘEŠENÍ:
nepřerušená souvislost – silný odpor – sobecký, samolibý – morálka – velká válečná loď – elegantní,
okouzlující – vidina, přelud – upevnit, ustálit – skoba – většinový podíl – kritik

My‰lenky slavn˘ch
Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který zavinil.
Manželství je stav zvědavosti a zklamání.

K. ČAPEK
J. POLÁČEK

Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.
MURPHYHO ZÁKON
Se špatnou náladou se stárne velmi rychle.
Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které je vehnalo zklamání v lásce.
Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc.
Snít o minulosti znamená zmeškat přítomnost.

I. S. TURGENĚV
CH. DICKENS
B. BRECHT
ŘECKÉ PŘÍSLOVÍ

Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí. N. MACHIAVELLI
Je zvláštní, že i když nesouhlasíme jeden s druhým, máme všichni pravdu.
Žena uchová tajemství, neřeknete-li jí, že je to tajemství.

L. P. SMITH
S. D. COLETTE
LK
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Smích – nejlep‰í lék
Při manželské hádce muž vezme kufr, začne tam házet svoje košile a prádlo a povídá: „Mám toho
dost, odcházím. To budu radši někde v lese bojovat o přežití, než se s tebou stravovat pod jednou
střechou.“
Zavře kufr, bouchne dveřmi a jde. Za chvíli se dveře zase otevřou a manžel na prahu povídá: „To ti
to zase vyšlo, venku prší.“
Soudce: „Tak a teď nám popište, jak jste ten sejf otevřel.“
Obžalovaný: „To fakt nemůžu, ctihodnosti, v sále sedí několik konkurentů.“
Pan Vaněk nastupuje poprvé do letadla celý ustaraný a ptá se letušky:
„Zřítí se takového letadlo často?“
Letuška s naprostou klidem odpoví: „Nikoli, pane, jen jednou.“
Na hraničním přechodu se ptá řidič celníka: „Je možné vyvézt zlato do Francie?“
„Samozřejmě, pane, ale pouze v přiměřeném množství.“
„A sto kilo je přiměřené množství?“
„To v žádném případě.“
Muž se nakloní zpět do auta a povídá manželce: „Tak zůstaneš doma, zlato moje.“
„Jaké jste měli na dovolené počasí?“
„Dobré. Pršelo jen dvakrát – poprvé šest a podruhé sedm dní.“
V kavárně sedí starý pán, přistoupí k němu mladší a povídá: „Dobrý den, pane profesore.“
„Dobrý den, ale já vás neznám…“
„Já jsem Procházka, maturoval jsem u vás před třiceti lety.“
„Aha, a jak se vám daří?“
„Dobře, jsem šťastně ženat, mám pět dětí…“
„Už vím,“ ožije profesor, „Procházka, třetí řada u okna, dříč, ale nepozorný!“
Na pohotovost přivezou kupu policajtů, všichni mají střelné zranění. Doktor se ptá jednoho z nich:
„Co se stalo?“
A policajt odpoví: „My jsme měli cvičné střelby a velitel nám řekl: Střílejte jeden po druhém!“
Povídá manželka muži: „Miláčku, za chvíli budeme tři.“
„To je úžasná novina!“
„Taky si myslím. Rodiče se rozvádějí a maminka se stěhuje k nám!“
Z policejního hlášení: Poškozený byl zasažen čtyřmi výstřely. Dva byly smrtelné, další dva naštěstí
ne.
Manželé se hádají a manžel křičí: „Byl jsem pěkný idiot, když jsem si tě vzal!“
Manželka se ušklíbne a povídá: „Nevykládej, prosím tě, pěkný jsi nikdy nebyl!“
LK
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Zadáno pro Ïeny
Tvarohové pohlazení
Suroviny: 2 žloutky, 5 dkg mletého cukru, 15 dkg másla,
mléko, 30 dkg hladké mouky, trochu prášku do pečiva.
Náplň: 5 dkg tuku, ovoce dle chuti, 25 dkg tvarohu, 10 dkg
mletého cukru, 2 bílky, pomerančová nebo citronová kůra.
Postup: cukr, máslo a žloutky smícháme, přidáme mouku
s práškem do pečiva a doplníme trochou mléka, aby se
těsto nedrobilo. Vypracované tuhé těsto dáme na půl hodiny do ledničky.
Náplň: tvaroh smícháme s tukem, cukrem, můžeme přidat
citronovou nebo pomerančovou kůru, dodáme sníh z bílků s trochou cukru.
Vychladlé těsto dáme do formy, na ně rozetřeme tvaroh a nahoru poklademe ovoce. Pokud dáváme zmražené ovoce – pouze menší množství. Pečeme ve vyhřáté troubě 150 – 170 °C asi 40 – 60 minut. Po vychladnutí můžeme přelít rozpuštěnou želatinou, na dozdobení můžeme přidat šlehačku, mátu.

Květák zapékaný v bešamelu
Suroviny: květák, máslo, hladká mouka, 1/2 litru mléka, sůl,
pepř, smetana, strouhaný sýr.
Postup: růžičky květáku mírně povaříme ve slané vodě.
Bešamel: na másle opražíme mouku na světlou jíšku,
odstavíme ji a ušleháme se studeným mlékem a přivedeme jíšku opět do varu, odstavíme a přidáme špetku muškátového oříšku, sůl, pepř, strouhaný sýr, žloutky, smetanu. Zapékací mísu vymažeme tukem, na dno nalijeme
slabou vrstvu omáčky, rozložíme předvařený květák, přelijeme zbývající omáčkou, aby byl květák zcela zakrytý.
Posypeme zbývajícím sýrem. Zapékáme asi 15 minut.
Dozlatova. Rada – před přidáním smetany musí být omáčka hladká, aby se po přidání sýra netvořily „nitě“.
Pro pikantnost můžeme do omáčky přidat hořčici.
JS

Domácí zmrzliny
Domácí ruská zmrzlina
Ušleháme dvě šlehačky se ztužovačem a vmícháme jednu plechovku slazeného mléka (Salko). Formu na srnčí
hřbet vyložíme potravinářskou fólií, vlijeme směs a dáme
zmrazit.
Obměnou může být, když do jedné ze šlehaček vmícháme dvě lžíce kakaa a mléko rozdělíme napůl. Potom smícháme opatrně tak, aby vznikla dvoubarevná směs.
Další variantou je přidání potravinářské tresti – vanilkové,
mandlové, rumové apod..
Mám ovšem jedno varování – proti kupované zmrzlině je
tato velmi sladká, ale dětem to asi vadit nebude.
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Domácí zmrzlina mrož – jahoda
Rozmixujeme půl kila jahod s pěti lžícemi medu. Přidáme 250 g tvarohu nebo mascarpone a šťávu z poloviny
citronu. Opatrně promícháme a dáme zmrazit. Kdo má
radši sladší, může med nahradit pěti lžícemi moučkového cukru.

Domácí tvarohová zmrzlina
Půl kila tvarohu vyšleháme s 400 g zakysané smetany
a 160 g cukru. Lze doplnit přísadami dle chuti – kakao,
kokos, oříšky, jahody, meruňky atd. Dáme zmrazit.
Všechny tyto zmrzliny můžeme dát zmrazit i do formiček
na výrobu domácích nanuků, které se dnes dají sehnat
v prodejnách s domácími potřebami, nebo stačí i klasický
kelímek od jogurtu. Ten potáhneme potravinářskou fólií
a propíchneme špejlí od nanuku a je hotovo.
Výhodou je, že ušetříme a víme, kolik a jaké ovoce jsme
použili a vyhneme se tak různým nechtěným přísadám
a barvivům z nanuků z obchodů.

Domácí tavený sýr
za 15 minut a bez chemie
Potřeby: 1 tvaroh, 1 rovná kávová lžička jedlé sody, přísady podle chuti (bylinky, česnek, kmín, zelenina, salám, šunka, podušené houby…), 1 lžička másla
Postup: tvaroh dobře rozmícháme se sodou, případně dalšími přísadami a necháme 10 minut uležet. V kastrolku
rozpustíme lžičku másla, přidáme tvaroh a zamícháme.
Necháme vychladit v misce. To je vše.
Tvaroh během těch 10 minut úplně změní strukturu a přestane mít tvarohovou chuť. Stane se z něj OPRAVDU
tavený, mazací sýr. Pokud ho nesníte hned, tak ho skladujte přikrytý nebo v alobalu, jinak z něj budete mít amarouna.

Tajemství hostinského Breburdy
Do máslem vymazané misky klademe těsně vedle sebe
oloupané a napůl rozkrájené špekáčky. Několik minut je
v troubě rozpékáme. Na osm špekáčků rozšleháme osm
celých vajec, osolíme je, opepříme, na špekáčky nalijeme
a zapečeme.
Mezitím usmažíme dozlatova na lžíci oleje jednu pokrájenou cibuli, přidáme dvě lžíce kečupu, špetku soli, špetku
rozmarýnu (nebo koření na pizzu) a prohřejeme.
Na závěr rozředíme čtyřmi lžícemi sladké smetany. Jednotlivé porce pak touto omáčkou na talíři polijeme. Podáváme s bramborem nebo chlebem. Není to příliš zdravé,
ale je to dobré.
Upozornění na závěr – použijte kvalitní špekáčky, nebo
budete zklamáni!
M. Franková
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Pozvánky
POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SENIORÒ
Obecní úřad Troubky Vás srdečně zve na

setkání seniorÛ obce Troubky,
které se koná v sobotu 9. listopadu od 14.00 hod. v Kulturním domě v Troubkách.
Je pro Vás připraven bohatý kulturní program, který Vás jistě dobře pobaví.
Každý senior se může těšit na malý dárek.
Občerstvení je zajištěno.

SPŠ při ZŠ a MŠ Troubky
Vás srdečně zve na

LAMPIONOV¯ PRÒVOD,
kter˘ se koná v pátek 1. listopadu 2013.
V základní a v mateřské škole budete moci zhlédnout výstavku s podzimní tematikou.
Průvod bude vycházet od základní školy v 17.00 hod.

Obecní úřad
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Troubky
a ve spolupráci
se Sdružením přátel ZŠ a MŠ Troubky
Vás srdečně zve

na rozsvícení
vánoãního stromeãku
spojené
s vánoãními dílnami,
které se koná
v pátek 29. listopadu 2013
Vánoční dílny budou zahájeny v 15.00 hodin
v kulturním domě
Vánoční strom před kulturním domem
rozsvítí
Mikuláš se svou družinou v 18.00 hod.
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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 lávovými 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)

Nabízím kosmetické o‰etﬁení:
• ãi‰tûní pleti ultrazvukovou ‰pachtlí,
• masáÏe obliãeje i dekoltu
• barvení oboãí, ﬁas
• velk˘ v˘bûr masek i sér na v‰echny typy pleti
• novinka: chemick˘ peeling na pigmentové
skvrny
• depilace cukrovou pastou
• o‰etﬁení pro pány
NA PRODEJ
VELK¯ V¯BùR PROFESIONÁLNÍ
KOSMETIKY A DÁRKOV¯CH POUKAZÒ
• Pedikúra, manikúra, modeláÏ nehtÛ
• zábaly na celulitidu
Dále pro váš zájem o LYMFOMASÁŽE STÁLE

V AKCI!!!

MasáÏe a cviãení pouze v odpoledních hodinách pondûlí
aÏ pátek (moÏno i o víkendech) dle domluvy

• pedikúra • manikúra
• nehtová modeláž •
Hana Lehká, tel.: 608 815 300
Troubky, Dědina 286, v budově OÚ Troubky
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Nezvládáte své dluhy?
Navštěvují Vás exekutoři a věřitelé?
Tato situace má také své řešení, obraťte se na nás.

¤e‰íme

ODDLUÎENÍ
(osobní bankrot) dle insolvenčního zákona
Jediná možnost, jak se ZÁKONNĚ zbavit dluhů.

• snížení dluhů až o 70 %
• konsolidace všech úvěrů a půjček
• zastavení exekucí, vymáhání dlužných částek
• zachráníme Vaši nemovitost před dražbou
Vhodné pro:
důchodce, inv. důchodce, pracující, bývalé OSVČ, maminky na MD

POMÒÎEME – PORADÍME – ODDLUÎÍME
KATARÍNA VAŇKOVÁ, DiS. – tel.: 777 442 449
EMAIL: vankova@abivia.cz
Husova 2, Přerov, budova Pegas – 4. patro
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K¤ÍÎOVKA
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 3. 12. 2013 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní
výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka ze Zpravodaje č. 3/2013: …………………………………………………………………………….....................................…
Jméno a adresa: …………………………………………………………...................................................................…..třída:………
Správná odpověď z minulého čísla: pojede na hrad Helfštýn, …kolotoči, …ve stanu
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Jakub Stískal z Ivančic, Kateřina Dohnalová, Jakub Berák, Martina
Zdařilová, Petr Skopal, Jiří a Michaela Řezníčkovi, Eliška a Marie Malíkovy, Tereza Kamenská, Eliška Brožková, Marie a Pavlínka Musilovy, Monika Malíková, Sára a Adam Vilkusovi, Veronika a Ondřej Sojákovi, Martina Orlová, Veronika a Vít Dolanští.
Gratulujeme všem našim luštitelům!
Redakce
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