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Zahájení ‰kolního roku po jezdecku

Vítáme prvÀáãky

Mach a Šebestová:
Marie Musilová a Anna Burianová

30. v˘roãí M·

Pohádka o Popelce:
Popelka – Eliška Jahodová,
Princ – Marie Musilová

Koník Šemík
v podání Terezy Švomové
a Elišky Jahodové

Koňská čtverylka
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Slovo úvodem
Vážení občané!
Přichází období, kdy se zeleň v přírodě mění v krásné pestré barvy. Hejna ptáků mizí z oblak,
příroda utichá. Letošní letní počasí se často předvedlo v podzimních teplotách. Jarní sucha ztížila práci včelkám, které nestačily nasbírat med a včelaři budou letos zklamáni menší sklizní.
Chvilky vedra přece jen umožnily letos zemědělcům včas sklidit úrodu. Srpnový déšť vyrovnal
deficit vody z jara. A tak se mnozí z nás vracejí z propršené dovolené. Proslulé babí léto se objevovalo jen v krátkých přestávkách.
I přes všechny svízele počasí probíhaly v obci další zvelebovací práce, pokračovalo budování chodníků na hřbitově, další místní komunikace dostaly nový kabát a některé na něj ještě čekají, také školní jídelna doznala změn.
Hasičský sbor oslavil 120. výročí založení a při této příležitosti náležitě ocenil své dlouholeté aktivní členy, a také spolupracující spolky a organizace. Místní chovatelé a zahrádkáři se
pochlubili svými výsledky.
V době uzávěrky časopisu probíhaly přípravy na volby do zastupitelstva obce v nichž občané rozhodnou o dalším směřování naší obce.
Přejeme vám zdraví, sílu a pohodu po zasloužené dovolené.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
U projektu obnovy centra obce Troubky mělo v letních měsících probíhat výběrové řízení na zhotovitele celé akce, avšak toto bylo nakonec vyhlášeno až začátkem měsíce září. Důvodem zpoždění byla
nutnost úprav prováděcí projektové dokumentace a také úpravy v zadávací dokumentaci dané zakázky. V těchto dnech bylo výběrové řízení ukončeno a po uplynutí lhůty pro podání námitek vůči výsledkům výběrového řízení, bude uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem. Ukončení projektu je
naplánováno na 30. 4. 2015 a přiznaná dotace by měla pokrýt 85 % způsobilých výdajů celého projektu
(celkové výdaje projektu se v současnosti ještě upřesňují v návaznosti na výsledky výběrového řízení
na zhotovitele této zakázky). Samotné zahájení prací začne neprodleně po podpisu smlouvy o dílo
a předpokládáme, že práce na komunikacích, chodnících a parkovacích plochách budou z větší části
dokončeny ještě v letošním roce.

V minulém čísle Zpravodaje jsme vás pak informovali, že jsme byli úspěšní v rámci podané žádosti
z Operačního programu Životní prostředí, a to s projektem pořízení svozového vozidla pro bio odpady
a další odpady. Úspěšné nakonec byly i další projekty – Kompostárna a Sběrný dvůr. V září jsme proto na všechny projekty vyhlásili výběrové řízení a v těchto dnech byla postupně všechna řízení ukončena výběrem nejvhodnějšího dodavatele. Opět po uplynutí lhůt pro podání námitek vůči výsledkům
výběrových řízení budou s jednotlivými vybranými dodavateli podepsány kupní smlouvy na dodávku
technologií a zařízení, přičemž výše podpory z daného operačního programu bude činit 90 % všech
způsobilých výdajů. A co bude v rámci těchto projektů pořízeno?
První podpořený projekt nesoucí název „Svoz biologického odpadu pro obec Troubky“ v sobě obsahuje pořízení nového nákladního automobilu s nosičem kontejnerů a dále samozřejmě nezbytné kontejnery na svoz biologického odpadu v počtu 4 ks (2 ks o objemu 6 m3 a 2 ks o objemu 11 m3) a 1 kontejner na nebezpečný odpad o objemu 15 m3.
Další podpořený projekt „Sběrný dvůr pro obec Troubky“ v sobě zahrnuje pořízení celkem 4 velkoobjemových kontejnerů, 4 kontejnerů na tříděné odpady a 1 kontejneru na nebezpečný odpad. Součástí dodávky bude externí váha (všechny odpady musí být řádně zváženy a evidovány) a smykem řízený nakladač.
Posledním podpořeným projektem je „Kompostárna pro obec Troubky“ kterýžto v sobě zahrnuje pořízení nového traktoru s čelním nakladačem a lopatou (nutné pro potřeby provozu kompostárny), dále
biodrtič, štěpkovač, samotnou technologii a zařízení kompostárny, měřící zařízení, včetně IT, a také 2 ks
kontejnerů o objemu 9 m3, které budou trvale umístěny v areálu samotné kompostárny. Součástí projektu jsou také stavební práce, tj. oplocení areálu a zpevnění části ploch areálu kompostárny, které však
nejsou způsobilými výdaji projektu a obec je bude hradit ze svého rozpočtu.

Mimo to proběhla v letních měsících „Obnova pomníku padlých z 1. světové války“, o čemž jsme vás
informovali v minulém čísle Zpravodaje a bylo dokončeno předláždění druhého hlavního chodníku na
hřbitově, kdy tato akce byla podpořena z programu rozvoje venkova, z opatření LEADER. Mimo tento
chodník jsme ovšem z vlastních finančních zdrojů zrealizovali předláždění chodníku prostranství u pomní-
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ku padlých amerických letců a v těchto dnech jsou pak také dokončovány práce na rozšíření osvětlení
na našem hřbitově.
V prosinci letošního roku si připomeneme již 70. výročí letecké bitvy nad územím Hané a ve spolupráci s přerovskou odbočkou Českého svazu letců na našem hřbitově uctíme památku padlých amerických hrdinů. Nově upravené prostranství u pomníku zcela jistě přispěje k důstojnému připomenutí
těchto historických událostí.

Evropsk˘ zemûdûlsk˘ fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovsk˘ch oblastí.
V letních měsících jsme také značné finanční prostředky vložili do oprav a stavebních úprav školní
jídelny. Do půdních prostor objektu byla zafoukána tepelná izolace, došlo k stavebním úpravám vstupní chodby do jídelny, kdy luxfery byly vyměněny za nová okna nebo byly zazděny a samotný venkovní
vstup byl zmenšen. Všechna tato opatření by měla přispět ke snížení výdajů na energie a jistě také
k lepší pohodě všech strávníků. Rada obce pak musela akutně řešit také havárii technologie chladírny,
což si rovněž vyžádalo nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu. Do zahájení nového školního
roku se ovšem podařilo vše vyřešit a jak provedené stavební úpravy, tak nová chladící technologie již
slouží svému účelu.

Fotografie ze slavnostního vyhlá‰ení krajského kola soutûÏe Vesnice roku, kde na‰e obec získala ocenûní
„Cena nadûje pro Ïiv˘ venkov“ (cenu pﬁedával námûstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel ·oltys
a pﬁedsedkynû SdruÏení místních samospráv âR Jana Juﬁenãáková).
Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 proběhnou v naší obci, stejně jako na území celé naší republiky, volby
do Zastupitelstev obcí a měst. Všichni oprávnění voliči mohou zhodnotit výsledky práce zastupitelů za
uplynulé 4 roky. Všem členům Zastupitelstva chci na tomto místě poděkovat za jejich práci v právě končícím volebním období a těm, kteří nekandidují, přeji kromě pevného zdraví i mnoho osobních a pracovních úspěchů a všem kandidátům pak mnoho úspěchů ve volebním klání.
Radek Brázda
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 21 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 25. 6. 2014
1. Zastupitelstvo obce schválilo
pana Emila Smolku a Ing. Jaroslavu Špalkovou ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
upravený program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Dohodu o spolupráci při přípravě a realizaci protipovodňových opatření v předloženém znění.
7. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
starostovi obce, aby provedl lustraci pozemků určených
k výstavbě PPO Troubky u obou variant.

8. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o vývoji hospodaření obce za období 1–5/2014.
9. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
důvodovou zprávu k plnění rozpočtu k 31. 5. 2014.
10. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
účetní závěrku obce za rok 2013 bez výhrad a připomínek a v rozsahu předložených finančních výkazů.
11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
podání žádosti o zkrácení vázací doby – zástavy obecních bytových domů, postavených s finanční podporou
dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
12. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uzavření Dohody o splácení dluhu s paní Janou Dvořákovou.
13. Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje
starostu obce k podpisu této dohody.
14. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
stanovení počtu členů Zastupitelstva obce pro volební
období 2014 – 2018 na 15 členů.

Rada obce
USNESENÍ Z 74. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 74/947/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/948/2014
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 4/2014
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/949/2014
Rada obce schválila rozpis rozpočtového opatření
č. 4/2014 v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/950/2014
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 18/2014
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
Troubky mezi Obcí Troubky a souborem Hanák Troubky dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 74/951/2014
1. Rada obce vzala na vědomí záznam o výběru vhodného dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
akce „Okna a dveře pro školní jídelnu a keramickou
dílnu“.
2. Rada obce schválila jako vhodného dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu akce „Okna a dveře pro
školní jídelnu a keramickou dílnu“ společnost V okno
s. r. o. Skaštice, IČO: 25527266.
3. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 8/2014
mezi obcí Troubky a společností V okno s. r. o. Skaštice na realizaci zakázky „Okna a dveře pro školní jídelnu a keramickou dílnu“ dle přílohy.
4. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/952/2014
1. Rada obce vzala na vědomí záznam o výběru vhodného dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
akce „Dodávka chladírny pro školní jídelnu v Troubkách“.
2. Rada obce schválila jako vhodného dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu akce „Dodávka chladírny
pro školní jídelnu v Troubkách“ Ing. Františka Jaška,
Brno, IČO: 11476834.
3. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 7/2014
mezi Obcí Troubky a Ing. Františkem Jaškem, Brno,

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 2/2014

na realizaci akce „Dodávka chladírny pro školní jídelnu v Troubkách“ dle přílohy.
4. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/953/2014
Rada obce schválila vyhlášení výzvy k podání nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava pavlačí a podhledů DPS Šíma A a B“ dle předloženého návrhu, včetně všech příloh.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/954/2014
Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobového
místa dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/955/2014
1. Rada schválila uzavření smlouvy uzavření smlouvy
o nájmu pozemku pro umístění lunaparku mezi Obcí
Troubky a Františkem Finkem, Prostějov, dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/956/2014
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o spolupráci při
výběru dodavatele zemního plynu mezi Obcí Troubky
a společností ENTERplex, s. r. o., 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 74/957/2014
Rada obce schválila kupní cenu použité dlažby
50/50/5 cm, a to 15 Kč/ks, včetně DPH.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/958/2014
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. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/959/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
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 31. 7. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 74/960/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
B paní Renatě Medkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/961/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
B paní Evě Marečkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/962/2014
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. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/963/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, 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 74/964/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská panu Vladimíru Roubalovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 10. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/965/2014
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská a uzavření nájemní smlouvy na pronájem daného obecního bytu s panem
Pavlem Brašíkem, Vlkoš.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
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 74/966/2014
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. 2015.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 10. 7. 2014
USNESENÍ Z 75. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 75/967/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/968/2014
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 5/2014
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/969/2014
Rada obce schválila rozpis rozpočtového opatření
č. 5/2014 v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/970/2014
1. Rada obce schválila uzavření pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany s pojistitelem společností D. A. S.
pojišťovna právní ochrany, a. s., Praha dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/971/2014
1. Rada obce schválila nabytí finančního daru ve výši
50 000 Kč od Olomouckého kraje za ocenění obce
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2014.
2. Rada obce schválila uzavření darovací mezi Olomouckým krajem a obcí dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/972/2014
1. Rada obce schválila uzavření příkazní smlouvy
č. SW336/2014 mezi Obcí Troubky a společností
IWWAL consulting, s. r. o., Kroměříž, na výkon práv
a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a to pro projekt obce podpořený z Operačního programu Životní prostředí „Sběrný dvůr pro obec Troubky“, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/973/2014
1. Rada obce schválila uzavření příkazní smlouvy
č. SW335/2014 mezi Obcí Troubky a společností
IWWAL consulting, s. r. o., Kroměříž, na výkon práv
a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb.,
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o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a to pro projekt obce podpořený z Operačního programu Životní prostředí „Kompostárna pro obec Troubky“, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/974/2014
1. Rada obce vzala na vědomí vyhodnocení předložených nabídek na výběr vhodného dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu akce „Zateplení části prostor
DPS Šíma A“.
2. Rada obce schválila jako vhodného dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu akce „Zateplení části prostor DPS Šíma A“ společnost IZOTrade, s. r. o., Praha, IČO: 28368509.
3. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 11/2014 mezi Obcí Troubky a společností IZOTrade, s. r. o., Praha, na realizaci akce „Zateplení části
prostor DPS Šíma A“ dle přílohy.
4. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/975/2014
1. Rada obce vzala na vědomí vyhodnocení předložených nabídek na výběr vhodného dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu akce „DPS Kozlovská –
zakrytí schodiště“.
2. Rada obce schválila jako vhodného dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu akce „DPS Kozlovská –
zakrytí schodiště“ společnost firma KORBEL, Jan Hladík, Jarohněvice, IČO: 68771401.
3. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 12/2014 mezi Obcí Troubky a společností firma
KORBEL, Jan Hladík, Jarohněvice, na realizaci akce
„DPS Kozlovská – zakrytí schodiště“ dle přílohy.
4. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/976/2014
1. Rada obce vzala na vědomí vyhodnocení předložených nabídek na výběr vhodného dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu akce „Výměna plynových
kotlů v bytech na hasičské zbrojnici“.
2. Rada obce schválila jako vhodného dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu akce „Výměna plynových
kotlů v bytech na hasičské zbrojnici“ společnost Zdeněk Vinkler, Troubky, IČO: 42773725.
3. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 13/2014 mezi Obcí Troubky a společností Zdeněk
Vinkler, Troubky, na realizaci akce „Výměna plynových
kotlů v bytech na hasičské zbrojnici“ dle přílohy.
4. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
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smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/977/2014
Rada obce schválila opětovné vyhlášení výzvy k podání
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava pavlačí a podhledů DPS Šíma A a B“ dle předloženého návrhu, včetně všech příloh.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/978/2014
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 3 000 Kč Svazu letců ČR, odbočce Přerov, na zpracování publikace k 70. výročí letecké bitvy
v našem regionu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/979/2014
Rada obce souhlasí jako zřizovatel Základní školy
a Mateřské školy Troubky s jejím zapojením do projektu
„Moderní učitel“, kde bude partnerem příjemce podpory
„Univerzity Palackého v Olomouci“.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/980/2014
Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu části
obecního pozemku p. č. 483 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, a to na základě předložené žádosti.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/981/2014
1. Rada schválila uzavření smlouvy uzavření smlouvy
o nájmu pozemku pro umístění lunaparku v roce 2015
mezi Obcí Troubky a Františkem Finkem, Prostějov,
dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/982/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/983/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
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. 9. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.

7
Usnesení rady 75/984/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/985/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/986/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská panu Pavlu Brašíkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/987/2014
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 smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/988/2014
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. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/989/2014
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 smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/990/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská panu Antonínu Němčákovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2015.
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/991/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Zdence Nemravové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 27. 8. 2014
USNESENÍ Z 76. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 76/992/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/993/2014
1. Rada obce schválila zadávací dokumentaci veřejné
zakázky malého rozsahu na projekt „Sběrný dvůr pro
obec Troubky“ podpořený z Operačního programu
Životní prostředí.
2. Rada obce schválila vyhlášení výzvy k podání nabídek na realizaci této zakázky v termínech uvedených
v zadávací dokumentaci.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/994/2014
1. Rada obce schválila zadávací dokumentaci veřejné
zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na projekt „Kompostárna pro obec Troubky“ podpořený
z Operačního programu Životní prostředí.
2. Rada obce schválila vyhlášení výzvy k podání nabídek na realizaci této zakázky v termínech uvedených
v zadávací dokumentaci.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
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Usnesení rady 76/995/2014
1. Rada obce schválila zadávací dokumentaci veřejné
zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na projekt „Svoz biologického odpadu pro obec Troubky“
podpořený z Operačního programu Životní prostředí.
2. Rada obce schválila vyhlášení výzvy k podání nabídek na realizaci této zakázky v termínech uvedených
v zadávací dokumentaci.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/996/2014
1. Rada obce schválila zadávací dokumentaci veřejné
zakázky malého rozsahu na projekt „Revitalizace centra obce Troubky“ podpořený z Regionálního operačního programu Střední Morava.
2. Rada obce schválila vyhlášení výzvy k podání nabídek na realizaci této zakázky v termínech uvedených
v zadávací dokumentaci.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/997/2014
1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
povrchu pavlačí a podhledů DPS Šíma A a B“, kdy nejvhodnější nabídku podala společnost ZAK PLUS –
stavba s. r. o. Přerov.
2. Rada schválila uzavření smlouvy o dílo č. 9/2014 mezi
Obcí Troubky a společností ZAK PLUS – stavba s. r. o.
Přerov.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 8. 9. 2014
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Základní ‰kola
Vzpomínka na ředitele školy pana Slavomíra Doležala
Vážení čtenáři,
jsme zvyklí vás pravidelně prostřednictvím Troubeckého zpravodaje informovat o školních akcích, událostech spjatých se
školou a o úspěších našich žáků. Dnes bych vám na tomto místě chtěl připomenout jedno smutné výročí – o hlavních prázdninách uplynulo 15 let od tragického úmrtí ředitele naší základní školy pana Slavomíra Doležala.
My, jeho žáci, si nejčastěji vzpomeneme, jak pan ředitel míří v jakémkoliv počasí
na kole k naší základní škole a na nezapomenutelné hodiny hudební výchovy s kytarou, klavírem a zpěvem písní Jaroslava Ježka a mnoha dalších, zejména trampských a lidových písní. Vybaví se nám také
energický, dobře naladěný člověk, který nám v polistopadovém období s elánem sobě vlastním vštěpoval myšlenky nově se rodící demokracie v naší zemi.
Na příjemného, lidského, přátelského kolegu a zároveň vedoucího pracovníka školy s úctou vzpomínají také jeho někdejší kolegové.
Čest jeho památce.
Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

„Život měříme skutky a ne časem.“ (Seneca)

Vítáme prvÀáãky
Konečně nastal pro prvňáčky ten velký, dlouho očekávaný den 1. září. Slavnostní hudba v obecním
rozhlase zvala prvňáčky a jejich rodiče do školy.
V letošním roce usedl do školních lavic po dlouhé době rekordní počet prvňáčků. Třicet tři dětí přivítaly před školou paní učitelky a rozdělily je do třídy 1. A, kterou navštěvuje sedmnáct žáků, a 1. B, kterou navštěvuje šestnáct žáčků.
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Prvňáčky osobně přivítali i pan ředitel a paní zástupkyně. Ke slavnostní atmosféře prvního školního dne
přispěla i návštěva zástupců obce, kteří dětem donesli dárky na uvítanou, a pana faráře, jenž prvňáčkům
krátce představil nepovinný předmět náboženství.
Děti si s úsměvem na tváři a s rozzářenýma očima poprvé vyzkoušely školní lavice. Namalovaly si
v nich svůj první školní obrázek, přednesly básničku a prohlédly si své první školní učebnice. Rodiče
měli jedinečnou možnost stát se tou pověstnou malou muškou a nenápadně přihlížet, jak to jejich dětem
ve školních lavicích bude slušet.
Přejeme rodičům i prvňáčkům hodně odhodlání, trpělivosti, píle a úspěchů při plnění školních povinností.
Ivana Smolková, Marta Kosíková

Návrh spolupráce se Základní ‰kolou Raslavice
ve ‰kolním roce 2014/2015
■ Společné zapojení do celoslovenské matematické soutěže
– žáci 6. až 9. ročníku
■ Netradiční československá olympiáda v Troubkách – říjen 2014
– smíšené československé týmy budou plnit během týdne disciplíny
netradiční olympiády nejen sportovního zaměření
– 25 žáků ze ZŠ Raslavice se svými učiteli zavítá do Troubek
■ Vzájemná výměna pedagogů
– vyučující matematiky; předpokládaný termín – říjen/listopad 2014
■ Vzájemné týdenní návštěvy žáků v rodinách a školách
- realizace ve II. pololetí školního roku
■ Žákovská konference při příležitosti 70. výročí skončení II. světové války v Dukelském průsmyku ve spolupráci s muzeem ve
Svidníku
– termín – 2. polovina května
■ Společná videokonference
– uzavírající celoroční matematickou soutěž; termín – květen/červen 2015

Plán akcí pro ‰kolní rok 2014/2015
Tak jako každý rok, je i letos pro žáky školy připraveno plno již tradičních, ale i zcela nových akcí.
Jednou z nich je Bramborový týden, který na naší škole již proběhl, a to v týdnu od 15. do 19. září. Jednalo se o projekt pod záštitou školního Ekotýmu, do něhož se zapojili všichni žáci školy prostřednictvím
různorodých aktivit.
Každoroční náplní tělesné výchovy žáků III. a IV. třídy je plavecký výcvik, který probíhá v rámci 11 lekcí během podzimních měsíců v Přerově. Žáci I. stupně se letos nově zapojí do projektu Čtení pomáhá,
koncem října uspořádají dýňovou slavnost, absolvují dopravní výchovu, zúčastní se besedy o zdravé
výživě, vystoupí na setkání seniorů, zazpívají u vánočního stromečku, přivítají jaro, svými pracemi se
pochlubí na tradiční velikonoční výstavě. To je jen nástin připravovaných aktivit pro žáky I. stupně.
A co je pro letošní školní rok nachystáno pro starší žáky? Z plánovaných akcí zmiňme např. návštěvu divadelního představení, místní knihovny, celoroční čtenářskou soutěž. Deváťáci navštíví v rámci volby povolání Úřad práce v Přerově či Prezentační výstavu SŠ. V rámci školních kol olympiád a dalších

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 3/2014

11

soutěží budeme hledat toho nejlepšího, který pak naši školu bude reprezentovat v kole okresním, popř.
dalších postupných kolech. Třetí únorový týden je pro žáky II. stupně připraven lyžařský výcvikový kurz,
který se stejně jako minulý školní rok uskuteční v Branné v Jeseníkách. Během jarních měsíců se společně zapojíme do oslav Dne Země. V závěru školního roku pak proběhnou dlouho očekávané školní
výlety.
Teď jsme ale teprve na začátku, proto popřejme žákům, jejich rodičům, ale i nám, učitelům, pro již
zahájený školní rok 2014/2015 dostatek sil a elánu.
Š. Dvořáková

V˘let sedmákÛ do archeoskanzenu
Modrá u Uherského Hradi‰tû
Výuku dějepisu ve škole má většina z nás spojenou s biflováním dat, jmen významných osobností
a historických událostí. Že se lze tomuto předmětu učit i zajímavějším a netradičním způsobem, se přesvědčili naši sedmáci.
V úterý 16. září vyrazili žáci se svými vyučujícími do archeoskanzenu Modrá u Uherského hradiště,
aby na „vlastní kůži“ poznali a trochu i „okusili“ život tehdejších obyvatel ve velkomoravské říši v průběhu 9. století. Po hodinové jízdě autobusem i vlakem žáci dorazili kolem deváté hodiny do obce Modrá.
Zde nejprve navštívili sladkovodní a botanickou expozici Živá voda, kde se mohli seznámit s životem ve
vodě a kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků a tůní.
Určitě hodnotným zážitkem byla pro všechny expozice v podzemním tunelu, který měl evokovat dno
rybníka, a kde se kolem našich hlav prohánělo několik druhů ryb typických pro tento region, a to jak
současných, tak historicky původních. Nechyběla ani vyza velká, největší sladkovodní ryba světa, která byla velmi oblíbeným soustem na talířích již tehdejších Velkomoravanů v 9. století.
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Babiččinu zahrádku s několika druhy nejpěstovanějších bylinek, tůň s vodopádem a pstruhy, expoziční jezero s ukázkou mokřadů i Chřibské prameniště – to vše sedmáci zhlédli v přírodopisné části výukového programu.
Poté následovala dějepisná část v archeoskanzenu. Sedmáci navštívili několik stanovišť, kde se
dozvěděli zajímavé momenty ze života obyvatel Velké Moravy. Poučné bylo setkání s koželuhem, který
žákům vysvětlil, jak se zpracovávala kůže a co vše se z ní na Velké Moravě vyrábělo, a rovněž ukázka
barvení látek a výroba typických velkomoravských oděvů. To, že i na Velké Moravě se lidé vzdělávali,
sedmáci poznali při setkání s mnichem, který všem, i za pomoci zvláštních tělesných trestů, připomněl
působení Konstantina a Metoděje na Velké Moravě a jejich přínos pro Velkou Moravu.
Všem určitě prospěla návštěva „velkomoravské kuchyně“, kde se žáci dozvěděli, jak vypadala strava tehdejších lidí a kde všichni mohli ochutnat typické placky s česnekovým tvarohem. Zvláště kluky
nadchla návštěva knížecího domu, kde si mohli prohlédnout výstroj a zbraně velkomoravských bojovníků a vyzkoušet svůj um ve střelbě z luku. Neméně zajímavá byla i návštěva kovárny, kde si šikovní
hoši zkusili sami vykovat několikacentimetrový hřebík. Zbytek času před návratem domů si pak sedmáci zpestřili návštěvou občerstvení a suvenýrů.
Krásné počasí, plno nevšedních zážitků a zvláště neutuchající elán sedmáků – vše přispělo k tomu,
že se výlet vydařil.
Chtěli bychom za všechny žáky i učitele touto cestou poděkovat členkám a členům SPŠ Troubky za
vstřícné jednání a finanční příspěvek na dopravu. DĚKUJEME!
Mgr. Jitka Lehká
Mgr. Markéta Macfeldová

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 3/2014

Ve ‰kolní druÏinû
to po prázdninách Ïije
Školní družinu 1. září 2014 opět zaplnily zástupy
dětí včetně třiceti nových prvňáčků. Paní vychovatelky se na ně těší ve třech odděleních, kde si hrají,
tvoří, dovídají se, sportují i odpočívají. Ti nejmenší se
seznamují s prostředím školní družiny, dovádějí na
školní zahradě a už si stihli najít i nové kamarády.
První vydařená dílka jim pěkně zdobí hernu.
Větší děti zavzpomínaly na prázdniny, zazpívaly si
známé písničky s kytarou a vytvořily „kruhy přátelství“ – barevné mandaly.
V září jsme se také zapojili do projektu Bramborový týden, vyrobili si zvířátka a upekli bramborovou dobrotu.
Čeká nás plno krásných zážitků, her a dobroS. Štenclová
družství…

Novo‰kolní zpráviãky
ze speciální tﬁídy
Na začátku školního roku jsme s učením moc
neotáleli a hned se vrhli na opakování z minulého
ročníku. I když ty prázdniny byly dlouhé, nic jsme
nezapomněli, a proto jsme si v pracovních činnostech mohli užít aktivity z „bramborového týdnu ve
škole“. Naše bramborové menu bylo opravdu vydařené, nejlepší však byly bramboráky.
A co nás čeká na podzim? Opět si užijeme oblíbenou hipoterapii u koníků v Troubkách, podzimně
se naladíme sběrem přírodnin a tvořením zvířátek
z kaštanů či se vydáme na divadelní představení.
Více prozradíme zase příště. Přejeme vám krásný
Michaela Mikešková
podzim.
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Keramick˘ kurz
pro dospûlé
ZŠ a MŠ Troubky pořádá každý školní rok keramický kurz pro dospělé. Probíhá v deseti dvouhodinových lekcích. Jedna skupina tvoří každé úterý,
a druhá část zájemců každou středu od 18.00 do
20.00 hodin v keramické dílně školy. Cena tohoto
kurzu je 600 Kč.
Pokud byste si netroufali nebo časově nezvládali
celý kurz, můžete v daném termínu kdykoliv přijít
a za cenu 60 Kč si práci s hlínou takzvaně osahat
a vyzkoušet. Z rukou účastníků kurzu vychází krásné dárečky a dekorativní předměty vhodné do bytů
i zahrádek.
Nebojte se, že byste nezvládli vytvořit talířek, hrníček nebo zvoneček. I když by první výrobky nevypadaly jako od mistrů keramického řemesla, je práce
s hlínou radostí a relaxací. Po vypálení střepu nastává moment glazování, a to je teprve dobrodružství,
kdy čekáte, jak se vám podařilo zkombinovat barvy
a jak bude výrobek vypadat po vytažení z pece.
Zveme všechny zájemce mezi nás a těšíme se
Miťa Franková
na nové tváře.

Mateﬁská ‰kola
O prázdninách si všichni užívali sluníčka, koupání, cestování a odpočinku. Mateřská škola se připravovala na první den školního roku 2014/2015. Tety uklidily celou školku, paní učitelky připravily výzdobu a hračky. 1. září nastal ten slavný den, kdy se všichni sešli ve svých třídách.
Ti nejmladší přišli v počtu 25 do třídy Kuřátek v základní škole. První den byli zvědaví na kamarády
a hračky, všechno prozkoumali a zjišťovali co se bude dít. Druhý den byl náročnější. S maminkami se
těžce loučili a neobešlo se to bez slziček. Ale hodné paní učitelky Olga Bršťáková a Veronika Mlčochová
s pomocí tety Martiny Ďatelové všechna Kuřátka pohladily, pomazlily se s těmi, kdo to potřebovali, zabavily je hračkou.
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Ve třídě Skřítků na středňáčky
čekaly paní učitelky Renata Ambrožová a Klára Skirkaničová s tetou
Hanou Lehkou. I tady se v koutku
oka objevilo zrnko obav, protože děti
přecházely do „velké školky“. Ale
zůstaly jim jejich milé paní učitelky,
tak všichni přechod zvládli bez problémů.
Předškoláci přišli do třídy Sluníček
suverénně. Vždyť v únoru už půjdou
k zápisu. Děti ve školce čekaly paní
učitelky Vladimíra Hanzlíková a Hana
Cetkovská spolu s tetou Janou Dvořákovou. Po svačince děti zhlédly
maňáskovou pohádku O pejskovi
a kočičce. Také hned první den přišla
návštěva. Pan starosta a pan místostarosta spolu s panem ředitelem základní školy. Popřáli nám všem
hodně úspěchů, zdraví, štěstí a přidali k tomu sladkosti.
V letošním roce děti čeká spousta pohádek, kreslení, malování, písniček, cvičení, her a akcí. V neděli 21. 9. jsme byli přivítat naše malé občánky, předškoláci vystoupili na Dni otevřených dveří u příležitosti 30. výročí otevření mateřské školy. Od září jezdí předškoláci na předplavecký výcvik na bazén
v Přerově. Připravujeme se na vystoupení při setkání seniorů, na které se moc těšíme.
Mgr. Vladimíra Hanzlíková
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„âas letí jako blázniv˘“
…zpívá se v jedné písni.
Z rozcuchaných rošťáků jsou tátové od rodin, z malých holčiček v zástěrkách jsou maminky, které
vodí své děti do školky. Čas letěl, a než jsme se nadáli, uplynulo 30 let od doby, kdy byl dne 31. srpna
1984 zahájen provoz mateřské školy Na Dolách, dnes v ulici Sportovní.
První oddělení bylo umístěno ve staré budově. Pracovaly zde učitelky Libuše Příbramská a Yveta
Zbožínková spolu s provozní pracovnicí Irenou Mišákovou. Druhé oddělení se nacházelo v přízemí nové
školky. Zde učily paní učitelky Jarmila Kamelandrová a Zdena Fridrichová, provozní pracovnicí byla Františka Gregovská. Ve třetím oddělení v prvním patře nové budovy učila paní ředitelka Marie Obrtelová
s paní učitelkou Zdenou Gregovskou, práci školnice vykonávala Vojtěška Doskočilová. Marie Obrtelová a Vojtěška Doskočilová už bohužel nejsou mezi námi, ale naši absolventi si na ně jistě vzpomenou.
V průběhu třiceti let se v mateřské škole vystřídalo kolem tisíce dětí, jejich rodičů a prarodičů, také
několik učitelek a provozních pracovnic. Od roku 1. dubna 1986 nastoupila Vladimíra Hanzlíková, později od 1. ledna 1987 Emílie Zachariášová. Ve školním roce 1989/90 přibyly do řad pedagogů Eva Bařinková a Libuše Kristová.
1. září 1990 nastoupila na pozici ředitelky mateřské školy Vlasta Drábková a přibyla nám i paní učitelka Dana Trnkalová. Od 1. 1. 2005 nastoupila paní učitelka Renata Ambrožová, 1. 9. 2005 Gabriela
Malátková a Veronika Mlčochová. V roce 2006 nastoupila Olga Bršťáková, v roce 2007 do nově otevřeného oddělení v budově ZŠ Mgr. Ivana Smolková, kterou vystřídala Klára Skirkaničová a asistent
pedagoga Tomáš Kocman. Za mateřskou dovolenou nastoupila na konci školního roku Petra Benková a od roku 2007 Jana Horáková. V roce 2012
posílila naše řady Hana Cetkovská.
Fotografie M· z roku 1984
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Provozních pracovnic se vystřídalo několik. Pracovala zde paní
Jana Navrátilová, Naďa Skřenková, Libuše Brázdová, Zdeňka Fridrichová, Hana Stoklásková. V průběhu let nastoupily současné
„tety“ Jana Dvořáková, Martina
Ďatelová, a Hana Lehká.
Pro všechny naše bývalé a současné žáčky, rodiče, přátele školy
a zaměstnance byl dne 27. 9.
2014 připraven Den otevřených
dveří, kde si mohli prohlédnout
budovu mateřské školy, fotografie
z posledních let, práce dětí. Velcí
i malí si zhotovili výrobek v pracovním koutku.
Děkujeme všem dětem, rodičům, zaměstnancům, partnerům
školy i veřejnosti za spolupráci
v uplynulých letech a přejeme
hodně úspěchů, zdraví a radosti
v letech budoucích.
Mgr. Vladimíra Hanzlíková

→
→
Za splnûní v˘stavby mateﬁské ‰koly
v pﬁedstihu, pﬁevzali âestná uznání
od pﬁedsedy ONV soudruha Koukala pﬁedseda MNV Josef Macák,
od soudruha Zelinky místopﬁedseda MNV Franti‰ek Nûmãák.
Slavnostní otevﬁení mateﬁské ‰koly
Na Dolách 31. 8. 1984. Námûstek
ministra ‰kolství soudruh K. âepiãka pﬁestﬁihl pásku za úãasti zástupcÛ MNV a ONV.
→
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Dobové foto z roku 1984 – vnitﬁní zaﬁízení mateﬁské ‰koly
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Snímky z v˘stavby mateﬁské ‰koly.
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Stavební ãeta MNV pﬁi akci Z. Stojící zleva: Franti‰ek Smolka, Oldﬁich Vojtek, Franti‰ek Navrátil,
Oldﬁich Vrána. První ﬁada zleva: Bohumil Zuzaník, Vojtûch Bahounek, Alois Brázda, Antonín Lexmann,
Josef Ticháãek, Karel Ra‰ka.

Fotografie z roku 1958 s paní uãitelkou Marií Obrtelovou.
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Oslava 30. v˘roãí
provozu Mateﬁské ‰koly Na Dolách
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SdruÏení pﬁátel Z· a M·
Je tu nový školní rok, dětem začala škola a úkoly, a i nám, členům SPŠ, nastaly povinnosti. Na první schůzi po prázdninách jsme naplánovali kalendář akcí, na které vás tímto srdečně zveme.
Můžete se těšit na tyto akce:
31. 10. 2014
Lampionový průvod
28. 11. 2014
Mikulášská nadílka při rozsvěcení vánočního stromu u kulturního domu
24. 1. 2015
Školní ples
28. 2. 2015
Dětské šibřinky
24. 4. 2015
Rej Čarodějnic
30. 5. 2015
Dětský den
Také bychom vás chtěli informovat, že Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky přispívá i letošní školní
rok vysokou finanční částkou na tyto akce:
doprava na lyžařský výcvik ZŠ a na školu v přírodě MŠ, doprava na plavecký výcvik ZŠ i MŠ, cestovné na dopravní výchovu ZŠ, portfolia pro 1. třídy, vstupné do divadel, výlety pro 1. – 9. třídy, a také pro
„S“ třídu.
Hradíme také veškerou dopravu žáků při reprezentaci školy na různých akcích a soutěžích, dopravu
a vstupné na akcích spojených se školní výukou. Dále dodáváme věcné dary do školní družiny, mateřské školy a zajišťujeme dárky na Mikulášskou nadílku.
V případě, že byste byli ochotni nám pomoct při organizaci našich akcí, velmi rádi vás mezi sebou
přivítáme.
Za SPŠ Romana Soušková

Z na‰í farnosti
Vážení farníci, milí občané,
v letním vydání Troubeckého zpravodaje jsme si ve farní rubrice připomněli události kolem první světové války, od jejíhož počátku letos uplynulo sto let, zvláště mírové snahy dvou státníků, papeže Benedikta XV. a posledního českého krále a císaře Karla.
Dnes Vám připomenu další události, také válečné, a také s kulatým výročím, které se i tentokrát týkají naší obce. Ještě dnes si někteří naši občané vzpomenou na to, co popisuje farní kronika:
„Dne 17. prosince 1944 krátce před polednem ohlašovala siréna letecký nálet. Bylo slyšet střelbu a ohromnou detonaci. Lidé vybíhali z domů a již vystupoval ohromný sloup černého dýmu
z polí zv. Na Chválově ihned za Bečvou“
(Pamětní kniha farnosti Troubecké od roku 1899, s. 33).
Letos je tomu 70 let od letecké bitvy nad Troubkami. O co tehdy šlo? Stránky amerického velvyslanectví v Praze informují:
V neděli 17. prosince 1944 se nad severní Moravou a Slezskem odehrála mohutná letecká bitva mezi německou Luftwaffe a americkou 15. leteckou armádou USAAF, která vešla jako největší vzdušný souboj nad naším územím v tehdejším Protektorátu „Böhmen und Mähren“
(www.aic.cz/osvobozeni/letecke-bitvy-2-svetove-valky>).
Bitva nad Troubkami má také již svůj historický název, a to na internetových stránkách zmíněného
velvyslanectví: Čtvrtá letecká bitva nad Moravou. Právě tato bitva se jeví jako největší během světové
války na našem území. Jiří Rajlich z Historického ústavu Armády ČR k tomu poznamenává:
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„V průběhu válečných let 1944 a 1945 proběhla nad územím dnešní České republiky celá řada
velkých leteckých střetnutí mezi americkým a německým letectvem. Na otázku, které z nich bylo
největší, lze odpovědět až nyní. V celkových ztrátách vede letecká bitva, která se odehrála
zamračeného mrazivého poledne v neděli 17. prosince předposledního válečného roku 1944“
(RAJLICH, J. Krvavá řež nad Hanou. In.: Revi 15, 1998. s. 6).
Patnáctá americká letecká armáda měla za úkol bombardovat německé závody na výrobu syntetického benzínu patřící koncernu Oberschlesische Hydrierwerke (OHW) nacházející se v Horním Slezsku,
produkující pohonné hmoty (dohromady měsíčně kolem 50 000 tun benzínu) zvláště pro nepřátelskou
armádu, která si své továrny chránila silnou divizí protiletadlového dělostřelectva. Podnik byl už jednou
zasažen, a to 7. července toho roku stejnou leteckou armádou, ale ne zcela zničen. To byl úkol náletu
17. prosince 1944.
Ovšem nejen rafinerie, ale také další strategické cíle jako továrny na letadla, motory, zbrojovky a železniční uzly. Nezasvěceného člověka až udiví počty operujících letadel celé akce. Operační štáb patnácté letecké armády v jihoitalském Bari vyslal na rafinerie 191 Fortressů, 336 Liberatorů, 93 stíhacích
Lightningů a 207 Mustangů, tvrdí ve svém článku historik Rajlich. Jiný zdroj uvádí jiná čísla, celkově se
však shodují. (Srov. SPURNÝ, S. a STÍSKAL, J. In.: Minulost a přítomnost obce Troubky. Pomník americkým letcům v Troubkách. s. 278.) Také německá protistrana se nedala početně zahanbit, historik Rajlich píše:
„Navzdory nepříznivému počasí a husté oblačnosti se totiž Reichsverteidigung toho dne vzchopila k dosud největší obranné protiakci. (…) Jakmile byly americké svazy zachyceny radiolokátory Freya na Istrijském polostrově, spustili Němci poplach. Kolem 10.45 hod. vyslal štáb Obrany
Říše vstříc svazu kompletní stíhací eskadru JG 300. Většina jejích skupin byla umístěna (…) jižně
od Berlína. (…) Přesný počet německých stíhaček, které odstartovaly vstříc americkým svazům,
není znám. Podle amerických odhadů vzlétlo asi 100 stíhaček. V nich seděli vesměs zkušení piloti, kteří prošli výcvikem v létání za ztížených povětrnostních podmínek. Tehdy ještě nikdo netušil,
že se tak daly nezadržitelně do pohybu síly, jejichž působení mělo znamenat totální ztrátu celkem
68 letounů a 222 letců obou bojujících stran. Téměř polovina z nich dopadla na naše území“ (RAJLICH, J. Tamtéž).
K bitvě ve vzdušném prostoru mezi Olomoucí a Přerovem došlo 17. 12. 1944 kolem 11.50 hod., kdy
němečtí stíhači Luftwaffe využili zpoždění amerického stíhacího doprovodu za bombardéry vlivem špatného počasí. Mezi prvními sestřelenými právě v 11.50 hod. se o zmrzlou zem poblíž obce Troubky roztříštily hořící trosky stroje Liberator B-24. Po útoku stíhačů začal stroj hořet, následovala ztráta části pravé poloviny křídla, Liberator se dostal do vývrtky a pak ve vzduchu vybuchl. Osádku exploze vymrštila
ven do zimního chladu, ale jen čtyřem mužům bylo dopřáno zachránit se na padácích. Zbylým šesti,
včetně velitele letounu Thomase K. Westa, to již souzeno nebylo; nalezli je mrtvé poblíž vraku. Historik k bitvě poznamenává:
„Šlo o vůbec největší měření sil mezi americkým a německým letectvem nad naším územím.
Až do konce války nebude tento krvavý primát překonán“ (RAJLICH, J. Tamtéž).
Jak celá bombardovací akce dopadla a na čí straně bylo vítězství, se ani nechce přemýšlet vzhledem
k počtu ztrát na lidských životech. Oficiální stránky velvyslanectví USA v Praze udávají početní i zeměpisný rozsah bitvy:
„V následné gigantické bitvě, která se na nebi posléze rozhořela a rozšířila se i do prostoru
Novojičínska, bylo zničeno celkem na 53 německých stíhaček a 25 letadel amerických a znamenala ztrátu 222 letců obou bojujících stran. K prvnímu střetnutí došlo někde nad obcí Troubky, potom už sestřelené stroje padaly po celé trase od Slezska až po Jadran“ (www.aic.cz/osvobozeni/letecke-bitvy-2-svetove-valky>).
Vážení čtenáři, celý tento článek je nejenom připomenutím významných událostí týkajících se historie naší obce, které většinou nejsou pro vás nové, ale článek je také pro vás pozváním k vzpomínkové
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akci, která proběhne v neděli 14.
prosince v Troubeckém kostele
v 8.30 hod., kdy budeme obětovat mši svatou za ty, kteří se
podíleli nejvyšší obětí na pádu
hitlerovského režimu a také
následně na osvobození naší
vlasti.
Po mši svaté posléze přejdeme ke hrobu letců zapálit svíci.
Jistě také vzpomeneme pana
faráře Valentina Nepustila, který
se velmi zasadil o důstojný
pohřeb letců během světové války a po válce za uctění jejich
památky zbudováním pomníku
na hřbitově. Začtěme se ještě do
farní kroniky hovořící o osudu
dvou zajatých letců troubeckým
četnictvem a počinech faráře
Nepustila:
„Dva ze zachránivších se
mužů byli četnictvem z Troubek zajati a přivedeni na stanici, kde se jich ujal místní
farář, který denně pracoval na
stanici, jelikož velitel stanice
byl odkomandován do Svatobořic do tábora a dva četníci,
kteří zůstali na stanici, nedoPosádka Liberátoru B 24. Foto z Pamûtní knihy farnosti Troubky.
vedli ani slova německy. Aby
nepřišel na stanici velitel Němec, vypomáhal po celou dobu místní farář. (…) S jedním ze zajatých se farář dobře italsky domluvil a dověděl se, že celá posádka byli katolíci. Zajatí ukazovali krásné medaile Panny Marie, které měli na krku zavěšené.
Gestapo dovolilo dát zajatým malý kousek chleba a sklenici vody, farář však nasytil je dobrým
hanáckým uzeným a dvěma láhvemi dobrého vína. Až večer důstojnická patrola z letiště u Přerova zajaté odvedla. Třetího dne v poledne přivezli němečtí vojáci všech šest mrtvol na obyčejném voze před faru (…). Mezitím se farář telefonicky spojil na četnické stanici s gestapem a po
dlouhém vyjednávání dosáhl, že mrtví mohli být uloženi do rakví a odneseni do kostela, kde byli,
až došlo povolení k pohřbu na katolický hřbitov v Troubkách.
Po dlouhém vyjednávání byl povolen pohřeb, ale nikdo kromě nosičů a kněze nesměl se pohřbu
zúčastnit ani pootevřít dvéře. Místní farář zařídil, že pohřební průvod byl dokonce panem řídícím Ivanem Novotným fotografován. Fotografie pohřbu byly pak později všem rodičům padlých
do Ameriky zaslány a to po dvou obrázcích každé rodině. Ihned po převratu v květnu 1945 dal
farář Valentin Nepustil svým nákladem hrob padlých co nejpečlivěji upravit a květinami ozdobit
a hned první neděli svobody ohlásil kostelní sbírku na postavení pomníku padlým hrdinům Americkým. V té době začala česká korespondence faráře V. Nepustila s rodiči padlých a Svazem
amerických Čechů v Chicagu, na nějž se rodičové obraceli s prosbou, aby jim byly zaslány co
nejpodrobnější zprávy o jejich drahých padlých.
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O dva roky později se konala na den přesně 17. 12. 1946 smuteční vzpomínka. Kronika píše:
V ten den byla uspořádána smuteční vzpomínka na tyto oběti druhé světové války a obhájce
naší svobody. V kostele bylo slouženo slavné requiem, kolem tumby stáli čestnou stráž vojíni
letecké posádky z Přerova. Po Libera ubíral se průvod z kostela na místní hřbitov k pomníku
a hrobu padlých Američanů. Průvod zahájila školní mládež, která nesla k hrobu ozdobený vánoční stromek. V průvodu šli vojáci, důstojníci s panem generálem Šmoldasem z Olomouce, hasiči
a občanstvo. Na hřbitově postavili žáci stromek na hrob. Po projevu místního faráře Valentina
Nepustila, při jehož řeči shodilo letadlo krásný vavřínový věnec přímo na hrob, promluvil generál Šmoldas a vyzval přítomné k minutě ticha k uctění památky mrtvých. K mládeži promluvil
řídící učitel J. Novotný. Státními hymnami, jež zahrála místní hudba, byla slavnost ukončena.
Vojsko i důstojníci zůstali na faře u oběda.
Při tomto letmém pátrání jsem zažil dvě milá překvapení. Tím prvním je, že na stránkách amerického velvyslanectví se odvolávají na naše farní internetové stránky, kde jsme umístili záznam přepisu farní kroniky psané v té době svědkem nejvýše povolaným, paterem Nepustilem. Tím druhým překvapením byl odkaz na filmový dokument české televize Přátelství na život a na smrt pojednávající o našem
tématu. Kdo jste už tento dokument dlouho neviděli, tak odkaz na něj je nyní umístěný na našich farních internetových stránkách. Tím také i vy máte možnost se na těchto stránkách začíst do historie psané pamětníky.
Požehnaný podzimní čas přeje otec Radek

Pietní akt 17. 12. 1946
Dáma vpravo je Marie Gregovská (zv. Mara)
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Spoleãenská kronika
Zlatá svatba
V červnu oslavili 50. výročí svatby

Alena a Stanislav Ra‰kovi.
Za všechnu lásku, péči a podporu po celý život
děkují a hlavně hodně zdraví i radosti
do dalších společných let přejí
Dana a Vítek, Dušan a Gabriela
a vnuci Ondřej, Přemysl a Albert

V˘znamná v˘roãí
V ãervenci 2014
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V srpnu 2014
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V záﬁí 2014
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

60 let
František Brázda
Jaroslav Vojtek
Pavel Jehlář

60 let
Zdeněk Pazdera
Hana Krejčířová

60 let
Naděžda Danišová
Ludmila Kořínková
Jaroslav Domes
Miloš Čech

65 let
Jindřiška Surmová
Marta Hudečková
70 let
Marie Calabová
75 let
Anežka Zelenková
Marie Vlachová
Marie Paříková
80 let
Alois Zatloukal
85 let
Stanislav Malík

65 let
Jiří Němčák
70 let
Antonín Kamelandr
František Lehký
Alena Rašková
80 let
Marie Gregovská
Marie Malíková
85 let
Lubomír Novák
91 let
Ludmila Smolková

70 let
Pavel Kratochvil
75 let
Františka Voždová
Anna Michálková
Anežka Smolková
Václav Raška
Anežka Janská
80 let
Zdenek Říhošek
Marie Malá
Ludmila Mrtvá
90 let
Vojtěška Chabičovská

92 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.
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OPUSTILI NÁS
Jiﬁí Doãkal ❦ Janka Frantová ❦ Anna Baranová
Ludmila Smolková ❦ Marie Ra‰ková
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.

Vítání obãánkÛ
V neděli 21. 9. 2014 jsme v obřadní síni Obecního úřadu v Troubkách slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Při tomto slavnostním setkání vystoupily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Hany Cetkovské se svými písničkami. Na flétnu zahrála děvčata ze základní umělecké školy – Tereza Topenčíková a Veronika Sojáková. Za jejich vystoupení moc děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za hudební doprovod a panu Jaroslavu Řihoškovi, který miminka fotografoval.

Andrea Vörösová

Antonín Hrabal

Jan Stenchlák

Michaela Kahounová

·tûpán Jan Vesel˘

Valerie ·várová

30

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 3/2014

Troubeãtí rodáci v zahraniãí
Vážení čtenáři, další ze série článků od troubeckých rodáků Tomáše a Evy Vojtkových otiskneme
v příštím díle Zpravodaje. Tentokrát nám nemohli svůj příspěvek poslat, protože čínská vláda zablokovala připojení k internetu.

Spoleãenské dûní
Troubeck˘ klub seniorÛ
Vždy se zájmem se každý druhý čtvrtek scházíme a radou a nabytými zkušenostmi se snažíme pomoci si navzájem nebo pomoci těm, kteří to potřebují. Kromě práce na zahradě, pomoci s vnoučaty a práce v domácnosti si rádi naplníme čas společnou návštěvou Přerova a různorodými aktivitami.
Před prázdninami jsme byli hrát bowling v restauraci u Madony. Kuchařské a cukrářské dovednosti
našich seniorek jsme si vyzkoušeli v soutěži Zlatý kotlík a při návštěvě hodnotící komise Olomouckého
kraje, když se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku 2014. V soutěži ve vaření gulášů se naše
družstvo seniorek ve složení Zdena Brázdová, Eliška Kratochvilová, Jarmila Němčáková, Jarmila Kozáková a Anežka Smolková umístilo na třetím místě. Hanácké koláčky Elišky Kratochvilové byly super
a členům komise náramně chutnaly.
V rámci projektu Seniorské cestování 2014, který vyhlašuje Olomoucký kraj, jsme v srpnu navštívili
lázně Jeseník. Po prázdninách jsme si zahráli na našem hřišti pétanque a na kolech jsme se podívali
do Bezměrova a Chropyně. Léčivá voda v maďarských lázních, které jsme si v září dopřáli, přispěla
účastníkům k dobrému zdraví, pohodě a bezva náladě.
Jarka Špalková
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V˘let do Bezmûrova

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
V letošním roce se „naše zahrádkářská výstava“ rozrostla do okresního formátu. Český zahrádkářský svaz Územní sdružení Přerov ve spolupráci s ZO ČZS Troubky, OÚ Troubky a KÚ Olomouc uspořádali 20. ročník Okresní zahrádkářské výstavy ovoce a zeleniny a 8. ročník přerovského babího léta
na téma Můj svatební den. Akce proběhla ve dnech 27. a 28. září 2014 za hojné účasti hostů nejen
z naší obce, ale i dalekého okolí.
Přípravou se po dobu dvou dnů, kromě našich členů, zabývala aranžérka Jaroslava Zlámalová. Při
vstupu do sálu jste mohli zhlédnout exponáty ze soutěže o největší dýni, expozici včelařů a poradit
se s panem Aloisem Soukupem z Tovačova o problémech při pěstování ovocných stromů a dalších
rostlin.
Na třech řadách stolů bylo k vidění aranžmá květin spolu s ovocem a zeleninou členů ZO ČZS z Troubek, Tovačova, Přerova 1, Hradčan, Kojetína, Oseku nad Bečvou, Hranic 1, Lipníka nad Bečvou, Veselíčka, Kojetína – Uhřičic a Lukové.
V samotném hlavním sále byla instalována expozice na téma Můj svatební den. Centrum tvořil nazdobený kočár Viktorie zapůjčený panem Jiřím Zoubkem z Rokytnice u Přerova se sedící figurínou nevěsty. Dále jste mohli porovnávat dobové svatební šaty a různé styly vazeb svatebních kytic. Ty byly soutěžními pracemi žáků středních odborných škol, vytvořených v rámci Přerovského babího léta.
Pozoruhodností byla kopie svatební smlouvy z roku 1703.
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Největší rozruch ovšem vyvolaly u našich spoluobčanů kopie starých svatebních fotografií. Každý
pečlivě zkoumal, zda dotyčné partnerské dvojice poznává a mnohdy, nebýt nápisů se jmény, by to bylo
i obtížné. Zajímavé bylo srovnávat oblečení, styly účesů a různou práci oficiálních fotografů v plynutí
času. Završením se stal mužský a ženský kroj, dřívější obvyklý svatební oděv na Hané, ruční práce paní
Jarmily Vitoslavské.
Doplněním a zpestřením se stala ukázka práce studentů a výrobky v podobě nábytku, svícnů a sošek
SŠ řezbářské v Tovačově. Závěr
expozice tvořily panely, ptačí
budky a propagační materiály
ornitologické stanice ORNIS
z Přerova.
Po podrobné prohlídce jste se
mohli díky Troubeckému klubu
seniorů občerstvit kávou, minerálkou a zákusky.
Myslím si, že naše základní
organizace ČZS se rozhodně
nemá za co stydět a okresní
výstava se nadmíru vydařila.
Velké poděkování patří všem,
kteří se na její přípravě podíleli.
Michaela Franková
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Ruãní v˘roba tradiãních hanáck˘ch krojÛ a v˘‰ivek paní Jarmily Vitoslavské
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Mladý zahrádkář
Ve dnech 13.–15. 6. 2014 jsem se zúčastnila
celostátního kola soutěže Mladý zahrádkář. Letos
se soutěž konala v Rakovníku na zemědělské škole. Do tohoto kola postupovali vždy dva žáci z okresu – jeden z mladší a jeden ze starší kategorie.
V každé kategorii soutěžilo 40 žáků.
Soutěž začínala v pátek, kdy proběhlo zahájení
Mladého zahrádkáře 2014 a prohlídka historického města Rakovníka s průvodci. V sobotu dopoledne všichni účastníci napsali testy a „poznávačky“. Ve volném čase byly pro všechny připraveny
různé přednášky a dílničky.
Po obědě jsme šli do místní botanické zahrady.
Zde jsme měli připravený program, který se skládal z ornitologické části, botanického systému
a cizokrajných rostlin.
Večer proběhlo slavnostní vyhlášení celé soutěže. Každý účastník byl samostatně vyhlášen
a oceněn. Všichni dostali krásné ceny a samozřejmě nějakou květinu. V neděli ráno jsme se plní
dojmů vraceli domů.
Tato soutěž se mi velmi líbila a jsem ráda, že
jsem se jí mohla zúčastnit.

Mladá zahrádkáﬁka Adéla Vyvleãková

Adéla Vyvlečková

Mák
Mák je stará jednoletá kulturní rostlina, která se
zřejmě v oblasti Středozemního moře pěstovala
již v 6. tisíciletí př. n. l.. Patří do čeledi Papaveraceae, která zahrnuje více než 120 druhů od užitkových druhů až po okrasné s nižšími stonky (ty
mohou být i víceleté, a tak nám na záhonku dělají okrasu déle).
Mák setý je bylina s lodyhou 0,3 až 1,8 m vysokou, na řezu vyplněnou dření. Zubaté až vykrajované listy objímají stonek, květy jsou nejčastěji bílé
s fialovou skvrnou. Plody jsou mnohosemenné
tobolky – makovice. Okrasné druhy mají květy různých barev – od klasické červené a bílé až po
růžové, žluté a dokonce i modré (makovec velkokvětý). Mohou být jednoduché s pár okvětními
lístky, ale i plnokvěté s bohatou sukýnkou. Semínka jsou zpravidla černá. Dříve byl u nás hojně rozšířen mák bělosemenný a růžový. Protože je náročnější na vláhu, ustoupil stříbrošedým odrůdám, které
se využívají v lékařství pro větší obsah morfinu a směsi alkaloidů v nedozrálých makovicích.
Pěstování máku mělo u nás dlouholetou tradici, a to i proto, že nemá zvláštní požadavky na prostředí. Rostlina je jen háklivá na nedostatek slunečního svitu a v počátku růstu potřebuje větší vláhu a ne
příliš hutnou a zaplevelenou půdu. Dnes už ovšem nenajdete lány máku kolem cest jako dříve.
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Pro lidové léčitelství se využívá mák vlčí, dříve
hojně rostoucí mezi obilím a na loukách. Sbírají se
korunní plátky z právě vykvetlých květů. Suší se
ve slabé vrstvě (aby se nezapařily) ve stínu nebo
uměle při teplotách do 35 °C. Drogu je nutno skladovat v dobře uzavřených nádobách a ve tmě.
Působí tlumivě na dýchací centra, takže je oblíbeným prostředkem proti kašli nebo chrapotu
a vůbec při chorobách dýchacích cest (angína,
bronchiální astma, akutní katar průdušek). Občas
se také přidává do sirupů nebo čajových směsí,
převážně však jen pro zlepšení jejich vzhledu. Podávání květu nemá žádné kontraindikace ani nežádoucí účinky. Problematické však může být podávání odvaru z makovic, čehož se dříve hojně užívalo
i pro tišení bolesti a na spaní – dokonce i u malých dětí, protože nebyla taková povědomost o jeho návykovosti a stávalo se, že docházelo i k úmrtím a otravám při přehnané dávce.
Velmi užitečný je makový olej. Ze zahradní výsadby si ho sice nevylisujete, ale zkuste se po něm
podívat v obchodech. Ne nadarmo se mu totiž říká „olivový olej severu“. Vzhledem k jeho vyšší ceně
a špatné dostupnosti si ho dopřávejte v nejčistší podobě – lisovaný za studena na salátové zálivky, do
pomazánek apod., na vaření je ho škoda. Lze využít i jeho hojivé účinky na kůži postiženou ekzémy
a dokonce i na potlačení problémů s lupenkou.
Dnes v domácím pěstování využíváme z máku jen maková semena v kuchyni jako náplň do koláčů
a posypání knedlíků. Takže neváhejte, nasejte ho příští rok a dobrou chuť!
Miťa Franková

Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Ohlédněme se a podívejme se, co nám tu zanechalo léto. V přírodě panovaly ty nejlepší podmínky
pro dospívání zvěře. Dostatek potravy, přírodní krytiny, to jsou ty nejvhodnější atributy k ochraně drobné zvěře, v našich podmínkách tedy zajíců a bažantů. Pravdou je, že doba před dvaceti, třiceti lety je
nenávratně pryč. Opravdu by mě zajímalo, co by odpověděli, pokud bychom se dotázali mládeže školou povinné, zda zahlédla ve volné přírodě zajíce nebo bažanta. Asi bychom se my trochu starší divili,
když by určitě velká většina odpověděla záporně. A přitom na podzimních strništích si běžně vykračoKrálík – Divok˘ králík byl bûÏnou drobnou v na‰em
revíru, dnes ho jiÏ u nás nenajdete.

Zajíc – S nejvût‰í pravdûpodobností ani letos zajíce lovit nebudeme, musíme zanechat povinn˘
kmenov˘ stav...
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âerstv˘ ãlen MSM a padesátník Antonín Peluha
Poﬁadí na Troubeckém poháru. Zleva druh˘ Pacal,
první Dufek, tﬁetí Sehnal, bramborov˘ Peluha
a Jeny‰

vali bažantí kohouti a vidět zajíce nebyl až takový
problém. Zato dnes na lánu pole není výjimečné
vidět až desítky káňat.
A co nám přineslo léto v dalších oblastech troubecké myslivosti?
Nejprve se vraťme k VII. ročníku brokových střeleb Troubky versus Zaříčí. Součet sestřelených holubů každého z deseti střelců na obou stranách dával
konečný výsledek klání, které se konalo první červencovou sobotu. Po šesti ročnících byl na ukazateli skóre nerozhodný stav 3:3 a záříčští střelci, vzhledem k nabité sestavě, byli pasováni do role
papírových favoritů. Tu však neohájili a letos si odnesli porážku 336:324 terčům. Připomeňme, že
pochvalu si zaslouží z domácích oba Smolci, jmenovitě Aleš a Přemysl, kteří výbornými výkony, na
hranici svých možností, drželi troubecký prapor.
Troubky se tedy ujaly vedení 4:3, ale výsledek není
až tak důležitý, protože se jedná o soutěžení přátel.
11. července se před padesáti lety narodil letos
novopečený člen Hubertova cechu Antonín Peluha a my jsme s jeho přáteli nemohli chybět na
oslavě tohoto životního jubilea, kde nechybělo koňské spřežení, kterým dovezl na oslavu nejen své
rodiče, ale také bylo k dispozici pro jeho hosty na
projížďku Troubkami. Inu, i zde platí výborné přirovnání z přání uvedeného v Přerovském deníku:
„Praha má Karlův most, my máme Tondu.“
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Týden po hodech jsme si dovolili pozvat nejen troubecké občany, ale i další přespolní návštěvníky na II. Myslivecké slavnosti. Děkujeme těm, kteří nepohrdli naší nabídkou a přišli se pobavit. Počasí nám přálo, ale je
otázkou, zda cimbálová muzika je pro tyto slavnosti to pravé ořechové. To naopak myslivečtí a lovečtí trubači
se museli líbit. Ukázky vábení jelenů si na slavnostech rovněž nacházejí svou pozici.
A aby toho střílení nebylo málo, tak poslední neděle v srpnu patří nejhlavnějším závodům v sezoně. V brokových a kulových střelbách O troubecký pohár se tentokrát dostavilo pouhých 31 střelců, a to je na naše
poměry málo. Kvalifikační závody desetibojařů konané ve stejný den ochudily účast těch, kteří by jistě promluvili do konečného pořadí.
Ladislavu Dufkovi stačilo 170 bodů na malorážce k tomu, aby si vedení po brokových disciplínách pohlídal
a s celkovým součtem 465 bodů se stal lídrem XVII. ročníku. O 14 bodů méně nasbíral Antonín Pacal a patří
mu tedy stříbrná pozice. Bronz si vybojoval Martin Sehnal, jeho konto skončilo na čísle 433. Netrefení prvních
dvou holubů na loveckém kole musí hodně mrzet domácího střelce Antonína Peluhu. Tyto dva terče novopečeného padesátníka odsoudily na bramborové umístění se 427 body. Do první pětky se vešel ještě Jaroslav
Jenyš. Z dalších domácích se Stanislav Svozil umístil na 7. místě a Aleš Smolka skončil dvaadvacátý.
A co nás čeká?
Podzim a zima je časem péče o zvěř a její dokrmování. Na konci roku přijde na řadu i nějaký ten lov na
drobnou zvěř, pokud to ovšem pečlivě hlídané kmenové stavy zvěře dovolí. Je to rovněž doba, kdy se setkáváme bez ohledu na lovení a úlovek zvěře se svými přáteli na kus řeči, při posezení a hodnocení právě dobíhajícího roku.
Poslední společenskou akcí roku, na které se budeme podílet i my myslivci s mysliveckými a loveckými trubači skupiny ZÁTRŽA, bude Hubertská mše sloužená v kostele sv. Markéty v Troubkách. Nenechte si ani vy
ujít tuto bohoslužbu ve slavnostně vyzdobeném a příjemném prostředí svatostánku domácích farníků. Pokud
budete chtít prožít atmosféru IV. Hubertské mše, zaškrtněte si v kalendáři neděli 16. listopadu 2014.
A neváhejte rovněž navštívit naše webové stránky www.myslivosttroubky.webnode.cz!
Luděk Judas

Témûﬁ padesátiletou historii má tato fotografie. Na jednom z mnoha mysliveck˘ch
zájezdÛ po republice – manÏelky myslivcÛ zleva: Marie Judasová, BlaÏena Mateﬁánková, Franti‰ka Dubská a Aloisie Smolková.
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Soubor Hanák
Troubky
Soubor Hanák měl před
sebou svoji největší akci, a to
byly Folklorní hodové slavnosti. Tato akce byla velmi náročná na přípravu a obětavost
všech, kteří na hody ve volném čase pomáhají jak s přípravou, tak i s organizací.
Není třeba všechny jmenovat,
ale moc pomohly s přípravou
jídla a občerstvení kuchařky
z naší školy pod vedením Elišky Kasprzykové. Slovenští
přátelé ze souboru Raslavičan
byli moc spokojeni.
Kdo jste se přišli podívat, tak nám jistě dáte za pravdu, že to byla velmi zdařilá akce. Krásné počasí,
kvalitní folklor a hlavně plný „Liďák“, to je náboj, který nám dává velkou energii do další činnosti.
Všechny soubory, jak dětské, tak i dospělé, se snažily divákům i v tom horku předvést něco ze svého repertoáru. A nutno říct, že se bylo na co dívat. Na závěr pak přišlo vystoupení souboru Raslavičan
ze Slovenska. Je to prostě jiný kraj, kroje sice nejsou tak honosné jako na Hané, ale jejich temperament nás všechny ohromil. Přijeli k nám na oplátku našeho výjezdu k nim do Raslavic. Tento festival
v Raslavicích měl velmi vysokou a mezinárodní úroveň. Je nutno podotknout, že jsme se pomalu celé
dva dny nezastavili. Program byl sestaven pečlivě a nechyběla ani mše svatá, které se účastnili i kro-
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jovaní. Naše muzika a zpěváci měli tu čest, že na této mši hráli a zpívali. Touto akcí žila téměř celá vesnice a naši členové mají na dlouho uchovány krásné vzpomínky. U nás na Hané děláme folklor s láskou, ale je tam to slůvko, že ten folklor děláme. Na Slovensku jím žijí.
Po hodech se náš soubor v rámci akce, kterou pořádal kulturní atašé Makarské riviéry, zúčastnil výjezdu do Chorvatska. Po důkladných přípravách jsme vyrazili na dlouhou cestu do městečka Živogošče.
Autobus byl plný, jely i děti z Hanáčku za doprovodu rodičů a přidali se k nám i naši příznivci, kteří nám
pomáhali při akcích. Cesta byla docela dlouhá, ale v dobré náladě a bez problémů rychle ubíhala. Byli
jsme ubytováni jen kousek od moře a po příjezdu nám nastal týden, kdy jsme si chtěli trochu odpočinout, ale také zatančit a ukázat něco z hanáckých tanců.
Naše vystoupení byla sice až v pozdních večerních hodinách, ale přesto bylo stále horko a v těch
našich krásných, ale těžkých krojích to bylo docela náročné. Nejvíce se všem líbily naše děti, které si
každé vystoupení moc užívaly a zaslouženě sklízely největší potlesk od diváků. Po vystoupeních následovala spousta focení, turisté měli o naše kroje zájem a naši členové ochotně pózovali, i když na nich
nebyla ani nitka suchá. Jsme rádi, že jsme mohli vidět na propagačních billboardech jméno naší vesnice a našeho souboru. Snad se nám podaří v budoucnu tuto akci, kterou všichni účastníci hodnotili
jako velmi zdařilou, znovu opakovat.
V srpnu se náš soubor účastnil krajských dožínek, předávali jsme věnce hospodářům, a pak jsme jim
zatancovali a zazpívali. Na této akci byla řada významných osobností a nechyběl mezi nimi ani pan ministr zemědělství. Tomu se náš taneční výkon tak zalíbil, že nám po produkci věnoval svůj dožínkový věnec.
Udělalo nám to velkou radost. Takže jak vidno, o prázdninách jsme si vůbec neodpočinuli. Tančili jsme
i v domově Dominika v Kokorách, kde se klienti při každé písničce upřímně bavili.
Nyní nám ale již opět nastávají starosti s přípravou na vánoční posezení u cimbálu. Chtěli bychom při
této příležitosti trochu oslavit 45 let od znovuobnovení činnosti souboru. Program máme teprve ve fázi
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přípravy, ale už nyní máme kromě cimbálovky i jistotu, že k nám na oslavu přijedou naši dlouholetí přátelé ze Ševětína. Mají v naší obci již spoustu známých a moc se k nám těší.
Tož se dondite podívat a zavzpomínat, rádi vás všechny uvítáme a pohostíme.
Na závěr patří obrovské poděkování všem členům, kteří v Hanáčku i Hanáku odvádějí dle svých možností a ve volném čase spoustu práce. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na naše přátele, kteří sice netančí, ale obětavě nám pomáhají při přípravách na různé akce.
Vám, milí Troubečáci, přejeme krásný podzim, hodně zdraví a spoustu zábavy, a to nejen při folkloru.
Za všecky Hanáčky, Hanáky a naše dětičky
Staňa Vojtek, předseda

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí čtenáři,
příznivci chovatelství zaznamenali, že se 13. a 14. září konala v chovatelském areálu na Loučkách
místní výstava drobného zvířectva. Počasí nám celkem přálo, sice párkrát zapršelo, ale jinak bylo teplo a průběh výstavy nebyl počasím narušen. Letos k nám jednotliví vystavovatelé přihlásili více zvířat
než v minulých letech. Celkem bylo vystavováno 121 králíků, 35 voliér drůbeže, 5 voliér holubů a 55 jednotlivců holubů.
Před otevřením výstavního areálu veřejnosti, probíhá vždy hodnocení vystavovaných zvířat odbornými posuzovateli. Letos byl nejlepší oceněný králík od přítele Páleníka, plemeno Novozélandský bílý.
Za drůbež obdržela 1. místo rodina Skopalova za slepici plemene Fénixka zlatokrká. Přítel Tomšů
vystavoval nejlépe ohodnoceného holuba Koburského skřivana. Naše organizace u příležitosti konání
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výstavy každoročně uděluje kromě odborného hodnocení
„putovní pohár“. Letos jej získal
člen naší základní organizace,
přítel Marák z Lukové za svou
příkladnou vystavovatelskou činnost. Speciální ocenění bylo připraveno i pro mladé chovatele
za jejich vystavované králíky,
holuby a drůbež.
Místní výstava je úspěšně za
námi a teď se můžeme těšit na
velkou výstavu Moravy a Slezska, která se koná v termínu
28. – 29. 11. 2014 na výstavišti
v Přerově.
Jarmila Jehláﬁová

Ze sportu
Jezdeck˘ oddíl
Dne 17. 8. jsme uspořádali Jezdecký den, druhý v tomto roce. V červnu jsme si posteskli, že na závodech byla menší účast soutěžících i diváků, kvůli horkému počasí. Na srpnové závody bylo počasí takřka ideální, ale účast byla ještě menší. Hlavně co se týče účasti závodníků. Měli jsme v plánu uspořádat parkur stupně S* o výšce 125 cm, ale pro malou účast jsme tuto soutěž museli zrušit.
Za domácí JO startovali Radek Musil na koni Vitara 2 a Jaroslav Vrána s Galileem 1. Radek měl trochu smůlu, protože druhý kůň Arkáda se mu zranila těsně před startem a do soutěží nemohli nastoupit. O malé zpestření se postarali Jarda s Galileem, kdy jezdec nedobrovolně opustil sedlo v průběhu
parkuru L* a Galileo mohl ukázat divákům, jak umí cválat ve volnosti. Trefně to okomentoval Přemek
Smolka, že díky tomuto „vystoupení“ nechtěl nikdo vrátit vstupné.
Na závěr uvádíme výsledky domácích jezdců:
Radek Musil a Vitara 2 v soutěži ZL, o výšce 110 cm, skončili na 18. místě s 8 trestnými body a v druhé soutěži L* na výšce 115 cm se jim dařilo o poznání lépe a obsadili 6. místo, kdy měli jen jedno shození.
Jaroslav Vrána a Galileo chtěli navázat na úspěch v jarních závodech a v soutěži ZL jim uniklo zlato
jen o dvě vteřiny. V parkuru stupně L* měli také jedno „shození“, ale tentokrát bohužel jezdce a dle pravidel se musela dvojice s touto soutěží rozloučit.
Samozřejmě, že nezávodíme jen doma, pro vaši informaci zde uvádíme výčet závodů, kterých se
účastníme – Kroměříž, Nemochovice, Pravčice, Skaštice, Nové Zámky, Holešov, Olomouc, Přerov.
Děkujeme všem našim příznivcům za podporu.
Za JO Jaroslav Vrána

Přivítání nového školního roku po jezdecku 6. 9. 2014
Naše dlouho plánovaná akce vypukla krátce po 13. hodině předvedením všech koní z naší stáje.
Předvedl se také roční pony valášek Simba v majetku pana Milana Zatloukala. Krátce poté jsme pokřtili hřebečka, který se narodil v naší stáji 5. července 2014 jménem Garibaldi Sohn v majetku paní Ireny
Doležalové.
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Následovala voltížní ukázka
našich cvičenek ve složení: Anna
Burianová, Kateřina Lehká, Barbora Smolková, Pavlína Musilová, Alžběta Manová, Nikola Mateřánková,
Eliška Manová, Viktorie Smolková
a Natálie Sedláčková, kdy se cvičenky s diváky rozloučily tradičně
pyramidou. O odborný komentář
během celé voltížní ukázky se
postarala paní Ivana Smolková.
Dále se koně a jezdci z naší stáje předvedli v koňské židličkové,
koňské čtverylce, parkurové ukázce a drezurní ukázce.
O doprovodný program se postarala Lucie Komoňová se svými pejsky, Kateřina Krejčířová se svou tříletou fenkou Cassie předvedla
dogfrisbee, Kubíčkovi z Věrovan
nám ukázali poslušnost svého
německého ovčáka Brita.
Kromě pejsků se nám předvedly
holky Komínkovy z Vlkoše ve velmi
působivé westernové ukázce.
Nakonec přijela na své kobylce
paní Vlaďka Skopalová a předvedla se nám v krásných šatech za
doprovodu hudby.
Jak se diváci mohli dočíst na
plakátech, na koních přijely i známé pohádkové bytosti. Dorazili
Mach se Šebestovou, aby přivítali nový školní rok. Na svém pohádkovém oři přijela i Popelka s princem a závěrem přišel vlk, aby
snědl babičku s Karkulkou. Jak už
to ale v pohádkách bývá, dopadlo
to dobře.
Během celé akce se mohly děti
vyřádit na hrách, které jsme pro ně
přichystali, a odměnou jim byly
sladkosti. Velmi oblíbené u dětí bylo
malování na obličej. Návštěvníci se
mohli občerstvit u stánku, kde se
podávaly nápoje, a hladovci si mohli pochutnat na makrelách, kabanosu, řízku, nebo guláši.
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Kﬁtiny hﬁíbûte. Garibaldi Sohn se svou majitelkou Irenou DoleÏalovou

VoltíÏní ukázka. Nahoﬁe Anna Burianová, dole Pavlína Musilová

Pﬁedvedení koní – Milan Zatloukal se sv˘m valá‰kem Simbou
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KoÀská Ïidliãková.
Na závěr akce proběhla tombola a po ní následoval běh mužů – jinochů – přes překážky za láhev
domácí pálenky. Vítězem se stal pan Tomáš Mateřánka.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu, protože bez nich by celá akce neměla tak hladký průběh.
Poznámka redakce: další fotografie z této úspěšné akce si můžete
prohlédnout na obálce, vedle křížovky.

Bc. Simona Krejčířová

Ukázka pony parkuru. Pony kobylka Bianco a v sedle Eli‰ka Jahodová
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Tûlov˘chovná jednota Sokol Troubky
Nabídka závodního i rekreačního sportovního vyžití v oddílech T.J. Sokol Troubky
pro sezonu 2014/15
ASPV – asociace sportu pro všechny
Pravidelná cvičení:
– zdravotní cvičení v pondělí a čtvrtek od 19.00 hod. s paní H. Čechovou a paní M. Brázdovou
– taneční cvičení v pondělí od 20.00 hod. s V. Janouškovou
– bossu ve čtvrtek od 20.00 hod. s V. Janouškovou a I. Horákovou
– cvičení pro děti 6–10 let ve středu od 17.00 hod. s K. Hořínovou a I. Horákovou
– cvičení pro předškolní děti ve středu od 15.00 hod. s L. Němčákovou a L. Dočkalovou
– cvičení pro starší žákyně s I. Vojtáškovou – termín bude upřesněn
– cvičení pro rodiče a děti – pravděpodobný termín ve středu od 16.00 hod, ale v současné době nemáme cvičitelku. Pokud by měl někdo zájem věnovat se ve svém volném čase malým dětem, bude vítán!
Většina cvičení začala od 15. 9. 2014, těšíme se na všechny malé, velké, mladší i starší cvičenky a cvičence.
Připravujeme další úspěšnou Pohodovou sobotu, vzhledem k náročnosti koordinace akce ještě není
daný termín akce, budeme vás informovat dodatečně.

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 vedoucí družstva Radim Škvára
Muži B: úterý 18:30 – 20:00 vedoucí družstva Ivo Zatloukal

Oddíl ledního hokeje
Družstvo 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 2014 (dle zájmu možno i častěji).
Pro mládežnická družstva se počítá s turnaji, které pořádá Okresní hokejový svaz až březnu 2015.
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 a Holešovska atd. |Bližší informace o možnostech sportovního i rekreačního vyžití podá
předseda oddílu pan Miroslav Kratochvil.
TJ Sokol Troubky má k dispozici sportoviště se zázemím: Sportovní halu, hokejové hřiště Na Dolách
a volejbalový areál na Záhumení. Tato sportoviště je možné pronajmout nebo zapůjčit jak pro potřeby sportovního tak společenského vyžití, více na www.tjsokoltroubky.cz, na telefonu správce Sportovní haly
pana AntonínaTicháčka 775 202 991 nebo na telefonu předsedy TJ pana Martina Frgala 739 021 800.
Na nové i stávající členy TJ se v tomto nadcházejícím období těší výkonný výbor TJ Sokol Troubky.
K. Hořínová, M. Frgal
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Mladší přípravka
V polovině prázdnin jsme zahájili přípravu na naši druhou fotbalovou sezonu v okresním přeboru
mladších přípravek pod OFS Přerov. Příprava byla náročná a důležitá i proto, že Okresní fotbalový svaz
změnil pravidla pro pořádání zápasů. Již nehrajeme turnajovým způsobem, ale hrajeme pouze s jedním soupeřem, a to 2 x 20 minut.
Kluci zahájili sezonu v nových dresech (viz foto) a zatím se jim daří. V prvním utkání na domácí půdě
naši fotbalisté porazili mužstvo Kojetína 11:1, ve druhém utkání porazili na soupeřově hřišti Brodek 7:3,
v posledním utkání také zvítězili, a to v Želátovicích 13:0. Samozřejmě neusneme na vavřínech a budeme se i nadále svědomitě připravovat, protože budou i silnější soupeři.
S nástupem nového školního roku jsme vyhlásili nábor nových hráčů do mladší přípravky.
Zveme všechny sportovně založené děti z první třídy na náš trénink,
vždy v pondělí a ve středu od 16:30 hod.
Mladší přípravka z Troubek jako jediný tým v naší soutěži nemá v sestavě dívku, proto pozvánka do
našeho týmu patří také pro všechny holky, které se nebojí hry mezi kluky.
Tomáš Vojtášek

Zleva stojí: Milan Vojtá‰ek, Petr Koller, VíÈa Dolansk˘, Filip Konupãík, Vladimír Majar,
Dolní ﬁada zleva: Kuba Miler, Honza Nûmãák, Pavel Hoﬁín, Kuba Hoﬁín.
LeÏí: Ondﬁej Vojtá‰ek, trenér Tomá‰ Vojtá‰ek
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ZADÁNO PRO ÎENY
Snûhové vûneãky

Pochoutka ze zbylého chleba

Potřeby: 200 g krystalového cukru, 50 g moučkového cukru, 4 bílky
Postup: nad párou ušleháme sníh s krystalovým
cukrem, přidáme prosetý moučkový cukr. Na
vymaštěný plech nebo na pečící papír utvoříme
malé věnečky. Pečeme na 130 °C tak dlouho,
dokud se neodlepují. Věnečky spojíme máslovým
krémem a ozdobíme čokoládovou polevou.
Máslový krém: 50 g krystalového cukru, čtvrt litru
mléka, pudinkový prášek, 200 g másla, rum, vanilkový cukr. Uvaříme pudink, do zchlazeného pudinku vmícháme máslo, přidáme rum (nebo rumové
aroma).

Potřeby: ztvrdlý chléb, vejce, pepř, sůl, kmín, majoránka, usmažená cibulka, salám nebo anglická slanina.
Postup: ztvrdlý chléb namočíme ve vodě, vymačkáme vodu, přidáme sůl, pepř, majoránku, kmín,
usmaženou cibulku, vejce, nakrájený salám nebo
anglickou slaninu. Hmotu pořádně smícháme a po
lžičkách dáváme na rozpálený tuk, vytvarujeme na
tenké plátky. Osmažíme je po obou stranách.
Hotové placičky zdobíme zeleninou – rajčetem,
paprikou.

Domácí
‰vestková
povidla
7,5 kg švestek umyjeme,
vyloupeme, pomeleme, smícháme s 1,5 kg cukru a 1/4 litrem octa. Necháme stát do
druhého dne, občas můžeme
promíchat. Příští den přelijeme
do smaltovaného nebo titanového hrnce, dáme do trouby
a bez míchání při teplotě
200 °C vaříme asi 6 – 8 hodin
až do zhoustnutí. Dvířka trouby můžeme podložit kolíčkem,
aby lépe unikala pára.
JS
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POZVÁNKY
Obecní úﬁad Troubky Vás srdeãnû zve na

SETKÁNÍ SENIORÒ OBCE TROUBKY,
které se koná v sobotu 8. listopadu od 14.00 hod. v kulturním domû.
Je pro vás pﬁipraven bohat˘ kulturní program, kter˘ Vás jistû dobﬁe pobaví.
Pro kaÏdého seniora je pﬁipraven mal˘ dárek.
Obãerstvení zaji‰tûno.

Obecní úﬁad ve spolupráci se Z· a M· Troubky
a ve spolupráci se SdruÏením pﬁátel Z· a M· Troubky,
Troubeãanem a kulturní komisí
Vás srdeãnû zve na

ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO STROMU
SPOJENÉ S VÁNOâNÍMI DÍLNAMI,
které se koná v pátek 28. listopadu 2014
Vánoãní dílny budou zahájeny v 15.00 hodin v kulturním domû
Vánoãní strom pﬁed kulturním domem rozsvítí Mikulá‰
se svou druÏinou v 18.00 hod.
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Pro chvíle oddechu
Zajímavosti – tentokrát o Ïirafách
Žirafy spí jen půl hodiny denně, a to ještě vestoje a nikoli vcelku, ale po
malých chvilkách během celého dne.
Čistí si uši vlastním – až půlmetrovým – jazykem.
Žirafí mládě při narození spadne na zem z dvoumetrové výšky. Bez
následků na zdraví.
I přes svou délku je žirafí krk příliš krátký na to, aby dosáhla hlavou na
zem. Aby se napila nebo něco zvedla ze země, musí si kleknout a směšně roztáhnout přední nohy.
Zdroj: blog Michala Škrabálka, michal.skrabalek.cz (28.10.2014)

Rozumíte cizím slovÛm?
Rigidní, sofistikovaný, cholerický, infantilní, konvenční, prominentní, banální, rustikální.
promyšlený – dětinský – výsadní – selský – jednoduchý – běžný – zuřivý – stabilní
Řešení: Stabilní, promyšlený, zuřivý, dětinský, běžný, výsadní, jednoduchý, selský.

My‰lenky slavn˘ch
Mluvit mnoho je jedna vûc, mluvit dobﬁe druhá.
Hlavní pﬁíãinou rozvodÛ je manÏelství.

SOFOKLES
A. EINSTEIN

Mladí potﬁebují radost a lásku, dospûlí práci a pﬁátelství, stáﬁí mír a pokoj.
KONFUCIUS
Kniha Ïivota je plná vykﬁiãníkÛ i otazníkÛ.
J. âAPEK
Nejvût‰í pﬁedností nûkter˘ch muÏÛ je jejich Ïena.

G. SANDOVÁ

Pﬁed manÏelstvím se domníváme, Ïe milujeme – v manÏelství se to teprve
uãíme.
E. KÄSTNER
âlovûk musí umût obdivovat i to, co nemá rád.

G. FLAUBERT

DokáÏe‰-li rozeznat dobrou radu od ‰patné, nepotﬁebuje‰ Ïádnou radu.
MURPHYHO ZÁKON
Mlãení je velk˘m konverzaãním umûním.

W.HAZLITT

Niãím neprozrazují lidé svÛj charakter víc, neÏ tím, co je jim k smíchu.
J. W. GOETHE.
LK
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Smích – nejlep‰í lék
V sále kulturního domu probíhá pﬁedná‰ka o ‰kodlivosti alkoholu za hojné úãasti posluchaãÛ. Pﬁedná‰ející hﬁímá: „Alkohol je metla lidstva, která zpÛsobuje rodinné problémy, problémy
v zamûstnání, finanãní problémy, potlaãuje normy etického chování, má zhoubn˘ vliv na zdraví a dokonce jsou známy pﬁípady, kdy takovému pijanovi utekla i manÏelka!“
Tu se ze sálu ozvalo: „A kolik se toho musí vypít?“
Ptali se svûtoznámého skotského architekta, co ho pﬁimûlo ke studiu architektury. „MÛj otec,“ odpovûdûl, „byl ‰kolníkem a jednou pﬁi úklidu tﬁídy na‰el kruÏítko.“
„Miláãku,“ záﬁí u jídelního stolu manÏel, „ty houby jsi udûlala opravdu skvûle. Kdes ten recept
na‰la?“
„Ale náhodou. Zrovna jsem doãetla takovou zajímavou detektivku.“
K lékaﬁi do ordinace vbûhne vystra‰ená sestﬁiãka a ﬁíká: „Pane doktore, ten pacient, co teì od vás ode‰el, zemﬁel v ãekárnû.“
„No nazdar, pojìte, otoãíme ho, aÈ to vypadá, Ïe ‰el teprve dovnitﬁ!“
Brunetka s blond˘nkou jedou na v˘let. Brunetka ﬁídí, ale najednou zastaví. „Co se stalo, proã
nejedeme?“ ptá se blond˘nka.
„Do‰el nám benzín.“
„Teda, ty jsi fakt chytﬁej‰í, to já bych si vÛbec nev‰imla a jela bych poﬁád dál.“
Svûdek povídá policajtovi, kter˘ s ním sepisuje v˘povûì: „Narodil jsem se v Praze, ale do ‰koly jsem chodil v Táboﬁe.“
Policajt se na nûj udivenû obrátí: „To jste ale musel hodnû brzy vstávat!“
Dva lidé se posadí ve vlaku proti sobû, pak jeden vstane, plivne druhému tûsnû kolem ucha
a ﬁekne: „Dovolte, abych se pﬁedstavil. Jan Novák, umûleck˘ plivaã.“
Pak vstane druh˘, plivne prvnímu pﬁímo do obliãeje a ﬁekne: „TéÏ mi dovolte, abych se pﬁedstavil: Kristián, zaãáteãník.“
Îáci pí‰ou slohovou práci na téma podzim. V‰ichni uÏ mají nûco napsáno, jen Matûj má prázdn˘ papír.
Uãitelka mu chce napovûdût: „Byl jsi vãera v parku?“
„Byl.“
„No a nespadlo na tebe nûco?“
„Spadlo, ale to ptáci dûlají i v létû…“
Do ordinace vstoupí Ïena. Lékaﬁ, kter˘ se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy ﬁekne: „Svléknûte se, prosím.“
„Musí to b˘t?“ pípne pﬁíchozí.
„No jistû, proã bych vám to jinak ﬁíkal?“ povídá doktor trochu popudlivû.
KdyÏ se Ïena svlékne, lékaﬁ k ní pﬁistoupí a ptá se: „Tak co vám schází?“
„Nic, pane doktore. Já jsem se jen chtûla zeptat, kdy pÛjdete domÛ, abych to tady mohla uklidit.“
Volá zvûrolékaﬁi: „Po‰lu vám tam tchyni se psem na otrávení.“
„Dobﬁe,“ ﬁíká zvûrolékaﬁ, „ale trefí pes sám domÛ?“
LK
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Reklama

(ulice naproti tenisových kurtů)
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Reklama
KOSMETICKÉ SLUÎBY
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MODELÁÎ NEHTÒ
Marcela Patáková
DùDINA 759/12, TROUBKY, MOBIL: 731 613 570

Pﬁedstavuji novinku LYMPHASTIM TOPLINE – pﬁístroj na lymfomasáÏe
• Léãba a prevence celulitidy, otokÛ konãetin
• Zmírnûní únavy nohou
• Úprava hmotnosti
• Detoxikace organismu
• Celková relaxace
1 VSTUP 150 Kã
10 VSTUPÒ – PERMANENTKA 1300 Kã
P¤I ZAKOUPENÍ PERMANENTKY 1x MASÁÎ ZDARMA!!!
Dále nabízím LÉâEBNÉ ZÁBALY, které zmírní otoky nohou a pomÛÏou v boji proti celulitidû.

• pedikúra • manikúra
• nehtová modeláÏ •
tel.: 608 815 300
Lehká Hana
Troubky, Dûdina 286, v budovû OÚ Troubky
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KŘÍŽOVKA
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 3. 12. 2014 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka: ………………………………………………………………………………….....................................................
Jméno a adresa: …………………………………………………………….................................třída:………................
Správná odpověď z minulého čísla: MOŘSKÝ KONÍK
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Václav a Tereza Kamenští, Jakub Malík, Barbora Rösslerová, Marie a Pavlína Musilovy, Marie Soušková, Veronika a Vít Dolanští, Eliška a Marie Malíkovy, Kateřina Dohnalová, Adam Vilkus z Brodku. Daniela a Denisa Lužné. Gratulujeme všem našim luštitelům!
Redakce

Zahájení ‰kolního roku po jezdecku

Vítáme prvÀáãky

Mach a Šebestová:
Marie Musilová a Anna Burianová

30. v˘roãí M·

Pohádka o Popelce:
Popelka – Eliška Jahodová,
Princ – Marie Musilová

Koník Šemík
v podání Terezy Švomové
a Elišky Jahodové

Koňská čtverylka

Vítání obãánkÛ v Troubkách 21. 9. 2014
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