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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
letošní jaro si pospíšilo, takže dnes
už máme za sebou řadu splněných jarních povinností. Zima nás nepřekvapila množstvím sněhu a dá se říci, že
jsme možná i ušetřili za topení.
První čtvrtletí nového roku proběhlo
jako obvykle v záři karnevalů, plesů
a nechyběla ani každoroční zabíjačka.
Tradiční Tříkrálová sbírka nás opět
vyzvedla mezi nejštědřejší v okrese.
Vybralo se 63 108 Kč, což je o čtyři tisíce více než loni. Všem dárcům děkujeme, víme, že je hodně potřebných
a každý příspěvek je vítaný. Nemalou
zásluhu na úspěšné sbírce má sedm
skupin dobrovolných koledníků, jimž
patří velká pochvala. I když většina
z nich je v mladém věku, obětavě se
zhostili úkolu při provádění sbírky.
Hluboké zážitky v nás zanechaly
zprávy z XXII. zimních olympijských
her v Soči. Nejen technika, ale i výkony sportovců jdou stále dopředu. Naši
sportovci si přivezli hodně medailí.
Jediným stínem, který nám v současné době dělá starosti, je napjatá
situace spojená s krvavými srážkami
na Ukrajině. Přejeme těm obyčejným
lidem, aby se jim dostalo spravedlivého vyřešení situace bez ztrát na lidských životech – ale to zůstává pouze
naším přáním.
A na co se můžeme těšit v příštím
období? Počasí je nevyzpytatelné,
můžeme ale doufat, že bude příznivé,
abychom si mohli splnit všechny naše
jarní úkoly a přání.
Hodně úspěchů a radosti nejen při
jarních pracích přeje
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
Letošní zimní počasí bylo velmi mírné, sněhová nadílka, ba ani silné mrazy nás nepostihly, a tak jsme jistě
všichni uspořili na výdajích za vytápění svých nemovitostí, což se snad pozitivně projeví na finálním účtu plateb za energie. Letošní jaro přišlo velmi brzy a již v první polovině března se mnozí obyvatelé naší obce začali věnovat svým zahradám a zahrádkám. Současné teplé a prosluněné počasí začátku měsíce dubna vyhání
do ulic naší obce jak cyklisty, tak bruslaře či maminky s kočárky. Nedostatek vláhy ale jistě přidělává vrásky
na čele zemědělcům. Ale dosti o počasí, přejděme k informacím za uplynulé období.
V závěru měsíce února letošního roku proběhlo zasedání zastupitelstva obce, které projednalo návrh na
rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu obce v roce 2014 neziskovým organizacím a spolkům. Tento návrh
byl diskutován s finančním výborem a zastupitelstvo tento návrh schválilo. U většiny žadatelů došlo k navýšení a jsme přesvědčeni, že to bude ku prospěchu jednotlivých spolků, které jsou hybateli společenského dění
v obci a rovněž jsou schopny pomoci v případě organizování obecních akcí jako je obecní ples, vepřové hody
a další akce. Níže je uvedena tabulka příspěvků jednotlivým organizacím.
Rozdûlení pﬁíspûvkÛ, dotací NNO 2014
název organizace
schválená výše 2014
Hanák Troubky
50 000
Občanská beseda Troubky
10 000
TJ SOKOL Troubky
495 000
oddíl volejbalu
20 000
oddíl ledního hokeje
25 000
oddíl jezdectví
25 000
ASPV
25 000
cvičení žáků ZŠ a MŠ Troubky
250 000
provozní náklady TJ Sokol + údržba
150 000
FK Troubky
155 000

ostatní neziskové organizace
Sbor dobrovolných hasičů Troubky
50 000
Myslivecké sdružení Mezivodí Troubky
50 000
Český svaz chovatelů, ZO Troubky
25 000
Český zahrádkářský svaz ZO Troubky
5 000
Troubečan
20 000
Centrum Setkávání Přerov
10 000
Český svaz včelařů, ZO Tovačov
10 000
Sdružení přátel školy při ZŠ a MŠ Troubky 26 000
Alfa Handicap Přerov
5 000
Sdružení občanů nevidomých a slabozrakých 5 000
Rodinná stáj Krejčířovi, o.s.
2 000
Římsko katolická farnost Troubky
150 000

Na stejném zasedání si zastupitelé mohli vyslechnout informaci o vývoji sdílených daňových příjmů obce
po změně zákona o rozpočtovém určení daní, a to ve srovnání s předchozími pěti lety. Nárůst daňových příjmů se u naší obce projevil dosti výrazně, což dosvědčují údaje uvedené níže. V dalších letech tak bude mít
zastupitelstvo větší možnosti pro realizaci svých rozvojových plánů a projektů.
P¤EHLED DA≈OV¯CH P¤ÍJMÒ – TABULKA A SROVNÁVACÍ GRAF
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – položka 1111
2008
2009
2010
celkem
3 083 267
2 939 164
3 015 349
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ – položka 1112
2008
2009
2010
celkem
293 349
169 932
433 824
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů – položka 1113
2008
2009
2010
celkem
263 564
259 901
262 145
Daň z příjmu právnických osob – položka 1121
2008
2009
2010
celkem
4 346 935
3 235 732
3 193 216
Daň z přidané hodnoty – položka 1211
2008
2009
2010
celkem
6 380 005
6 164 639
6 889 364
Daň z nemovitostí – položka 1511
2008
2009
2010
celkem
1 385 732
1 397 871
2 002 000
Odvod z loterií – položka 1351
2008
2009
2010
celkem
0
0
0
Odvod z VHP a jiných technických zařízení – položka 1355
2008
2009
2010
celkem
0
0
0

2011
3 211 343

2012
3 185 245

2013
4 087 575,00

2011
410 316

2012
86 817

2013
187 595,00

2011
279 235

2012
348 542

2013
438 317,00

2011
3 009 616

2012
3 411 392

2013
4 235 350,00

2011
6 752 354

2012
6 724 127

2013
9 167 480,00

2011
1 898 465

2012
1 950 070

2013
1 885 286

2011
0

2012
47 285

2013
90 241

2011
0

2012
59 648

2013
62 690
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Sdílené daňové příjmy obce za rok 2013

Srovnání celkové výše sdílených daňových
příjmů za období let 2012–2013

rok 2012

rok 2013

V zimních měsících byl zahájen projekt „Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán“, a to kácením dřevin. U části obyvatel vyvolalo toto kácení silné emoce, avšak je nutno říci, že projekt byl řádně projednán
a svou podporu mu vyslovila i většina členů zastupitelstva. V současné době bude projekt pokračovat další
fází, ve které budou provedeny ozdravné a ošetřující řezy a bude zahájena výsadba nové zeleně. Dokončení projektu je plánováno na podzim letošního roku.

„Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán“

Projektant akce:
Zhotovitel akce:
Celkové realizační náklady akce:

Ateliér List, Ing. Alena Vránová
Zahrada Olomouc, s.r.o.
1 674 109 Kč, včetně DPH

V druhé polovině měsíce března umožnily klimatické podmínky začít realizovat rekonstrukci komunikace
v ulici Sadová, a proto předpokládáme, že původní termín dokončení akce – 31. 5. 2014, bude uspíšen a již
někdy v závěru měsíce dubna bude možné danou komunikaci začít řádně užívat. Chtěl bych rovněž podotknout, že realizací této akce dojde k úpravě vjezdu na parkoviště u hřbitova, které touto úpravou bude moci
být využíváno pouze osobními vozidly (ostatně dopravní značení vyhrazuje toto parkoviště pouze pro osobní
vozidla) a navíc nově vzniklý zelený ostrůvek bude stavebně připraven na propojení s plánovaným chodníkem
od naší školy až ke hřbitovu (tato akce je momentálně před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí).

„Rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová“
Projektant akce:
Zhotovitel akce:
Technický dozor:
Celkové realizační náklady akce:

Ing. František Marek
GALVA TRANS, s.r.o., Držovice
IWW engineering, s.r.o., Kroměříž
1 33 000 Kč, včetně DPH

A co nás dále čeká ze stavebních akcí?
V průběhu května a června letošního roku bude provedena další etapa oprav chodníků na našem hřbitově,
když aktuálně řešíme výběrové řízení na zhotovitele této akce.
Realizace projektu výsadeb zeleně v krajině se z důvodu výrazně pozdějšího ukončení výběrového řízení
posunuje až na podzimní období a rovněž obnova centra obce před kulturním domem bude zahájena později, přičemž stavební úpravy komunikací, chodníků a parkovacích ploch by snad měly být realizovány v srpnu
a září letošního roku. Úpravy parku pak bude možné provést nejdříve na podzim. Samotné dokončení projektu je plánováno až na jarní měsíce roku 2015 i s ohledem na financování celého projektu, který je podpořen z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Přeji vám příjemné prožití Velikonoc.
Radek Brázda
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Zpráva o produkci,
nakládání s odpady a odmûnách za zpûtn˘ odbûr
v obci Troubky za rok 2013
Směsný komunální odpad, jehož svoz i likvidaci pravidelně zajišťuje firma van Gansewinkel, a.s., byl
v obci vyprodukován v množství 387,0716 tun.
Biologicky rozložitelný odpad, který sváží i likviduje také van Gansewinkel, a.s., byl v obci vyprodukován v množství 242,5224 tun.
Cena svozu a likvidace firmou van Gansewinkel, a.s. za rok 2013: 932 639,10 Kč.
Vytříděné složky komunálního odpadu, což jsou plastové obaly, kompozitní obaly, skleněné obaly, papírové a lepenkové obaly a nebezpečné odpady svážené i likvidované firmou BIOPAS, spol. s. r. o. byly
svezeny v množství:
plastové obaly
13,129 t
kompozitní obaly
1,21 t
skleněné obaly
19,17 t
papírové a lepenkové obaly
4,056 t
pneumatiky
2,36 t
pesticidy
20 kg
oleje
111 kg
nepoužitá léčiva
5 kg
Cena svozu a likvidace firmou BIOPAS, spol. s. r. o. za rok 2013: 64 986,40 Kč
Obec Troubky si svépomocí zajišťuje odvoz na skládku do Žeravic – objemný odpad a stavební suť –
a do Hradčan – stavební materiály obsahující azbest a izolační materiály, které se zde likvidují.
Technické služby města Přerova, s. r. o. – skládka Žeravice
objemný odpad
52,16 t
– 60 vývozů
stavební suť
68,97 t
– 23 vývozů
Cena likvidace firmou Technické služby města Přerova,, s. r. o. za rok 2013: 85 795,48 Kč
SITA CZ a. s. – skládka v Hradčanech
stavební materiály obsahující azbest
11,69 t – 5 vývozů
Cena likvidace firmou SITA CZ a. s. za rok 2013: 30 852 Kč

Odměny
Odměny získané od firem, které zajišťují zpětný odběr a jsou použity v rozpočtu obce dle platné smlouvy se společností.
EKO-KOM: za vytříděné obaly (plast, sklo, tetrapaky, papír)
108 601,50 Kč
Elektrowin: za chlazení, bojlery, mikrovlnky
10 434,50 Kč
Asekol: za počítače, monitory, TV, ostatní drobné elektrozařízení
2 806,00 Kč
121 842,00 Kč
Celkem
Více informací o odpadovém hospodářství obce naleznete na:

http://www.troubky.cz/obecni-urad/sluzby-obcanum/odpadove-hospodarstvi/
Mgr. Martin Frgal
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 19 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 26. 2. 2014
1. Zastupitelstvo obce schválilo
Bc. Vladimíru Hanzlíkovou a pana Antonína Ticháčka
ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
upravený program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uzavření úvěrové smlouvy na refinancování úvěru poskytnutého od Českomoravské záruční a rozvojové banky,
a.s. a to prostřednictvím Čs a.s. dle jejich předložené
nabídky.
6. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
7. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí
s uzavřením společenské smlouvy – memoranda mezi
Obcí Troubky, Lobodice a Městem Tovačov na zpracování následných protipovodňových opatření na soutoku
Bečvy a Moravy.
8. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
stanovení úkolů finančního výboru a kontrolního výboru
pro rok 2014 dle předloženého návrhu.
9. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o rozpočtovém opatření č. 6/2013 a č. 7/2013,
které schválila Rada obce.
10. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
důvodovou zprávu o plnění rozpočtu k 31. 12. 2013.
11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zprávu o provedené inventarizaci majetku, závazků
a pohledávek ke dni 31. 12. 2013.
12. Zastupitelstvo obce po projednání rozhoduje
zpracovat seznam prioritních oprav bytového hospodářství a předložit jej na příštím zasedání zastupitelstva.
13. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozdělení finančních prostředků z rozpočtu obce v roce
2014 neziskovým organizacím dle přílohy.
14. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
vnitřní předpis ke schvalování účetní uzávěrky.
15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Směrnici č. 1/2014 o používání účelového Fondu pro
poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů na
jejich opravy a modernizaci.
16. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje

změnu stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Střední Haná, a to v článku 6, bodu 1 – Příspěvky jsou
stanoveny ve výši 30 Kč na obyvatele trvale přihlášeného v obci k 1. 1. daného roku a dále v článku 7, bodu 6
– Účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Střední Haná schvaluje valná hromada.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej obecního pozemku p.č. 1315 v k.ú. Troubky nad
Bečvou manželům Stískalovým, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
18. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1314/1 v k.ú.
Troubky nad Bečvou, a to dle návrhu smlouvy o zřízení
věcného břemene uzavírané mezi RWE CasNET, s.r.o.
a Obcí Troubky, přičemž jednorázová úhrada za zřízení
věcného břemene bude činit částku 1.000 Kč bez DPH.
19. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 69, 923,
900, 1503/3, 215/1, 1390, 52/5, 1314/1, 869, 865/1, 275,
1034/1,1059, 1316/1, 1503/2, 350, 901, 1630, 848, 1248,
868, 1554, 255, 899, 21, 495,847, 2610/1, 254, 1241,
1422, 4829, 818, 1357, 1240, 329/3, 572, 1553, 329/2,
256, 484, 493, 482, 1243, 5072, 1631, 1245, 251, 5074,
1193, 573, 53, 1313 a 212 v k.ú. Troubky nad Bečvou,
a to dle smlouvy o vybudování a provozování multifunkční
telekomunikační sítě v obci Troubky ze dne 11. 6. 2007,
přičemž zřízení věcného břemene bude bezúplatné.
20. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
Radu obce k uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení věcného břemene se společností NEJ TV a.s., a to dle výše
uvedených dispozic.
21. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 4136, 4131,
1122, 2603/1, 4014, 4012, 5009 a 5034 v k. ú. Troubky
nad Bečvou, a to dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené dne 17.8.2005, přičemž
zřízení věcného břemene bude úplatné – za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
22. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
Radu obce k uzavření úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene se společností NEJ TV a.s., a to dle výše
uvedených dispozic.
23. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Troubky a společností
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., na koupi technologie Čistírny odpadních vod Troubky, a to dle přílohy.
24. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
starostu obce k podpisu této kupní smlouvy.
25. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zprávu o činnosti JSDH Obce Troubky za rok 2013.
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26. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti místní knihovny za rok 2013.
27. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti Troubeckého klubu seniorů za rok
2013.
28. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o odpadovém hospodářství obce za rok 2013.

29. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Střední Haná za rok 2013.
30. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě
OOP ČR Přerov II okrsek „S“ – Troubky za období od
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Rada obce
USNESENÍ Z 62. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 62/790/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/791/2013
1. Rada obce schválila Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 2012088-09 uzavíraný mezi Obcí
Troubky a společností ARRIVA MORAVA a. s.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu tohoto dodatku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/792/2013
1. Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
19/13 – Z130113 uzavíraný mezi Obcí Troubky a společností ZAK PLUS – stavba s. r .o. Přerov.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu tohoto dodatku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/793/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o společné
úhradě nákladů projektu „Varovný a vyrozumívací
systém obcí Tovačov, Troubky a Lobodice“, a to dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dané smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/794/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č.
37/2013 mezi Obcí Troubky a společností Ambra
Group, s.r.o., na dodávku vybavení místní knihovny.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/795/2013
Rada obce schválila poskytnutí mimořádného finančního daru v celkové výši 10 000 Kč občanskému sdružení
Rodinná stáj Krejčířovi, o. s..

Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/796/2013
Rada schválila poskytnutí finančního daru v celkové výši
3 000 Kč do Tříkrálové sbírky 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/797/2013
Rada schválila poskytnutí finančního daru v celkové výši
500 Kč na konto BARIÉRY Nadace Charty 77.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/798/2013
Rada obce souhlasí s přijetím finančních darů Základní
školou a Mateřskou školou Troubky, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/799/2013
Rada obce souhlasí s přijetím finančních darů Základní
školou a Mateřskou školou Troubky, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/800/2013
Rada obce schválila žádost Lukáše Berčíka, Troubky,
o splácení nedoplatku z vyúčtování záloh plnění spojeného s nájmem bytu, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady, 1 přítomný člen Rady se při
hlasování zdržel.
Usnesení rady 62/801/2013
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 6/2013 v předloženém znění, a to včetně rozpisu tohoto opatření.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/802/2013
Rada obce schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele akce „Údržba zeleně pro obec
Troubky – extravilán“, a to dle přílohy.
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/803/2013
1. Rada obce schválila uzavření mandátní smlouvy č.
BW237/2013 mezi Obcí Troubky a společností IWWAL
consulting s. r. o. Kroměříž na organizační zajištění
výběrového řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách projektu „Údržba zeleně pro obec Troubky –
extravilán“, a to dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dané smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/804/2013
Rada obce schválila zadávací dokumentaci veřejné
zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací
projektu „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová“, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/805/2013
Rada obce schválila zadávací dokumentaci veřejné
zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací
akce „Výměna krytiny na objektu bytového domu a kotelny v ulici Sportovní“, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/806/2013
Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet s. r. o., a to
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/807/2013
Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových
míst, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/808/2013
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. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/809/2013
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. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
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Usnesení rady 62/810/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská panu Janu Siegelovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/811/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
A paní Marii Černochové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/812/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní paní Janě Suchánkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/813/2013
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. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/814/2013
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 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/815/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Janě Pospíšilové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/816/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Pavle Kazíkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/817/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení panu Aloisi Frgalovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/818/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Janě Dudové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/819/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská panu Jaroslavu Gregovskému, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/820/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma A paní Martě Hudečkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/821/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
A paní Ludmile Mrtvé, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/822/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Jitce Hostašové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 62/823/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Daně Kořínkové, Troubky.
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2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 23. 12. 2013
USNESENÍ Z 63. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 63/824/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/825/2013
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 7/2013 v předloženém znění, a to včetně rozpisu tohoto opatření.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/826/2013
Rada obce schválila rozpis výdajových kapitol rozpočtu
obce na rok 2014 v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 63/827/2013
Rada obce schválila zadávací dokumentaci veřejné
zakázky malého rozsahu na refinancování úvěru poskytnutého Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou,
a. s., a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 3. 1. 2014
USNESENÍ Z 64. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 64/828/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/829/2013
Rada obce schválila úkoly komise pro PPO na rok 2014
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/830/2013
Rada obce schválila oslovení 3 projekčních kanceláří na
zpracování cenové nabídky „Studie revitalizace zeleně
na hřbitově v Troubkách“, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/831/2013
1. Rada obce schválila složení hodnotící komise pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
místní komunikace v ulici Sadová“.
2. Rada obce schválila složení hodnotící komise pro
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veřejnou zakázku malého rozsahu „Refinancování
úvěru poskytnutého Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s.“.
3. Složení obou hodnotících komisí: Mgr. Radek Brázda,
Mgr. Martin Frgal, Mgr. Jitka Berčíková, RNDr. Hana
Čechová a p. Libor Nedbal.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/832/2013
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. 1. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/833/2013
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. 1. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/834/2013
Rada schválila vyvěšení tibetské vlajky na objektu obecního úřadu dne 10. 3. 2014, a to v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 64/835/2013
Rada schválila zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku p. č. 1315 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad
Bečvou, manželům Stískalovým.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 29. 1. 2014
USNESENÍ Z 65. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 65/836/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/837/2013
Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce místní komunikace v ulici
Sadová“, kde nejlepší nabídku předložila společnost
GALVATRANS s. r. o. Držovice.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 65/838/2013
Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na „Refinancování úvěru poskytnutého Českomoravskou záruč-
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ní a rozvojovou bankou, a. s.“, kde nejlepší nabídku předložila Česká spořitelna, a.s..
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj.
100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 10. 2. 2014
USNESENÍ Z 66. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 66/839/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/840/2014
Rada obce schválila program a termín XIX. zasedání
Zastupitelstva obce Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/841/2014
1. Rada obce schválila dle předložených cenových nabídek jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Studie revitalizace zeleně na hřbitově v Troubkách“, společnost Zahrada Olomouc spol. s r. o..
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo s touto
společností.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/842/2014
1. Rada obce schválila Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě
uzavírané mezi Obcí Troubky a společností KOVOS
Tovačov v. o. s. na pronájem mobilní buňky, a to dle
přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohotoDodatku č. 9.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/843/2014
Rada obce souhlasí s přijetím finančního daru v celkové
výši 1 000 Kč Základní školou a Mateřskou školou Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/844/2014
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 1 000 Kč na „Galavečer v Dubu“, a to
formou uzavření smlouvy o reklamě.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/845/2014
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
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smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2014.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/846/2014
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 28. 2. 2014.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/847/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Zdeňce Nemravové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2014.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 66/848/2014
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 28. 2. 2015.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
V Troubkách dne 19. 2. 2014
USNESENÍ Z 67. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 67/849/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 67/850/2014
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 2/2014
se společností GALVA TRANS, s. r. o., Držovice, na
realizaci zakázky „Rekonstrukce místní komunikace
v ulici Sadová“.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/851/2014
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 410149 se společností SULKO, s. r. o., Zábřeh,
na realizaci zakázky „Výměna oken v bytech na hasičské zbrojnici“.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/852/2014
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo se společností HYDROPROJEKT CZ, a. s., na úpravu dokumentace variantního řešení PPO Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 67/853/2014
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 5. 3. 2014
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Vepﬁové hody
a soutûÏ o nejlep‰í koláã
V sobotu 1. 3. 2014 uspořádala Obec Troubky v prostorách kulturního domu vepřové hody spojené
s ochutnávkou zabijačkových specialit. Součástí této akce byla také soutěž O nejlepší koláč, který se
peče na zabijačku. Tuto soutěž si vzaly na starost členky Troubeckého klubu seniorů.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo 15 pekařek, které své koláčky vystavovaly v prostorách velkého přísálí kulturního domu. Každý příchozí ochutnal a bodově ocenil koláč, který mu nejlépe zachutnal.
Vítězkou se pro letošní rok stala paní Eliška Kratochvilová se svými valašskými frgály.
Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se na další ročník.
Zaměstnanci obce
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Základní ‰kola
Zápis budoucích prvÀáãkÛ
Jednou z prvních zkušeností je pro každého
žáčka zápis do 1. třídy. Ten na naší škole proběhl
v úterý 11. 2. 2014. Všechny děti, které se zápisu
zúčastnily, se snažily ukázat, co všechno už umí
a dovedou. Celkem bylo zapsáno 39 šikovných
žáčků. Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby
se jim ve škole dařilo a líbilo a aby jim i jejich rodičům přinášela škola více radostí než starostí.

Desatero pro prvňáčky

✎ Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče. ¨
✎ Umím se obléknout i převléknout do cvičebního
úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých
kamarádů nemusel čekat.
✎ Umím uvázat na tkaničce kličku.
✎ Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam
patří.
✎ Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat
barvami.
✎ Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
✎ Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou
špičkou.
✎ Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po
jídle si umýt ruce.
✎ Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se
zájmem a v klidu.
✎ Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
✎ Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam
patří.
Mgr. Marta Kosíková
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LyÏaﬁsk˘ kurz 2014
V termínu od 10. do 14. 2. 2014 proběhl lyžařský kurz žáků naší školy. Na kurz se přihlásilo celkem
20 žáků. I v letošním roce byla naším cílem Branná v Jeseníkách, konkrétně skiareál Proskil a turistický hotel Kolštejn. Tentokrát jsme do hor vyrazili společně s žáky a vyučujícími ze ZŠ Tovačov.
I přes rozmary letošní zimy jsme zde měli velmi dobré podmínky pro výcvik – dvousedačková lanovka, dostatek sněhu, nový bufet, lyžárna u svahu a hlavně příjemné počasí. Začátečníci, lyžaři i snowboardisté velmi rychle zvládli základy sjíždění. Ostatní žáci se věnovali zdokonalování svých lyžařských
a snowboardových dovedností. Snažení všech vyvrcholilo ve čtvrtek, kdy se konal závod ve slalomu.
Všichni závodníci zvládli nástrahy připravené tratě a bezpečně absolvovali obě kola závodu. Nejrychlejšími snowboardisty se stali Kuba Hýzl, Katka Vojtková a Vojta Baďura. Mezi lyžaři zvítězila Karolína
Lehká, na 2. místě skončila Andrea Tardíková a jako třetí projela cílem Míša Dvorská. Potěšující je skutečnost, že během kurzu nedošlo k vážnějšímu úrazu.
V rámci večerních programů se žáci obou škol seznámili, navázali nová přátelství a pobavili se při
soutěžích a společných aktivitách. Během kurzu byl vyhodnocen a odměněn nejlepší tanec kurzu, účes,
maska, čepice a pyžamo kurzu, ale i nejuklizenější a ty nejméně uklizené pokoje. Během volného středečního odpoledne si žáci zahráli bowling a navštívili saunu, páru, bazén a vířivku přilehlého Relaxcentra Kolštejn.
Lyžařský kurz tak jednoznačně splnil svůj cíl. Pochvala patří všem žákům za aktivní přístup k výcviku, přípravu na kurz (masky, přípravu programu atd.) i za chování na kurzu. Všem instruktorům děkujeme za odpovědné a iniciativní plnění svých úkolů a přispění k bezproblémovému průběhu kurzu.
Velké poděkování patří členům SPŠ a OÚ Troubky za příspěvek na dopravu.
Petr Vrána, vedoucí kurzu
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Jsme chodci
a cyklisti
Jaro je v plném proudu a s ním se
pomalu budou blížit i letní dny, na
které se všichni žáci nesmírně těší.
Teplé dny jsou tím největším lákadlem pro pobyt na čerstvém vzduchu,
děti vytáhnou z garáží kolečkové
brusle, skateboardy, kola a koloběžky a vyrazí na silnice. Pro jejich bezpečnost je důležité nejen umět tyto
dopravní prostředky ovládat, ale také
je nezbytně nutné znát dopravní
značky a umět se pohybovat v silničním provozu.
Žáci 1. stupně získávají poznatky
o pravidlech silničního provozu na
lekcích dopravní výchovy v Domě
dětí a mládeže Atlas v Přerově. První hodiny dopravní výchovy máme
zdárně za sebou. Žáci načerpali
mnoho nových informací a někteří
velmi úspěšně zvládli i testy, ve kterých řešili dopravní situace z pohledu chodce a cyklisty.
V dubnu nás čekají praktické lekce na dopravním hřišti. Žáci 4. ročníku budou usilovat o získání průkazu cyklisty. A proto učme se, učme
se, ať jsme co nejlépe připraveni na
cyklistické výlety a pěší túry.
Mgr. Eva Vojtková

My‰i patﬁí do nebe
V úterý 11. 3. 2014 jsme na naší škole mohli zhlédnout divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby.
Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem
o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek.
Za šíření čtení a čtenářství má také záštitu MŠMT.
Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo Listování cenu Nadace Český literární
fond. První představení, které žáci 1. stupně na naší škole z projektu Listování zhlédli, bylo čtení z knihy Myši patří do nebe od spisovatelky Ivy Procházkové. Jde o fantaskní příběh s nečekanou a nápaditou pointou, humorné vyprávění o dvou kamarádech.
Velké přátelství myšky Šupito a lišáka Bělobřicha je dramaticky přerušeno, ale oba přátelé se znovu
setkají v přívětivé zemi na hranici mezi životem a smrtí, kde prožívají podivuhodná dobrodružství. Autorka se pokusila svým barvitým vyprávěním z přírody setřást bázeň ze smrti, která děti mnohdy obestírá,
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a naznačit, že nějaký svět existuje dál. Účinkovali Věra Hollá a Pavel Oubram. Dětem se představení moc
Mgr. Ivana Smolková
líbilo a už se těšíme za rok na další titul z projektu Listování.

Tonda Obal
na cestách
V rámci výuky enviromentální
výchovy se žáci ve středu 19. 2.
zúčastnili školního programu Tonda
Obal na cestách. Beseda proběhla
ve spolupráci se společností EKOKOM.
V průběhu besedy lektoři žákům
vysvětlili správné třídění a následné
využití separovaného odpadu. Žáci
si prohlédli kufřík plný recyklátů.
Zhlédli video o recyklaci a opětovném zpracování odpadu.
Součásti besedy byla hra, při které si žáci vyzkoušeli, jak správně třídit. Naši nejmladší dostali za aktivitu při besedě omalovánky a záložky
s tematikou třídění odpadu. Beseda
byla prezentována zajímavým způsobem a přispěla k pokračování ve
správném třídění odpadu doma i ve
škole.
Mgr. Jana Hradilová
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Ve ‰kolní druÏinû
to Ïije!
Hned po Vánocích jsme se vrhli do
Tříkrálového zpívání a vyrobili si královské koruny. Vyšňořili jsme se do krásy na módních přehlídkách Krásná, jó,
krásná a Malé manekýny. Na družinovém karnevalu plném písniček a zábavy jsme si zasoutěžili o krásné odměny a v celodružinové soutěži Kamarád
popleta jsme se váleli smíchy po zemi.
Velcí pak zažili poučný Den s klukem
na internetu a malí s Hádankami od
srdíčka.
Únor jsme zvesela přivítali Valentýnskou diskotékou a Srdíčkovým dnem
a zahráli jsme si pantomimu na téma
Čistota půl zdraví. Také jsme nezapomněli na sportovní disciplíny, jako jsou
páka, Pinkbal a potrápili jsme svá tělíčka v Minutové olympiádě.
Hernu jsme si vyzdobili vlastnoručně vyrobenými Popletenými zvířátky
a své umění předvedli v největší celodružinové soutěži Superstar. Nápaditost dětí ve scénkách pod názvem Ve
škole, Kancelářská myš či Sumo
neznala mezí.
Březen jsme zahájili ekologickou
výchovou – uklidili jsme si školní zahradu. Aby se nám na ní dobře hrálo, sportovalo, soutěžilo a relaxovalo. To vše
nám umožňují nově pořízené herní prvky, které jsme hned využili v Jarní olympiádě. Děti ze školní družiny
také celoročně navštěvují Eko kroužek pod názvem Bez medu to nejde, zpívají, kreslí, občas si vyrobí nějakou tu dobrotu k snědku, no prostě, máme se tu dobře!
S. Štenclová, DiS. a V. Mateřánková
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Aerobik
Z malé tělocvičny zní od září opět
každý pátek odpoledne dětské písně
a moderní hudba.
Právě v tuto dobu probíhá zájmový kroužek aerobiku. Navštěvují ho
děvčata od 1. do 9. třídy. Náplní
hodin aerobiku je rozvíjení pohybových schopností, nacvičování a zdokonalování pohybových dovedností
a především nácvik pohybové tematické skladby.
Nacvičovat nové skladby jsme
začaly v průběhu října. Pak se však

Postrach noci

Amazonky
blížil listopad a vystoupení na setkání seniorů. K této
příležitosti jsme ještě oprášily loňské skladby. Potom
už jsme se do nacvičování vrhly naplno. Trénink byl
náročný, ale výsledek stál za to.
Premiéra nových skladeb se uskutečnila v sobotu
8. 3. na dětských šibřinkách. Pro některé nejmenší
z nás to byla opravdová premiéra. Děvčata zvládla
vystoupení na jedničku. O tom svědčil i bouřlivý
potlesk diváků, kterým byla odměněna každá skladba. A jak mi jistě dáte za pravdu, potlesk je pro vystupující ta nejlepší odměna, která zahřeje u srdce.
Tím to pro nás ale nekončí! Dále budeme skladby
pilně trénovat, zdokonalovat a účastnit se dalších
vystoupení a přehlídek.
V. Janoušková

KoÈátka
Foto Aleš Gregovský
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Mateﬁská ‰kola
Vítejte ve ‰kolce…
Po vánočních prázdninách se děti vrátily do školky s jiskřičkami v očích. S velkým nadšením musely
každému povědět o všech dárcích, které jim pod stromečkem nechal Ježíšek. A že jich bylo..., jistě zaplnily všechny volné poličky v dětských pokojíčcích.
A s novým rokem se všichni těšili na nové zážitky. Hlavně jsme pořád doufali, že napadne sníh a že
oprášíme sáně a boby. Přivolávali jsme ho různými zaříkadly, básničkami a písničkami, ale nic nezabralo! Dokonce i děti, které se přihlásily na lyžařský kurz do Hluboček, si sjezdovku sjely jen párkrát.
Tak snad příští rok…
V polovině ledna se všichni předškoláci vypravili na návštěvu za kamarády do I. třídy. Seznámili se
s paní učitelkou, s velkou tabulí a dokonce i s ukazovátkem. Všichni si vyzkoušeli, jak se sedí v opravdové lavici a prohlédli si učebnice a sešity. S prvňáčky si i zazpívali, popovídali a vzájemně si předali
dárečky, které vlastnoručně vyrobili.

28. ledna se děti ze všech oddělení pobavily u divadelní pohádky Ježek a sněhulák. Tam se ale děly věci!
Malý zatoulaný ježek zapomněl usnout zimním spánkem a při cestě domů potkal sněhuláka. Zažili toho
spolu spoustu a dokonce i pořádnou koulovačku. A představte si, zkoulovali i všechny naše děti.
Také naše školka žila olympiádou. Fandili jsme všem našim sportovcům, vyráběli medaile, zkoušeli různé olympijské disciplíny, kreslili vlajky a olympijské kruhy.
Ke všemu se ještě předškoláci chystali k zápisu do školy. Naučit se, jak správně držet tužku a pastelky,
nějakou básničku, písničku a taky počítat, podepsat se a zavázat tkaničky. Děti všechno zvládly na jedničku a 11. února předvedly své dovednosti u zápisu ve škole. Tak uvidíme, kolik jich v září zasedne do školních lavic. Já už vím, že jich nebude málo!
19. a 20. února byl ve školce karneval. Hned od rána se ve třídách začali zjevovat spiedermanni, piráti,
mušketýr, policista, pan král a taky princezny, Karkulka, víly, zdravotní sestřička a čarodějnice. Ani to všechno nejde vyjmenovat. Připadali jsme si jako v pohádce…
Děti z oddělení Skřítků si své karnevalové veselí užily v malé tělocvičně a děti z velké školky řádily ve
sportovní hale. Dopoledne plné her, soutěží a radovánek ukončila promenáda masek, fotografování a tombola. Za krásný kostým si každé dítě odneslo domů medaili a dáreček.
14. 2. vyčarovala maňásková pohádka Červená Karkulka a červená sukýnka dětem úsměv na tváři. Příběh o Karkulce všichni znáte, takže víte, že všechno dobře dopadlo a ti zlí byli potrestaní, jak se patří!
12. 3. zastavil před školkou autobus, do kterého jsme všichni nasedli, a víte, kam nás odvezl? Nevíte? Do prostějovského divadla. To byl teprve ten správný divadelní zážitek. Světla, kulisy, opona a herci.
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Pohádku O medvědu Ondřejovi děti
vychutnávaly doslova s otevřenou
pusou. Na závěr si i s opravdickými
herci zatančily na divadelním podiu.
A protože s námi nejeli Skřítkové
ze III. oddělení, tak pro ně paní učitelky vymyslely také výlet, aby jim to
nebylo líto. V pondělí 17. 3. jeli řádit do
Přerova do Jumboo. Klouzačky, prolézačky, kuličkové bazény…, prostě
paráda!
Jarem voní vzduch a ve školce
jsme připravovali velikonoční výstavu,
která byla 11. 4. v přísálí kulturního
domu. Děkujeme všem, kteří jste se
přišli podívat, jak jsme šikovní.
Na závěr bych ráda sdělila rodičům,
že zápis do mateřské školy se uskuteční 13. května. Těšíme se na vás.
za náš pracovní kolektiv,
Olga Bršťáková
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SdruÏení pﬁátel Z· a M· Troubky
Rok 2014 jsme v našem sdružení začali, jako již tradičně, školním plesem. Ten se konal 25. ledna.
Troufnu si říct, že i ten letošní se vydařil. Je to již 10. rok, kdy program na školním plese zpestřují žáci
9. třídy, a to nejen svým nápaditým vystoupením, ale hlavně stužkováním. Tentokrát bylo ostužkováno
13 žáků a všem přejeme, aby úspěšně složili přijímací zkoušky na školu, na kterou se hlásí, a hlavně,
aby se jim při dalším studiu dařilo.
Hosty jsme u vchodu opět přivítali slivovicí a výbornými domácími koláčky, které nám napekla paní
Tomšů. Skvělou kuchyni nám připravily paní kuchařky ze školní jídelny a podpořila nás i spousta sponzorů, kteří nám přispěli dary do tomboly. Všem moc děkujeme. Velký dík patří také těm, kteří se podíleli na celé organizaci plesu a na věcech s ním spojenými. Chtěla bych připomenout, že veškeré výtěžky z našich akcí jsou použity na další aktivity pro děti, pořádané sdružením přátel školy a na akce
pořádané základní školou a mateřskou školkou.

Foto Jana Veãeﬁová
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Naší druhou akcí v letošním roce
byl dětský karneval, který se konal
8. března 2014. Tentokrát jsme
přizvali klauna Huberta, který děti
pobavil dvakrát během tohoto
odpoledne. Myslím, že klaun
Hubert děti zaujal i rozesmál.
O další program se postarala
Veronika Mlčochová a také děvčata z aerobiku pod vedením
Vendi Janouškové. Ozvučení
zajistil opět Petr Mlčoch.
Přesto, že venku bylo nádherné počasí, přišlo na karneval víc než 200 dětí a nás tato
hojná účast potěšila. Byla zde
spousta nádherných masek
a věřte, že je vždy velmi obtížné vybrat ty nejhezčí. Velká
fronta se tvořila u stolu, kde
dva zruční tatínci vyráběli
dětem zvířátka a meče z nafukovacích balonků. Úspěch měla
i malá tombola, ve které vyhrál
každý.
Velký dík všem, kteří se účastnili a pomáhali.
Zároveň si vás dovoluji pozvat na
REJ âARODùJNIC,
který se uskuteční 25. 4. 2014
a na DùTSK¯ DEN,
který se koná 31. 5. 2014.
Obě akce budou probíhat v areálu
mysliveckého družení na Konírně.
Přijďte se podívat,
těšíme se na vás.
Za SPŠ Romana Soušková

Foto Ale‰ Grego
vsk˘
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Z na‰í farnosti
Velikonoce
Turínské plátno
– svědek limitu lidského poznání a touha člověka, aby byl ten, kterého plátno halilo
Tento rok jsme mohli prožít zimní olympijské hry v ruském Soči, ke kterým se klonily nadějné zraky
sportovních fanoušků našeho národa, kolik medailí si naši sportovci přivezou. Málokdo však očekával,
že se našemu národu dostane pocty v oblasti duchovního přínosu lidstvu. Jako blesk z čistého nebe
přišla zpráva, že profesor sociologie, psycholog a teolog Tomáš Halík, katolický kněz, získal mezinárodní uznání a první místo ve škále ohodnocení sira Johna Templetona, což je cena za mimořádný přínos na poli duchovního života. Český kněz a profesor se tak zařadil mezi takové osobnosti, jako byli
matka Tereza, současný 14. tibetský dalajláma Tändzin Gjamccho a od roku 1973 dalších 43 světově
známých osobností.
Halíkova kniha z roku 2012 s názvem Chci, abys byl rozvíjí zajímavé téma. Všímá si styčných bodů
věřících křesťanů a ateistů. Lze však tyto dvě zdánlivě nesmiřitelné skupiny nějak sjednotit?
Dějiny ukazují zvláštní shodu, když byli totiž křesťané v době pronásledování v prvních staletích předhazováni lvům v arénách římského světa, jejich právním proviněním bylo vzhledem ke zbožnosti tehdejších pohanů vážné obvinění – jsou to ateisté, vždyť nevěří v naše bohy, či božstva podrobených národů říše! Tedy první styčný bod.
Je to také svět přírodních věd, který je společný jak věřícím, tak i ateistům, vždyť vědců z obou táborů je plno. Podívejme se tedy na tento styčný bod v době, kterou právě prožíváme – o Velikonocích.
Už jste někdy slyšeli o Turínském plátně? Pojďme společně poodhalit skutečnou záhadu očima společného pohledu, očima přírodních věd.
Co je turínské plátno? Je to relikvie uchovávaná v turínském dómu od roku 1578, o které se věří, že
jde o Ježíšovo pohřební plátno, tedy to, do kterého byl po svém bičování, trním korunování a ukřižování o Velikonocích roku 33 v Jeruzalémě zabalen a pohřben. Jde o tkaninu dlouhou přes čtyři metry
a širokou něco přes metr.
Co je na plátně zajímavého? Od roku 1898 až do dnešních dnů se stalo neobjasněnou záhadou
vědecké obce. Právě v předminulém století byla tato relikvie poprvé fotografována a vyšlo najevo, že
plátno je jakoby fotografickým negativem člověka položeného na záda na plátno, které bylo u hlavy přeloženo na přední část těla člověka, který měl množství ran na kůži po celém těle i na hlavě a na nohou,
na rukou, a také v oblasti prsou byly proraženiny. Zatímco se celé tělo obtisknuté záhadně do plátna
chová jako negativ, krevní stopy krve skupiny AB na plátně nesou známky klasických krevních skvrn,
s tou zvláštnosti, že jsou neporušené odtržením zaschlé látky od těla. Jak se obtiskl zbytek těla kromě
krvavých skvrn do plátna, a proč zrovna jako negativ?
Zkoumaný obraz těla na plátně pod mikroskopem ukazuje, že nejde o obraz, tedy o barvu nanesenou na látku, jako je tomu třeba u krevních skvrn plátna. Jednotlivá vlákna plátna mají svou vlastní
původní barvu, dávající celkový obraz lidského těla. Mikroskopické zkoumání plátna ukazuje na přítomnost pylových zrnek 58 rostlin odpovídajících ve své většině složení květeny v Jeruzalémě.
V roce 1988 tři nezávisle pracující laboratoře v Tusconu, Zurichu a Oxfordu provedly měření stáří tkaniny radiouhlíkovou metodou C14 a šokovaly věřící veřejnost svým výsledkem: plátno pochází z 13. století. Vypadalo to, že tedy nejde o žádnou relikvii ukazující na Krista.
Šok se však opakoval tentokrát na druhé straně o deset let později, když tato měření byla zpochybněna. Bylo dokázáno, že plátno či zkoumané vzorky byly kontaminovány záplatou pocházející ze středověku, což je skutečnost značně zkreslující výsledky předchozí metody.
Poslední velký objev roku 2014 však ukazuje další překvapení. Profesor Fanti zkoumal v projektu
padovské univerzity turínské plátno metodou mechanické a optochemické analýzy se závěrem, že jde
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Negativ přední části turínského plátna, kde je vidět jako pozitiv tělo a tvář Ukřižovaného.
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o plátno z prvního století, tedy z doby Ježíše Krista. Potvrdil, že zatím ani jednadvacáté století nedává
uspokojivou odpověď na otázku, jak obraz či otisk na plátně vznikl. „Nedokážeme ho rekonstruovat jak
ve všech jeho makroskopických, tak mikroskopických vlastnostech.“
Profesor se přiklonil k zastávané teorii, že obraz na plátně mohl vzniknout díky enormnímu uvolnění
energie, jež vyšla z nitra těla zahaleného do plátna. Fenomén vzkříšení? Odpovídají tomu i krvavé skvrny na plátně, které nejsou nijak porušené tím, že by byly odtrženy od mrtvého těla v případě mechanického rozbalení plátna. I v těchto bodech se sejde křesťan s ateistou, ač každý těmto věcem pochopitelně přidá jiný význam.
A co ještě mohou mít křesťané společného s ateisty, když dnes spolu slaví Velikonoce? Kristův rubáš
je prázdný, stejně tak i jeho hrob v Jeruzalémě. Jak rádi by našli někteří jeho ostatky, aby ukázali, vaše
víra je podfuk. Nalezeny však nebyly. Avšak ani Kristus není vidět. A tak společně hledíme do prázdného hrobu, křesťané i ateisté, a všichni si přejeme, věřím, totéž: „Kéž by ten, o kterém Velikonoce pojednávají, kéž by byl!“ Ať už v něho věřím, nebo ne.
Proč? Lidská bolest by dostala smysl. Stejně tak i umírání člověka. Také řád spravedlnosti života
vůbec nedosahující naplnění v životě jednotlivce ani v dějinách by tím dostal naději. Podobně i ta nejlidštější potřeba, totiž odpuštění toho, co nemůžeme vymazat z našich nedobrých rozhodnutí, slov či
záměrů, by dostalo naději, kterou člověku jarní švitořící příroda také o Velikonocích připomínaná dát
nemůže.
„Kéž by byl!“ V této touze se překvapivě shodují oba směry, jak podotýká profesor Halík. Říká také,
že se najdou i ti, kteří z toho, kdyby Kristus byl, mají strach. Buď to jsou ti, kteří mají o Kristu špatnou
náboženskou výchovou deformovanou představu přísného trestajícího mravokárce v řadách věřících,
ovšem to se dá při troše dobré vůle napravit. Nebo to jsou ti, kteří, kdyby byl, by nebyli označeni za
úspěšné po všech stránkách, ale za lidi špatné, zlé a všehoschopné pro svůj zisk a slávu, proto raději: „Doufám, že nikdo takový jako Kristus není, aby nevyšlo najevo, kdo skutečně jsem!“
Profesor Halík vyjadřuje vážnou obavu, aby současná kultura laciné zábavy nebyla jen „rádiem puštěným nahlas“, jen aby „proboha nikoho nenapadlo začít toužit směrem: Kéž by byl.“
Přeji sobě i vám, abychom tyto Velikonoce, svátky umučení, smrti a zmrtvýchvstání Krista oslavili jako
ti, kteří touží, aby to, co Velikonoce představují, byla pravda, ať už jako věřící, či jako ti, kteří se radují
z možnosti, kéž by to tak bylo, i když tomu zatím nemůžou uvěřit.
otec Radek
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Spoleãenská kronika
V lednu 2014 se doÏili
v˘znamného Ïivotního jubilea:

V únoru 2014 se doÏili
v˘znamného Ïivotního jubilea:

65 let
Franti‰ek Tardík

60 let
Vladimír ·palek

70 let
Marie Ra‰ková
Petr Zabloudil
Jaroslav Klos

65 let
Jarmila Mádrová

75 let
RÛÏena Doãkalová
Milada Dreksová
Johanna ·i‰ková
Ladislav Kamelandr
Jan Trneãka
80 let
Antonín Smolka
85 let
Libu‰e Procházková

70 let
Marie Krejãiﬁíková
Franti‰ek Brázda
Vûra Mlãochová
Augustin Medek
Josefa Bálintová
80 let
Robert H˘bner
Vûra Mlãochová

V bﬁeznu 2014 se doÏili
v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Alois Frgal
AneÏka VyslouÏilová
65 let
Kvûtoslav Brázda
70 let
Zdenka Ticháãková
Vladimír Borek
Marie Jehláﬁová
80 let
Milada Krejãíﬁová
85 let
Kvûtoslava Smolková

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

OPUSTILI NÁS

Miroslav Zsemle ❦ Helena Kalábová ❦ Ladislav Mrtv˘ ❦ Miroslav Marek
Vlasta Mrtvá ❦ Marta Hrbková ❦ Ludmila Florová ❦ RÛÏena Vránová
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

Statistika pohybu obãanÛ obce v roce 2013
K 31. 12. 2012 bylo v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu celkem 2073 občanů.
Měsíc
Přistěhovaní Narození Odstěhovaní
Úmrtí
Celkem
Leden
7
0
-7
-2
-2
Únor
2
0
-3
-1
-2
Březen
1
5
-5
-3
-2
Duben
5
1
-1
-3
2
Květen
2
2
-2
-1
1
Červen
1
1
-5
-2
-5
Červenec
3
0
-2
-2
-1
Srpen
9
1
-5
-4
1
Září
0
1
-1
-1
-1
Říjen
1
0
-3
-1
-3
Listopad
0
1
0
-2
-1
Prosinec
0
2
0
0
2
celkem
31
14
-34
-22
-11
K 31. 12. 2013 je v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu 2062 občanů.

Stav
2071
2069
2067
2069
2070
2065
2064
2065
2064
2061
2060
2062
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Knihovna
Ohlédnutí za
uplynul˘m rokem
Při náhledu do statistiky místní
knihovny můžeme konstatovat, že
uplynulý rok 2013 byl úspěšný. V knihovně bylo zaregistrováno 240 čtenářů, z toho 82 dětí do 15 let. Pro
srovnání uvádíme, že loni navštěvovalo knihovnu 229 čtenářů a tehdy
jsme byli přesvědčeni, že tento počet
už nebude možné překonat.
S větším počtem čtenářů se zvýšil i počet návštěv a výpůjček. Za
uplynulý rok jsme zaznamenali 1451
návštěv (tj. o 121 více, než loni)
a vypůjčeno bylo celkem 8647 knih
a časopisů (tj. o 591 výpůjček více,
než loni).
Dovolte nám zmínit ještě jeden
údaj ze statistiky – kromě výše uvedených výpůjček bylo v průběhu
roku zpracováno 37 čtvrtletních souborů, tj. dalších 1445 knih a časopisů, které jsou v rámci takzvané cirkulace knih odváženy nebo
přiváženy z jiných knihoven, aby byla
průběžně zajištěna aktuální nabídka
knih. (Celkem prošlo knihovnicím
rukama 10 092 knih.)
Díky vítězství naší knihovny v krajse jim nové prostředí líbí a věřím, že nám i nadále zachovají svou
ském kole soutěže Vesnice roku
přízeň.
2013 a následné nominaci na cenu
Děkuji zřizovateli za všestrannou podporu knihovny.
Ministerstva kultury ČR jsme obdrHana Obrtelová
želi od Olomouckého kraje finanční
·Èastn˘ je,
odměnu, která byla určena na nové
kdo i v ‰ediv˘ch, mlhav˘ch dnech vûﬁí,
vybavení a modernizaci interiéru kniÏe se zas vrátí sluneãní svit.
hovny.
A. L. Balling
Celková rekonstrukce knihovny
proběhla v březnu. Za dočasné přerušení provozu se omlouvám a jsem
ráda, že v současné době už je přestavba skončena a já se mohu opět
věnovat především našim čtenářům.
Podle jejich ohlasů mohu potvrdit, že
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Na‰i dopisovatelé
Pátrání po pÛvodu hereãky ANNY ONDRÁKOVÉ
vede i do Troubek
Anna Sofie Ondráková (narozena 15. 5. 1902), jež vystupovala pod jménem Anny, patřila ve 20.
a 30. letech 20. století k nejslavnějším českým hvězdám stříbrného plátna. Poprvé stála před kamerou v roce
1919. Ve třech filmech vystupovala po boku Vlasty Buriana (naposledy ve zvukovém filmu On a jeho sestra v roce 1931). Hrála rovněž v desítkách zahraničních filmů, např. ve dvou snímcích známého režiséra Alfreda Hitchcocka. Spolu s Karlem Lamačem (1897–1952), jenž byl řadu let jejím milencem, byla majitelkou
filmové produkční společnosti KALOS, později společnosti Ondra Lamač film.
V červenci 1933 se provdala za slavného německého boxera Maxe Schmelinga (1905–2005). Mistra světa v těžké váze miloval i nacistický režim –
alespoň do roku 1938, kdy Maxe v prvním kole knokautoval černý Američan Joe Louis. Max byl tři roky
poté jako voják nasazen do německého tažení proti Řecku. Anny si ve filmu naposledy zahrála v roce
1957. Až do své smrti (28. 2. 1987) žila v tehdejším
západním Německu.
Bohumír Ondrák (1853–1927), hereččin otec, který pocházel z Miličína na Benešovsku, se jako
důstojník rakousko-uherské armády často stěhoval.
Oženil se v době, kdy působil jako c. a k. oficiál
vojenského zásobovacího sboru v Olomouci. Svatba se uskutečnila 13. 11. 1894 v Chrbově, místní
části Lobodic. Svatební obřad proběhl v kostele
Neposkvrněného početí Panny Marie v Lobodicích.
Bohumír Ondrák si vzal za ženu Annu MračkoAnny Ondráková na fotografii z roku 1934.
vou, jež se narodila 18. 12. 1872 v Rakodavech
Zdroj – âeská verze Wikipedie
(dnes součást obce Věrovany). Jan Mraček (narozen roku 1843 v Rokytnici u Přerova), její otec, vykonával lesnické povolání. Jeho manželka Františka (narozena roku 1851 v Klenovicích na Hané) pocházela
z lesnického rodu Špirků. Po Anně se manželům Mračkovým narodili čtyři synové: František (1874), Jan
(1878), Leo (1882) a Karel (1887).
První dva synové se narodili v Rakodavech, brzy poté se Mračkovi přestěhovali do Troubek, poněvadž
v průběhu školního roku 1879/1880 Anna navštěvovala první třídu zdejší obecné školy. Její bratři Leo a Karel
se v Troubkách narodili. Podle sčítání lidu z let 1880 a 1890 Mračkovi bydleli v Troubkách v domech č. 116,
poté v č. 115 (později oba domy přečíslovány na č. 490), které patřily velkostatku Tovačov. Jan Mraček pracoval totiž jako nadlesní tohoto velkostatku (od roku 1887 velkostatek náležel židovskému podnikateli Davidu Guttmanovi). Brzy po roce 1890 se Mračkovi přestěhovali na myslivnu Chrbovsko (tehdy Troubky č. 182),
která se nacházela na samotném okraji katastru Troubek, a proto byla dokonce přifařena do Lobodic.
Přerovské noviny Obzor otiskly 9. 9. 1934 článek V žilách Anny Ondrákové koluje zdravá hanácká krev.
Regionální tisk uvedl, že se herečka narodila a své dětství prožívala v Lobodicích. Ve skutečnosti se v této
obci nenarodila, což jsem si ověřil v matrikách narozených. Slavná Anny Ondráková se narodila 15. 5. 1902
v polském Tarnówě, jenž tehdy náležel do rakousko-uherského mocnářství. Její otec tam tehdy sloužil. Dětství Anny prožívala v Pule na Jadranu, poté se s rodiči přestěhovala do Prahy, kde také začala její nepřehlédnutelná filmová dráha.
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Hereččina matka, rodačka z Rakodav a někdejší obyvatelka Troubek, zemřela 26. 10. 1935. Její rodiče, tedy prarodiče herečky, zemřeli krátce po sobě v prosinci 1908 v myslivně Chrbovsko: Františka
6. 12. 1908 na úplavici, Jan 24. 12. 1908 na tuberkulózu plic. Oba byli pohřbeni na starém hřbitově
v Lobodicích, který byl zrušen v 60. letech 20. století.
Myslivnu Chrbovsko poté obývala rodina dalšího nadlesního velkostatku Tovačov: Huberta Cenefelse, který si později ve Vlkošské ulici v Troubkách postavil vilu. Posledním obyvatelem myslivny Chrbovsko byl František Majtner. Budova byla později adaptována pro potřeby Mysliveckého sdružení Lobodice – Niva a v této podobě existuje dodnes.
Anny Ondráková se v českých zemích objevila naposledy za druhé světové války. V rozhovoru pro
časopis Kino v roce 1965 mj. zmínila, že má příbuzné i na Moravě (bližší oblast neuvedla), kam v dětství jezdila na prázdniny. Během útlého dětství mohla navštěvovat dědečka a babičku Mračkovy na myslivně Chrbovsko, později případně rodiny čtyř bratrů své maminky a také někdy s nejvyšší pravděpodobností navštívila hřbitov v Lobodicích. Nelze vyloučit, že existují fotografie z návštěv Anny Ondrákové
v Lobodicích či okolí, ale autor článku o nich nic neví. Pokud by někdo ze čtenářů o takových fotografiích něco věděl, budu rád za informace.
Mgr. Petr Jirák
archivář a historik Státního okresního archivu Přerov

Îelezn˘ most
– technická
památka âR
Železný most přes Bečvu bereme
většinou jako samozřejmost a nevěnujeme mu žádnou zvláštní pozornost, a přitom byl zařazen mezi
významné technické stavby. Pokud
vás zajímá, co se o něm píše
v odborných kruzích, nabízíme vám
citaci z knihy Technické památky
České republiky, autoři: Kamila Šírová Motyčková, Jiří Šír.
„Zajímavý most z počátku 21. století překlenuje řeku Bečvu nedaleko
Troubek na Přerovsku. Unikátní ocelová konstrukce o rozpětí 90 metrů
je složena ze dvou k sobě nakloněných oblouků vysokých 18 metrů. Na
každé straně je 18 táhel upořádaných do trojúhelníků, které nesou
mostovku širokou 14,8 metrů. Most
byl postaven roku 2001 uničovskou
firmou Unex podle projektu královéhradeckého Transconsultu nákladem
80 milionů korun. V případě dostavby kanálu Odra– Dunaj by bylo možné most zvednout.“
Redakce
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Troubeãtí rodáci v zahraniãí
Velikonoce v ·anghaji
Jak jsme před dvěma lety slavili Velikonoce v Šanghaji
Co má Tom opravdu rád, to jsou Velikonoce. Vánoce by se mohly klidně zrušit, ale na Velikonoce
nedá dopustit, takže bylo jasné, že i v Číně, kde tyto svátky absolutně neznají a v obchodech nekoupíte „lautr nic“, co by Velikonoce alespoň trochu připomínalo, budeme Velikonoce slavit se vší parádou.
Měli jsme sice týdenní zpoždění, ale i tak se vše náramně povedlo. Tom si upletl pomlázku, já jsem nabarvila vajíčka, naložili jsme maso a pozvali české přátele, přičemž jsem všechny dámy upozornila, že opravdu nepůjde jen o grilovačku, ale že má Tom nachystaný tatar a moc se těší na malovaná vajíčka!
Asi nejoriginálnější byla čínská manželka našeho českého kamaráda, která donesla nabarvená vajíčka ve stylu naší české vlajky, úspěch měla opravdu veliký. Maso se snědlo všecko, slivovice se taky
téměř vypila, takže lze říci, že svátky jara byly řádně oslaveny i u nás v Šanghaji!
Jelikož se už brzy u nás konečně objeví kamarádi Špalci, tak vám příště napíšu pár perliček a postřehů z jejich návštěvy. Tentokrát neplánujeme žádné „leháro“ u moře, ale chystáme se na týden do Pekingu, na Čínskou zeď a Terakotovu armádu, takže jistě bude o čem psát.
Eva Vojtková, Šanghaj

PouÈ Malajsií
Téměř třítýdenní putování Malajsií bylo opravdu úchvatné a plné zážitků. Samotným zážitkem bylo už
i balení na cestu, neboť devět dnů před odletem postihly postupně téměř celou rodinu zdravotní potíže, takže rozhodnutí, zda poletíme či ne, padlo nakonec doslova několik hodin před odletem. Hotely jsme bookovali průběžně během cesty, spoje zjišťovali vždy s jednodenním předstihem a občas jedli na chodníku.
Z Šanghaje jsme letěli do Kuala Lumpuru, tam jsme u letiště nasedli na místní „dálkový“ autobus,
a ten nás zavezl do města Melaka. Je to příjemné městečko u moře, nejde ale o žádné přímořské letovisko. Tom tu byl jednou služebně a moc se mu zde líbilo, tak se rozhodl vyvést sem i rodinu. Tři dny

30

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 1/2014

v Melace jsme se vůbec nenudili. Mě nejvíc pobavila kýčovitá kola, která jezdila po městě a vozila turisty, a potom večerní projížďka po řece. Nebyli bychom to my, kdybychom nezabrousili do Čínské čtvrti
a co naplat, ať už jste kdekoli, čínská čtvrť nikdy nezklame svou zábavností a ruchem.
Z Melaky jsme se přesouvali opět autobusem do města Johor Bahru, které leží cca 30 km od Singaporu. Hlavním důvodem dvoudenní zastávky v tomto městě byla návštěva Legolandu, aby si děti taky
pořádně užily, když už s námi absolvují takové putování. V Johor Bahru jsme bydleli u Indické čtvrti, takže když jsme během volného odpoledne procházeli ulicemi a šli tzv. „na čumendu“, měli jsme možnost
nasát trochu z indické kultury, přičemž jsme ještě nevěděli, co nás čeká v Singaporu.
Já jsem se v takové míře setkala s indickou populací poprvé, chvíli jsem měla pocit, že naší další výletní destinací musí být právě tato země, ale brzy jsem to zavrhla. Jejich život, strávený převážně na chodníku, stačí zažít v nějaké jiné civilizovanější zemi, a i tak to stojí za to.
Celodenní výlet do Legolandu byl vyčerpávající. Nespočet atrakcí, neustále někam běhající děti, a to
vše zakončené třemi hodinami v aquaparku, nás všechny čtyři totálně unavilo!
Z Johor Bahru následovala cesta směr Singapur. Tento městský stát leží na stejnojmenném ostrově
a náleží k němu ještě dalších cca 50 přilehlých ostrůvků. Užívají se tady čtyři úřední jazyky – angličtina, čínština, malajština a tamilština, celoroční průměrná teplota je 30 stupňů (!) – já chci žít už jen tam!
Platí se singapurským dolarem, kdy jeden dolar je cca našich 16 Kč a nutno podotknout, že je tam
celkem draho. Pro zajímavost – jeden malajský ringit je asi 6 Kč, takže je to mnohem slabší měna, ale
ceny v Singaporu a Malajsii byly u mnoha věcí téměř stejné, jenom v Singaporu byly v jejich dolarech
a v Malajsii v ringitech. Nebýt složitého procházení hranic, trvala by cesta z JB do Singaporu autobusem cca 30 minut. Ale bylo nutné projít složitou celní kontrolou, takže to nakonec byla záležitost na tři
hodiny.
V JB jsme museli jet na speciální autobusové nádraží, kde jsme prošli přímo malajskou celnicí, nasedli na autobus, který nás zavezl přes most na singaporský ostrov. Zde jsme museli z autobusu vysednout, projít singaporskou celnicí, vyplnit spoustu tiskopisů, a když nás pustili, zase jsme museli nasednout na autobus a ten nás zavezl k metru, které pak jezdí hodinu do centra města.
Singapor je jedním slovem „naprostá bomba“. Je to tam prostě nádherné, čisté, klidné, ale rušné
zároveň. Přepychové, ale také prosté. Všude zeleň a vodotrysky, takže jsme museli nosit dětem náhradní trencle, protože byly pořád mokré! Bydleli jsme ve velmi příjemném hotelu (čtyři noci), a to opět u indické čtvrti. Na ulicích chodili téměř jenom chlapi, v pouličních jídelnách a hospodách seděli také pouze
chlapi, a ženy skoro nebylo vidět. Když jsme se večer vracívali do hotelu, všude byli jen ti černí Indové,
jeden jako druhý…, no pelášila jsem vždy za Tomem a sama bych se fakt bála.
Ráno byli v obchodech a na trzích zase převážně jen muži a všude menší či větší skupinky Indů,
pořád něco řešili, kšeftovali a kupovali a všichni byli stejně oblečení – sandále, rifle s rozšiřujícími se
nohavicemi a lehká košile.
Singapore je neuvěřitelným kulturním mišmašem, kde kromě velké populace Indů žije velký počet
Číňanů, Malajsanů, ale uvidíte zde i černochy, Araby a samozřejmě spoustu „zápaďáků“.
Centrum Singaporu s výstavními domy a hotely a řekou je úžasné. O hotelu, který tvoří tři pilíře a na
nich je jakoby umístněna loď – což je střecha, na níž je více než obrovský bazén a palmy a já nevím co
ještě. Raději už dál ani nebudu psát – my jsme tímto hotelem jen procházeli a tuto „atrakci“ si necháváme s Tomem na důchod!
Den věnovaný centru města jsme zakončili večerní jízdou na ruském kole a musela jsem se úplně
nahlas smát při pohledu na večerní osvětlený Singapor, protože mě to fakt ohromilo.
Jeden den jsme věnovali návštěvě ZOO, zažili jsme zde neuvěřitelný kontakt se zvířaty, parádní show
při krmení zvěře, opice nám všude skákaly nad hlavami. Slony, tygry a lvy jsme měli skoro na dosah
ruky. Nejlepší bylo krmení ledního medvěda, nevím, jak tam ten chudáček celoročně přežívá při takové
celoroční průměrné teplotě, ale byl fešák a v moc dobré kondici!
A nebyla by to Singaporská ZOO, aby tam zase nebyly vodotrysky a skluzavky, takže kluci byli zase
mokří, ale když bylo takové teplo, tak to vlastně vůbec nevadilo.
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Singapore se mi opravdu nechtělo
opouštět. Byli jsme právě jedenáctý
den na cestě a čekala nás celkem
náročná cesta s cílem na ostrově Tioman. Takže – zpět do JB, což znamenalo složité procházení celnicí
a z JB autobusem do města Mersing,
odkud jezdí trajekt na Tioman. Vzdálenost Singapore a Mersing je cca
150 km, přesto nám přeprava zabrala celý den a do Mersingu jsme dojeli v sedm večer.
Cesta autobusem byla náročná –
žádná dálnice, zato klička vedle kličky. Štěpánek zvracel do předem
nachystaných igelitek a s ním asi
i půlka autobusu, ale ta už ne do igelitek, ale všude kolem sebe, no…
radost pro čichovou soustavu.
V Mersingu jsme museli přenocovat v super „tichém“ a „útulném“ hotýlku a druhý den brzo ráno jsme vyrazili k přístavu, nalodili jsme se na
trajekt a s velkou zvědavostí vyhlíželi, kam připlujeme a co nás v následujících sedmi dnech čeká. Na Tiomanu měla být dešťová sezona, takže
jsme hlavně počítali s každodenním
deštěm. Na 25 km vzdálený ostrov
jsme jeli dvě hodiny a potom vystoupili v ráji!
Pro mě to byla zatím největší exotika, co jsem doposud viděla. Nádherná voda, pláže, mimo hlavní sezonu, takže nikde nikdo, a počasí? Nespadla ani kapka. Jeden den bylo pod mrakem a jinak „azuro“.
Snažili jsme se navštívit co nejvíc místních pláží, byli jsme na šnorchlování a Tom oslovil jednoho místního domorodce, který se nabídl, že nás povozí okolo ostrova. Takže jsme nasedli na takovou kocábku
a místy v poměrně velkých vlnách kroužili podél ostrova. Je ale nutné podotknout, že poslední zastávkou byla nejlepší pláž na Tiomanu.
Po sedmi dnech už nás čekala jen poměrně složitá a zdlouhavá cesta domů. Odjeli jsme z Tiomenu
do Mersingu, potom autobusem v deset večer do Kuala Lumpuru. Tam jsme dorazili ve tři ráno, dvě
hodiny jsme spali na autobusovém nádraží a potom jsme měli celý den před sebou, protože letadlo nám
letělo až v osm večer.
Zajeli jsme si tedy ještě metrem do centra Kuala Lumpuru. V metru jsme se potkali se střeleným
Japoncem z Osaky, který mluví dvaceti pěti (!) jazyky, ale jak jsme měli možnost zjistit, tak žádným
pořádně, ale byla s ním děsná sranda. Tento výlet byl velmi bohatý na seznamování – tolik vizitek a kontaktů jsme si z dovolené ještě nepřivezli.
V Šanghaji jsme přistáli ve čtvrtek v jednu ráno a o půl třetí ráno už jsme byli doma. Bylo to náročné, bylo to ale překrásné!
Eva Vojtková, Šanghaj
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Spoleãenské dûní
Troubeck˘ klub seniorÛ
Naše zvídavost za poznáním prostředí, kde se svou odbornou prací podílela na opravě národopisných krojů k výstavě stálé národopisné expozice „Od kolébky do hrobu“ naše rodačka Jarmila Vitoslavská, nás přivedla k myšlence podívat se v měsíci lednu společně s ní do Vlastivědného muzea do
Olomouce. Expozice je zasazena do reálného prostředí hanácké vesnice a hanácké krajiny v období
19. století. Expozice se nám líbila a doporučujeme se na ni jet do Olomouce podívat.
V Přerově jsme si protáhli tělo a zahráli si bowling. Je fakt, že favoritky z pétanque jsou stejně dobré i v bowlingu. Při papučovém bále (ano, hráli nám a zpívali hudebníci z Troubek) v naší klubovně jsme
si nezapomněli připomenout a oslavit Mezinárodní den žen.
Naše pravidelné odpolední čtvrteční posezení má vždy své kouzlo. Zveme každého, kdo má radost,
že si popovídá a nápadem nebo myšlenkou pomůže druhému, třeba jen tím, že poradí, co se zahrádkou, nebo jak si vyzdobí domácnost před velikonočními svátky a co je vhodné a dobré připravit na velikonoční stůl.
Přejeme Vám příjemné prožití svátků velikonočních ve zdraví a pohodě s bohatou pomlázkou.
Jarka Špalková

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 24. 11. 2013 v Soběchlebích,
prakticky uzavřelo hasičský rok. Každý sbor obdržel Zpravodaj OSH, který bilancoval veškeré dění dobrovolných hasičů v okrese. Toto shromáždění také schválilo výsledky hospodaření OSH za daný rok
a schválilo i plán rozpočtu na rok 2014.
V pátek 24. 1. 2014 jsme se sešli na výroční valné hromadě sboru. Mezi našimi hosty jsme přivítali
starostu obce, zástupce hasičského záchranného sboru územního odboru Přerov, sbory našeho okrsku, hasiče z Bochoře, Věžek a Vlkoše.
V úvodu Valné hromady byla minutou ticha uctěna památka našich zemřelých sester a bratrů.
V obsáhlé zprávě o činnosti se hovořilo nejen o kladech, ale také o záporech, které náš sbor provází v každoroční dobrovolné činnosti. Součástí hodnotící zprávy byly i výsledky hospodaření jak s vlastními, tak i obecními prostředky. Starosta obce ve svém příspěvku vyzvedl naši aktivitu při brigádnické
činnosti. Také nás ubezpečil, že v rozpočtu bude pamatováno na údržbu techniky.
Bylo schváleno usnesení z Valné hromady sboru. Jen pro zajímavost uvádím, že náš sbor měl k datu
konání Valné hromady 56 členů. Z toho je 10 mladých hasičů a 46 starších – z nichž je 7 žen, 26 mužů
a 13 členů důchodového věku.
V únoru jsme v Troubkách hodnotili činnost našeho okrsku a pořádali jsme hasičský bál. Výbor sboru vyslovuje poděkování všem sponzorům a našim členům, kteří přispěli jak finančně, tak i svými dary
do naší bohaté tomboly.
S příchodem nového roku 2014 začal pro naše aktivní členy a výjezdovou jednotku obce Troubky
výcvikový rok. Po celou zimu měli naši členové a mladí hasiči možnost navštěvovat plavecký bazén,
a tím zvyšovat svou kondici pro letošní rok.
Také byla zahájena příprava a školení pro výjezdovou jednotku. Témata na letošní výcvikový rok byla
daná. V lednu a únoru proběhlo cyklické školení velitelů první pomoci, které bylo velice poučné a hlavně naučné, pro všechny členy jednotky. Začátkem března se uskutečnilo cyklické školení strojníků a pra-

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 1/2014

33

videlné školení našich řidičů. Všechna školení probíhala na Územním odboru HZS Olomouckého kraje
v Přerově.
Soutěžní družstva se scházela pravidelně, jedenkrát za týden, po celou zimu. Během zimních měsíců prováděli strojníci sboru a další členové údržbu techniky. Nám nezbývá, než našim soutěžícím kolektivům popřát hodně úspěchů v letošní sezoně.
V závěru roku 2013 byla provedena kompletní výměna oken na hasičské zbrojnici, výměna dveří
v prvním patře, a to u vstupu do hlavního sálu i do zázemí kuchyně, a také byla položena nová dlažba
na horní chodbě.
Výbor sboru vyslovuje poděkování všem členům, kteří se aktivně podíleli na opravě a udržování techniky v provozuschopném stavu, a také všem, kteří se podíleli na akcích pořádaných naším sborem.
I letos se uskuteční mše svatá za zemřelé hasiče, při svátku našeho patrona sv. Floriana, a také Den
světla, a to v termínu 11. 5. 2014.
Tradiční soutěž o Pohár Hané se uskuteční 22. 6. 2014 na hřišti oddílu kopané, začátek soutěže je
v 9.30 hod.
Hodové oslavy budou 12. 7. a 13. 7. 2014.
V letošním roce nás čekají oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Troubky. Všechny
akce, které budou pořádány v letošním roce, budou konány v rámci oslav 120. výročí založení sboru.
Hlavní oslavy se uskuteční v září letošního roku.
výbor sboru SDH Troubky

Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák a Hanáček opět navázal na svou činnost z minula, nacvičuje a tančí.
Letos máme menší přelomový rok, oslavíme 45. výročí znovuobnovení činnosti souboru Hanák Troubky. Dle plánu by se oslavy měly konat ve dvou částech. První, zahajovací, by měla proběhnout při hodových slavnostech. Do té doby bychom chtěli vytisknout nový almanach o souboru. Tento tisk provádíme vždy jednou za 5 let a má sloužit jako vzpomínka na naši činnost a také jako propagační materiál
pro budoucnost.

Foto Vít Nûmãák
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Na troubecké hodové slavnosti budeme zvát opět soubor ze Slovenska. Díky spolupráci naší obce
a školy se slovenskou vesnicí Raslavice jsme byli zkontaktováni se souborem Raslavičan. Již jsme ho
oficiálně pozvali a je nyní na nás, abychom dotáhli tento projekt do zdárného konce. Těšíme se, že nám
Raslavičan v Troubkách předvede temperamentní folklor. Pokud se vše zdaří, tak si myslím, že nás navštíví jeden z nejlepších souborů ze Slovenska.
O prázdninách nebudeme mít pauzu, protože se máme účastnit zájezdu pod záštitou kulturního atašé do Chorvatska. Doufáme, že se náš soubor Hanák i Hanáček tohoto zájezdu zúčastní, a to ve dnech
9. – 16. 8. 2014. To pro nás znamená plné nasazení i v době prázdnin, abychom na Makarské riviéře
předvedli hanácký folklor v plné kráse a dobře reprezentovali obec Troubky.
Oslavy našeho výročí by měly vrcholit při posezení u cimbálu v prosinci. Vše je zatím ve fázi příprav,
ale již nyní můžeme oznámit, že by k nám měl přijet blaťácký soubor ze Ševětína, včetně starších členů a pamětníků, kteří mají v Troubkách spoustu přátel z dřívější činnosti.
Soubor Hanáček jede i v letošním roce na plné obrátky, jak jsme již všichni zvyklí, ale není vše tak
jednoduché. Jen díky vedoucím a obětavým rodičům je v našem Hanáčku tolik dětí a posunují svou činnost a výkony dál. Eva Vojtková, Michaela Lužná a Jana Vávrová věnují dětem spoustu volného času,
a za to jim patří obdiv a dík.
Jen bychom potřebovali, aby se překlenovací období z Hanáčku do Hanáku obnovilo, jako za dřívějších dob. Žijeme v období virtuální komunikace a podobných lákadel, a ten, kdo se podílí na jakékoliv
činnosti nad rámec svých povinností, zasluhuje velký obdiv.
My se v současné době potýkáme s nedostatkem tanečníků. Kluci pracují na směny, a tak dochází
k nešťastnému překrývání, kdy se někteří členové, jež chodí na zkoušky, třeba i měsíc nepotkají. Ale co
naplat, pořadí priorit je jasně dané a zaměstnání je po rodině na prvním místě.
Když tak sledujeme ostatní kolegy na akcích, tak my máme věkově jeden z nejmladších souborů. Je
fakt, že na mladé lidi je vždy hezčí pohled, ale když se vrací tančit členové po nějaké pauze, třeba po
dětech, tak nastává daleko větší stabilita souboru a myslíme si, že toto platí nejen ve folkloru. Proto by
bylo dobré, kdyby se i nám do souboru vrátili dřívější aktivní přátelé, jež mají lásku k folkloru hluboce
v srdíčku zakořeněnou a rádi by si s chutí zatančili, zazpívali a hlavně se odreagovali od starostí všedních dnů.
Tak vám přejeme letos hodně zdraví, pohody a jarní sluníčko, aby vám vlévalo síly pro jakoukoliv vaši
činnost.
Za soubory Hanáček a Hanák Staňa Vojtek

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Meruňka – zázrak českých zahrad
Meruňka obecná (Prunus armeniaca či Armeniaca vulgaris) je strom z rozsáhlého rodu slivoň (Prunus), kam patří také broskvoň, třešeň nebo švestka. Pochází z daleké Číny, kde roste dosud planě.
K nám se dostala strastiplnou cestou přes Arménii, Itálii, Slovinsko, Štýrsko a Rakousy. Dnes patří k nejoblíbenějším ovocným druhům. U nás jsou nejrozšířenějšími odrůdami Velkopavlovická a Maďarská.
Nehodí se sice pro všechny pěstitelské oblasti, protože se svými nároky řadí k teplomilnému ovoci,
ale kombinace vhodné odrůdy a podnože umožňuje širší použití. Meruňky pěstujeme ponejvíce jako
čtvrtkmeny s volně vedenou korunou. U mladších stromků provádíme letní červnový řez, později děláme jen lehký průklest mladého dřeva po sklizni. Meruňky trpí chorobami a škůdci méně často než ostatní ovocné stromy. K ochraně obyčejně stačí zimní postřik. Pěstitelé meruněk se nejvíce bojí mrtvice.
Odborníci tuto zákeřnou chorobu nazývají apoplexie, mezi pěstiteli je známá spíš jako mrtvice meru-
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něk. Stejně jako ta lidská udeří v době, kdy ji
nejméně čekáte, a v případě meruněk je na veškerou pomoc pozdě.
Prvních příznaků si nemusíte ani povšimnout,
zvláště je-li jaro suché. V slunečných dnech se
některé zelené listy svěšují jakoby teplem, a když
si všimnete výrazného sesychání listů, jsou již
proschlé i některé celé větve. Všechno jde bleskovým tempem a vám připadá, že strom uhynul ze
dne na den.
Na obranu proti apoplexii je důležité zvolit nejen
vhodnou odrůdu, ale i vhodné stanoviště. V jižních
okrajových oblastech je výběr místa mnohem jednodušší, v horších klimatických podmínkách vybírejte stanoviště pro výsadbu na jižní, před větry
chráněné straně s dostatkem světla.
Naprosto nevhodné jsou pro meruňky mrazové
kotliny nebo místa s těžkou a zamokřenou půdou. Pro start do života doporučují odborníci jarní výsadbu, kdy po zasazení strom může zakořenit, což bývá na podzim v oblastech s brzkým nástupem podzimních mrazů sporné.
Pro dlouhověkost svých stromků můžete sami udělat ještě další opatření. Výsadbovou jámu připravte tak velkou a hlubokou, jak je předpokládaná velikost budoucího hlavního kořenového obvodu (hloubka kolem šedesáti centimetrů by měla být dostačující). Při výsadbě potom stromy podsypte i zasypte
dobrou zeminou s kompostem. Přihnojování v průběhu růstu meruňky přivítají, jsou na živiny poměrně
náročné.
Druhou nemoc, moniliózu, vyřešíte jednoduše dvěma postřiky v jarním období – před květem a těsně poté, co strom odkvete.
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Plody meruňky jsou peckovice s oranžovým oplodím. Dozrávají většinou uprostřed léta. Konzumují
se buď v čerstvém stavu, zavařené, nebo v podobě džemu či marmelády, jež jsou velmi oblíbené pro
sladkokyselou chuť a příjemnou vůni, pochoutkou jsou i sušené meruňky.
Plody obsahují malé množství sodíku a velké množství draslíku, jsou bohaté na stopové prvky – mangan, fluor, kobalt a bor. Díky těmto látkám pomáhají udržovat rovnováhu v nervové soustavě při malátnosti, depresi, nervozitě a snížené chuti k jídlu. Nejdůležitější složkou je však betakaroten neboli provitamin A, který pomáhá udržovat dobrý stav zraku, dává očím jiskru a krásu, které jsou projevem dobrého
zdraví. Dále se doporučují v případě suchých spojivek, při jejich chronickém podráždění nebo svědění,
při šerosleposti, chronickém zánětu sliznice hltanu a vedlejších nosních dutin a ekzémech. Díky velkému množství železa v sušených meruňkách jsou velmi dobrým pomocníkem při anémiích.
Další důležitou složkou jsou pecky, z nichž se za studena lisuje panenský olej. Obsahuje množství
vitamínů a nenasycených esenciálních mastných kyselin, které mají protirakovinné účinky. Meruňkový
olej příznivě ovlivňuje vývoj nových buněk, podporuje krevní oběh, krvetvorbu a čistí ledviny, močové
cesty, krev, cévy, mozek. Tento panenský olej také zklidňuje nervový systém (dá se použít i na nespavost), působí proti křečím, snižuje cholesterol a vyrovnává kolísavý tlak, upravuje činnost srdce, jater,
zažívacích orgánů a štítné žlázy, regeneruje kůži, posiluje imunitu. Předchází padání vlasů a používá
se také na vlasy suché a bez lesku. Používá se i v krémech, pleťových vodách a jiných kosmetických
výrobcích.
Sami si doma olej bohužel nevyrobíme, a tak se při nákupu řídíme dobou trvanlivosti uvedenou na obalu, po otevření ho uchováváme v ledničce a spotřebujeme do tří měsíců. Olej se nesmí vařit ani ohřívat.
M. Franková

Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Paní Zima nám letos ukázala svou mírnější tvář. Sněhu a ledu jsme si zrovna neužili. Otázkou je,
jak se tento průběh projeví v přírodě. Je celkem dobře známo, že zimní období je pro zvěř obdobím
testovacím. Jedinci silní a zdraví nemají se zvládnutím problém. Nemocná nebo slabá zvěř má při mírnějším průběhu zimy daleko větší možnost přežít, ovšem v dalším průběhu života dál šíří své nemoci
a parazity.
Počasí, které nás pronásledovalo v posledních měsících, není to pravé ořechové ani pro včelaře
a zemědělce. Nemoc včel zvaná varroáza je pro každého včelaře zlou noční můrou. I hraboši a další

Lokalita honitby MSM Troubky Vrbí v zimû
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škůdci měli ve zmiňovaném období
vhodný čas pro lepší přežití. Z toho
zase mají vrásky na čele zemědělci.
Nemluvě o suchém počasí a nedostatku vláhy, což nedělá radost
sadařům.
Faktem je, že věštit ze skleněné
koule neumíme, tudíž se můžeme
jen nechat překvapit, co nám čas
budoucí přinese.
A nyní pojďme do kuchyně troubeckých myslivců.
Březen je časem, kdy myslivci
bilancují svůj rok. A musíme konstatovat, že to byl opět rok bohatý. Burza mysliveckých a rybářských
potřeb, myslivecké slavnosti, mysliNa obrázku jsou tﬁi srnci a dvû srny, poznáte je?
vecký ples, červnový večírek k Měsíci myslivosti, Svatohubertská mše,
střelecké soutěže jednotlivců i kolektivů, to je výčet, kterým se stěží může pochlubit jiný spolek ve společnosti. Když k tomu připočteme několik honů na drobnou zvěř a přátelská posezení při významných
životních jubileích, je to opravdu silné sousto.
Ani v roce následujícím nebudou svěřenci Hubertova cechu v Troubkách spát na vavřínech. Všechny
výše uvedené události budou mít své pokračování. Ta nejbližší akce má svůj termín naplánovaný na
18. května. V neděli od 9.00 hodin vás zveme na Konírnu na Burzu mysliveckých a rybářských potřeb.
Jako obvykle bude připraven i doprovodný program a něco na zub se v myslivecké kuchyni také jistě
najde.
O čtrnáct dnů později, přesněji v neděli 1. června bude hostit tříčlenná družstva střelnice na Vlažné.
Zahájení je v 9.00 hodin, trénink o den dříve v sobotu od 14.00 hodin.
Podrobnosti ze života troubeckých myslivců najdete na jejich webových stránkách
www.myslivosttroubky.webnode.cz.
Luděk Judas

Stﬁelnice na VlaÏné oÏije s pﬁíchodem jara
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Jezdeck˘ oddíl
Po velmi mírné zimě je tu krásné roční období – jaro. Pro koně, které budou startovat na závodech
a reprezentovat JO, to znamená konec odpočinku a začínají se pod svými jezdci připravovat na nadcházející sezonu. Jaro také znamená příchod nových potomků, jak by jistě potvrdili myslivci a chovatelé, kteří také čekají na své přírůstky, pokud už je nepočítají. V době, kdy vzniká tento článek, stoupá nervozita u Smolkových, protože narození hříběte klisně Vadiře je otázkou spíše hodin nežli dnů. Tímto
nám vzniká pěkný námět na článek do dalšího čísla Zpravodaje, můžete se těšit na představení narozených hříbat.
Na závěr bychom vás chtěli už teď pozvat na jezdecké závody, které jsme již tradičně naplánovali
v termínech – druhá neděle v červnu 8. 6. 2014 a třetí neděle v srpnu 17. 8. 2014. Na programu budou
skokové soutěže stupně ZM – S*. Tímto srdečně zveme všechny příznivce koní a jezdeckého sportu.
A teď následuje příspěvek o stáji a koních Krejčířových.
Jaroslav Vrána

Rodinná stáj Krejãíﬁovi, o. s.
Naše stáj byla založena na podzim 1997 zakoupením pony klisny Šárky, ke které na jaře přibyla klisna Aneta. Po dvou letech se u nás narodilo první hříbě Amálka a naše stáj se začala rozrůstat…

CHOV
Do současné doby se u nás narodilo 18 hříbat, některá z nich mají nové majitele, kteří nám dávají
pravidelné informace o tom, jak se našim odchovancům daří. Z těchto bychom rádi vzpomněli na ty nejúspěšnější.
Prvním hříbětem v naší stáji je Amálie. Od roku 2004 aktivně se svou jezdkyní soutěžily a mnohdy
úspěšně reprezentovaly troubecké barvy na soutěžích do 120 cm. V současné době slouží Amálka jako
učitelka pro mladé jezdce.
Šibal – narodil se jako první hříbě naší pony kobylky Šárky v roce 2002. Ve dvou letech si ho odvezli noví majitelé do Ostravy a v současné době má za sebou několik úspěšných kvalifikací i účastí na
Mistrovství České republiky v pony
parkuru, avšak největším úspěchem
zůstává zlato na Oblastním mistrovství Severní Moravy v roce 2011.
Lancelot – narodil se naší Amálii.
V půl roce byl odvezen svému majiteli na Slovensko a nyní úspěšně
reprezentuje Hřebčín Albertovec ve
voltížním ježdění. V roce 2011 byl na
Mistrovství Evropy ve Francii vyhlášen nejúspěšnějším českým koněm.
Šmoula a Šmoulinka – dvojvaječná dvojčata se narodila naší Šárce
v roce 2006 a byl o nich napsán článek i v novinách, jako o vzácnosti.
Na jaře 2007 se narodilo Brele první hříbě – Blanché. Ve dvou letech
byla odvezena svými novými majiteli
Parkurové závody Nové Zámky,
Simona Krejãíﬁová a Elisabeth-B,
ﬁíjen 2013

39

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 1/2014

Jízda andûlÛ na na‰em zpívání u Betlému 2013.

do Prahy, kde ve třech letech úspěšně složila Výkonnostní zkoušky tříletých klisen a svým výkonem se
zařadila v plemenné knize do Akceleračního programu, ve kterém jsou zařazeny pouze špičkoví koně
a tím pádem je v Akceleračním programu i její matka Brela.
Ariel se narodila jako zatím poslední dcera naší klisny Anety. Narodila se v květnu 2010 a v roce 2013
vyhrála Výkonnostní zkoušky tříletých klisen ve Skalách. Zařadila se do Akceleračního programu a zároveň tam dostala i svou matku Anetu.
Ve vlastním chovu hodláme pokračovat i do budoucna. Naším cílem je produkovat kvalitní parkurové
koně s dobrým charakterem, vhodné i do chovu.

SPORT
Zpočátku jsme jezdili na koních pouze rekreačně, ale v roce 2003 se nám naskytla možnost složit
Zkoušku základního výcviku jezdce v Henčlově. Ke zkouškám nastoupily tři jezdkyně z naší stáje – Kateřina Krejčířová, Simona Krejčířová a Vladimíra Špalková. Zkoušku všechny úspěšně absolvovaly a od
té doby jsme parkurovému sportu propadli úplně.
V roce 2004 jsme se začali zúčastňovat parkurových soutěží a hned první rok si Simona Krejčířová
s Amálií vyjezdily 1. místo ve Středomoravské jezdecké lize, kategorie děti. Druhé místo patřilo Kateřině Krejčířové a Anetě.
Zúčastňovali jsme se skokových soustředění a každoročně jsme závodili na parkurových závodech např.
ve Zlíně, Přerově, Olomouci, Těšánkách, Kroměříži, Skašticích. S klisnami Amálií, Anetou, Brelou a Elisabeth-B bylo naše umístění mnohdy na předních příčkách. Asi nejlepším výsledkem byly parkurové závody
ve Skašticích, na které se na start postavila Simona Krejčířová s Brelou. Jely svůj první parkur na výšce
120 cm a z 65 koní se dvojici podařilo s nejrychlejším časem umístit na 1. místě.
V jezdecké sezoně 2014, která začíná v dubnu, bude za naši stáj startovat Elisabeth-B a Brela.
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PRO VE¤EJNOST
Od roku 2011 jsme občanským
sdružením. Celoročně nabízíme možnost docházky do oddílu, výuku jízdy
na koni, vyjížďky do přírody a pro děti
se každý pátek koná pony školička.
Pořádáme letní tábory pro děti
spojené s výukou jízdy na koních.
V posledních dvou ročnících se
našich táborů účastní i děti ze Slovenska
V roce 2013 jsme pořádali mikulášskou nadílku a zpívání u Betlému,
které v roce 2014 jistě zopakujeme.
Aktualizace a novinky najdete na
našich internetových stránkách.
Bc. Simona Krejčířová

Vystoupení voltíÏního krouÏku na
Indiánském dni v Ivani 2013

Foto: Lucie KomoÀová

ZE SPORTU
Zpráva pﬁedsedy o ãinnosti TJ Sokol Troubky
za rok 2013
Dovolte, abych Vás seznámil s činností TJ Sokol Troubky v uplynulém roce 2013.
TJ Sokol Troubky měla k 31. 12. 2013 255 členů v oddílech ASPV, volejbalu, ledního hokeje a jezdectví. Výkonný výbor se pravidelně scházel ve standardním sedmičlenném složení. Na svých zasedáních během roku řeší úkoly uložené valné hromadě a jiné záležitosti spojené především s chodem
sportovní haly, sháněním finančních prostředků na provoz a údržbu sportovišt, sháněním prostředků na
investice, atd.
Jak jistě víte, v průběhu dubna loňského roku došlo k transformaci – změně stanov a k přejmenování z ČSTV na Českou unii sportu. Zde se sdružuje i naše „Občanské sdružení“. Jaká pozitiva tato změna přinese, to ukáže čas, zatím se hodnotit nedá. Co ale bude novinkou pro nás, je změna stanov, a to
v názvu, neboť od 1. 1. 2014 vešel v platnost nový občanský zákoník, který Tělovýchovnou Jednotu jako
občanské sdružení nezná a TJ bude muset být zapsána jako spolek nebo zapsaný spolek. Na tuto změnu je čas do konce roku 2016. Je tedy otázkou, jestli se změnou stanov posečkáme nebo pověříme
výkonný výbor, stejně jako v minulosti, aby ji připravil.
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Z důvodu komunikace s úřady, zejména s OSSZ, bylo nutné zřízení datové schránky a čeká nás ještě zřízení koncese na prodej lihu z důvodu nového živnostenského zákona (abychom mohli prodávat
alkohol na akcích, které pořádáme a nehrozily nám případné sankce).
Finance na celý rok 2013 se podařilo zajistit díky finančním příspěvkům, a to zejména z rozpočtu
obce Troubky, od okresního sdružení ČUS v Přerově a od Olomouckého kraje. Další příjmy jsou z příspěvků našich členů, z výtěžků sportovních a kulturních akcí pořádaných během roku, od sponzorů
a v neposlední řadě také z příjmu z pronájmů sportovní haly a dalšího majetku TJ Sokol Troubky.
Vzhledem k předcházejícím zkušenostem (finanční pomoc při povodních v naší obci) se výkonný
výbor rozhodl poskytnout finanční dar TJ Sokolu Zálezlice ve výši 10 000 Kč na opravu jejich šaten
poškozených při povodni v minulém roce.
Žádost o investiční dotaci na multifunkční hřiště z programu MŠMT byla v loňském roce opět zamítnuta. Nicméně, tato žádost byla následně v říjnu loňského roku znovu podána a výsledky budou známy v průběhu letošního dubna a snad již uspějeme. Další plánovanou investicí je vybudování sociálního zařízení v areálu hřiště na Záhumení. Situace je taková, že na stavební úřad byla podána žádost
o územní souhlas, na kterou bude navazovat žádost o stavební povolení.
Bezesporu největší akce, která nás čeká v případě, že uspějeme s žádostí o dotaci z Ministerstva
životního prostředí na energetické úspory, se týká sportovní haly. Jedná se o zateplení obvodových stěn
a stropu a výměnu obvodových oken a dveří. Žádost byla podána v listopadu loňského roku. Případná
realizace všech těchto akcí však závisí na získání finančních prostředků z dotací či jiných zdrojů. V případě úspěšné žádosti na energetické úspory v hale, schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání
v listopadu 2013 Smlouvu o smlouvě budoucí na financování spoluúčasti této akce do výše 1 500 000 Kč.
Další plánovaná akce, kterou je realizace terénních úprav na travnaté ploše za sportovní halou na
pozemcích TJ, bude probíhat na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce s FK Troubky. Úspěšná byla
žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci zeleně v obci Troubky a dílčí výsledky práce realizační firmy
již můžete vidět v areálu volejbalistů na Záhumení.
Sportovní činností v jednotlivých oddílech se již zabývala, nebo se bude zabývat, jistě velmi podrobně, výroční schůze jednotlivých oddílů, nicméně si dovolím stručně valnou hromadu informovat o sportovním dění v jednotlivých oddílech.

Nejpočetnější oddíl ASPV – asociace sportu pro všechny
Jak již název napovídá, jedná se o cvičení pro širokou veřejnost. V právě probíhající sezoně zajišťuje tento oddíl cvičení pro rodiče a děti, předškolní děti se zaměřením na základy pohybové výchovy, žactvo I. – IV. třídy se zaměřením na gymnastiku a hry, ženy – tradiční relaxační cvičení, aerobik,
cvičení na bossu, cvičení na gymballu. Žáci se zúčastňují soutěží v atletice, gymnastice, vybíjené,

Ilustraãní foto z archivu
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přehazované a orientačním závodě. Dovolím si také zmínit akci nejen pro ženy, která proběhla v loňském roce, a to Pohodovou sobotu. Z ohlasů vím, že se velmi líbila.

Oddíl volejbalu
Volejbalový oddíl TJ Sokol Troubky právě prochází generační výměnou. Staří hráči stárnou a mladí
se nám teprve rodí. V loňském roce byla činná dvě družstva – žen a mužů. Družstvo žen hrálo v sezoně 2012/13 krajský přebor Olomouckého kraje a skončilo na 5. místě. Po této sezoně se děvčata rozutekla na vysoké školy a za zábavou a činnost družstva žen skončila. Družstvo mužů se stále drží, i když
mnoho hráčů ukončilo činnost ze zdravotních nebo rodinných důvodů. Muži hrají krajský přebor Olomouckého kraje a v sezoně 2012/13 skončili na 10. místě. V letošní sezoně se zlepšili a drží se zatím
na 7. příčce.

Oddíl ledního hokeje
Mužstvo hokejového oddílu mužů hraje soutěž „1. záhorskou hokejovou ligu“, což je nejkvalitnější
soutěž na úrovni přerovského okresu.
Po základní části, kterou zahájili 7. září 2013 zápasem s HC Bystřice pod Hostýnem remízou 6 : 6
a ukončili ji 6. února 2014 prohrou s HC Jamajka 3 : 4, skončilo mužstvo na 4. místě, když získalo
20 bodů za 9 vítězství, 2 remízy a 5 proher při skóre 87 : 74. V PLAY – OFF narazili, tak jako loni, na
silný celek AHC Přerov a po prohrách 3 : 5 a 1 : 9, které se hráli 23. 2. 2014, respektive 1. 3. 2014 byli
z dalších bojů vyřazeni.
Neboť letošní zima nebyla příznivá, nebyl připraven led na našem zimním stadionu, kde by si mohla
zabruslit veřejnost. Snad se toto nebude opakovat i příští zimu.

Oddíl jezdectví
Oddíl jezdectví pořádá pravidelné závody v parkurovém skákání pro dospělé i mládež.
To byl tedy výčet podstatných událostí, které se staly za uplynulý rok 2013.
Závěrem výroční zprávy bych chtěl poděkovat všem, kteří nám zachovávají přízeň a jsou ochotni
jakýmkoli způsobem pomoci.
Poděkovat musím hlavně zastupitelstvu obce, ale i všem ostatním za jejich finanční pomoc. Poděkování za spolupráci patří také ZŠ a MŠ Troubky, FK Troubky a v neposlední řadě i všem členům výkonného výboru, vedoucím a trenérům družstev za jejich celoroční práci. A i když je již část roku za námi,
chci vám všem popřát mnoho zdraví a štěstí a sportovních úspěchů v roce 2014.
M. Frgal

Ilustraãní foto z archivu
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Zadáno pro Ïeny
Vodová koleãka

Vajeãná topinka

Potřeby: 40 dkg hladké mouky, 14 lžic smetany (mléka), 25 dkg tuku (sádla), 2 dkg droždí, špetka soli.
Postup: uhněteme tužší těsto, necháme ho asi
2 hodiny vykynout v lednici, rozválíme ho na plát
do výšky asi 1 cm a vykrajujeme kolečka uprostřed
s dírkou. Kolečka necháme ještě chvilku vykynout
na plechu a pečeme při teplotě asi 200 °C. Vytáhneme z trouby ještě bílé, kolečka dojdou na plechu. Po upečení namáčíme ještě teplá kolečka
(vrchní část) ve zředěné teplé citronové šťávě
(nebo rumu) a obalíme mletým cukrem.

Potřeby: 2 vejce, tvrdý sýr, sůl, pepř, chléb, olej,
zelenina.
Postup: rozmícháme 2 vejce, osolíme, opepříme,
přidáme 2 lžíce strouhaného sýra. V této směsi
namočíme chléb po obou stranách. Chléb osmažíme na oleji a ozdobíme zeleninou – paprikou,
pažitkou, rajčetem.

Vepﬁová kapsa s nivou
Potřeby: plátek vepřového masa, anglická slanina,
niva, cibule, tuk.
Postup: vepřový plátek rozklepeme, osolíme, případně namažeme hořčicí, anglickou slaninu nakrájíme na kostičky a osmažíme, přidáme na plátek,
na ni rozdrobíme nivu, můžeme přidat žampiony
i cibuli. Plátek masa přeložíme na polovinu, zpevníme párátky a posypeme paprikou.
Upečenou kapsu podáváme s brambory nebo knedlíkem.
JS
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Pro chvíle oddechu
Rozmary pﬁírody
Bílé Velikonoce 2013

Bﬁezen 2014

My‰lenky slavn˘ch
V oãích milující Ïeny je i osel filozofem.
A. P. âECHOV
Lidé se ztrácejí v mnoÏství zbyteãn˘ch slov.
M. GORKIJ
VÏdycky mlã, kdyÏ neví‰ co ﬁíct.
âESKÉ PŸÍSLOVÍ
Takt je schopnost vidût druhé jak˘mi nejsou.
V. de KOWA
Ze ‰koly by mûl vycházet mlad˘ ãlovûk jako harmonická osobnost, nikoliv jako specialista.
A. EINSTEIN
Bratrství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.
SENECA
DÛkazem vysokého vzdûlání je schopnost mluvit o nejvût‰ích vûcech nejjednodu‰‰ím zpÛsobem.
D. HUME
Îivot je ãekání na to, kdy se na‰e sny zmûní ve skuteãnost.
V. HUGO
Za mládí platíme hloupostí, za moudrost stáﬁím.
V. DU·EK
NedÛvûﬁovat pﬁátelÛm zahanbuje víc, neÏ b˘t jimi klamán.
F. de la ROCHEFOUCAULD
LK
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Rozumíte cizím slovÛm?
axiom, koncentrace, rigidní, intelekt, žoviální, korelovat, sofistikovaný
nepoddajný, dobromyslný, promyšlený, tvrzení, soustředění, rozum, souviset
Řešení: tvrzení, soustředění, nepoddajný, rozum, dobromyslný, souviset, promyšlený

Vepﬁové hody
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Zajímavosti
Nejdel‰ím jedincem svûta, který byl
kdy zaznamenán, byla samice plejtváka
obrovského vyplaveného v jižním Atlantiku.
Na délku měřila 33,6 metrů.

NejdraÏ‰í diamant, který je
k dostání v Česku, je kulatý, velký
zhruba jako knoflík a stojí téměř
35 milionů korun.

Nejdel‰í ãesk˘ papírov˘ vánoãní ﬁetûz
vytvořili v roce 2005 v Karviné. Řetěz byl
vytvořen v rámci vánočních trhů a měřil
neskutečných 16 905 metrů.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 1/2014
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Pražská třída Na Příkopě je nejdraÏ‰í
nákupní ulicí v České republice – umístila
se na 26. místě na žebříčku nejdražších ulic
světa. Nájemné dosahuje až 2160 eur
(cca 59 000 Kč) za metr čtvereční ročně.

NejdraÏ‰í ãeská známka je pojištěna
na deset milionů korun. Je to unikátní
kus, který se zachoval v jediném
exempláři.

Nejsilnûj‰ím vûtrem v České republice byl
orkán Kyrill. Bouře dosáhla maxima 19. 1.
2007 v 1.00 hod. středoevropského času.
Nejvyšší naměřená rychlost větru dosáhla
216 km/hod.

Patrně nejdraÏ‰ím psem v České
republice je boxer se jménem Joshua
z Ringu. Jeho majiteli za psího šampiona
nabízeli 30 tisíc eur.

Nejvût‰í teplotní rozdíl způsobený
vpádem studeného vzduchu byl naměřen
v noci z 31. 12. 1978 na 1. 1. 1979. Během
šesti hodin poklesla teplota vzduchu
o 20 °C.
Zdroj: Švédské křížovky, foto internet
LK
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Smích – nejlep‰í lék
Pracuje pokr˘vaã linolea v jednom vût‰ím domû. Pokr˘vá podlahu vstupní haly. KdyÏ práci po
nûkolika hodinách dokonãí, chce si po dobﬁe odvedené práci zapálit, ale ne a ne najít cigarety.
Najednou uvidí uprostﬁed místnosti na linu malou vybouleninku.
¤íká si: „Pﬁece to nebudu kvÛli cigaretám celé pﬁedûlávat…“ A tak vezme kladivo, zatluãe vybouleninku a v‰e je, jak má b˘t.
Po chvíli pﬁijde majitelka domu, zaplatí, pochválí mu práci a povídá: „Jo, v ob˘váku na televizi
jste si zapomnûl cigarety. A nevidûl jste nûkde na‰eho kﬁeãka?“
„Pane primáﬁi, kolik stojí operace slepého stﬁeva?“ zeptal se Skot.
„Tisíc liber,“ odpovídá primáﬁ.
„To je moc penûz.“
„Ov‰em mÛj první asistent bere jen osm set a druh˘ sedm set liber.“
„Víte co?“ zamyslel se na chvíli Skot, „objednejte mû tak asi u dvacátého tﬁetího asistenta.“
Povídá lékaﬁ pacientovi: „Copak nevíte, Ïe ordinujeme pouze od ãtyﬁ do ‰esti, a uÏ je skoro sedm?“
„No, to já vím,“ povídá pacient, „ale ten kÛÀ, co mû kopnul, to bohuÏel nevûdûl.“
Medik, kter˘ uÏ podruhé opakoval zkou‰ku, opût propadl. Skupinû kamarádÛ, kteﬁí se
pﬁi‰li pﬁimlouvat, Ïe pr˘ si vrazí nÛÏ do srdce, profesor ﬁekl: „Nemûjte strach, pánové, nic
se nestane, on své srdce nenajde.“
Rázná matróna u ﬁezníka si porouãí: „Ale to tlusté mi nedávejte, muÏ to nemá rád!“
A zezadu se ozve: „Tak proã si vás bral?“
Jedna mladá uãitelka dostala pﬁedvolání, protoÏe nedávno projíÏdûla kﬁiÏovatku na ãervenou. Uãitelka do‰la za soudcem, prohlásila, Ïe v ten den musí uãit a Ïádala o okamÏité
vyﬁízení svého pﬁípadu. „Tak vy jste uãitelka,“ pokyvoval soudce hlavou.
„Paní, va‰e pﬁítomnost zde splÀuje moji dávnou touhu. Posaìte se za stÛl a napi‰te pûtsetkrát: ProjíÏdûla jsem kﬁiÏovatku na ãervenou!“
„Proã se s manÏelem chcete rozvést?“ ptá se soudce rozhoﬁãené mladé Ïeny.
„PokaÏdé, kdyÏ se spolu hádáme, lehne si do postele obleãen˘,“ odpoví plaãtivû.
„Ale to pﬁece není nic tak závaÏného,“ utû‰uje ji soudce.
Mladá Ïena zvedne hlavu a vyãítav˘m hlasem odpoví: „Ale on je kominík!“
Vyloupili drogerii. V regálech zÛstaly jen ‰ampony, bﬁezová voda a hﬁebeny.
„Máme první stopu,“ povídá vy‰etﬁovatel. „Pachatel je ple‰at˘!“
Blond˘nka si prohlíÏí krásnou obuv, u které je umístûn nápis: Pravé italské boty.
Zak˘vá hlavou a za‰eptá si sama pro sebe: „Kdyby mûli i levé, tak si jeden pár koupím.“
Paní Nováková si prohlíÏí módní ãasopis: „Václave, tak si pﬁedstav, Ïe letos budou muÏi
nosit ko‰ile bez knoflíãkÛ.“
„No to je dobré, Andulko, takÏe já se uÏ patnáct let oblékám podle poslední módy!“
LK
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Pozvánka na Galaveãer v Dubu
Dovolte nám, abychom vás pozvali na již 3. ročník Galavečera v Dubu,
který proběhne dne 17. května 2014 od 19.00 hod.
v prostorách barokního chrámu Očišťování Panny Marie
v Dubu nad Moravou.
Tento Galavečer je věnován všem obyvatelům tohoto kraje, které před sedmnácti lety postihly
ničivé povodně. Posláním těchto večerů je připravit výjimečný kulturní zážitek nejen pro ty, kteří se
museli s těmito těžkými chvílemi vypořádávat osobně, a také poděkovat za pomoc a solidaritu všem
ostatním.
Stejně jako všechny předchozí večery byly benefiční, tak i v tomto roce jsem se rozhodla rozdělit výtěžek ze vstupného mezi kostel v Dubu a dětský domov se školní jídelnou v Olomouci –
Lazce.
Záštitu nad letošním ročníkem převzal starosta městyse Dub Nad Moravou pan Vítězslav Křesina.

Na letošním Galavečeru vystoupí zpěvačka paní Petra Janů
a dětský pěvecký Chorus Angelus.

Vstupenky na tuto akci je možno zakoupit od 31. 3. 2014 na Obecním úřadě v Troubkách.
Na setkání s Vámi se těší
Jitka Bláhová a Vítězslav Křesina
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Reklama
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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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K¤ÍÎOVKA PRO DùTI
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 11. 6. 2014 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka ze Zpravodaje č. 1/2014: ………………………………………………………………………………….......................................
Jméno a adresa: …………………………………………………………………………………….…...........................třída:………...........
Správná odpověď z minulého čísla: KRMÍTKO S¯KOREK
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Lucie a Martinka Orlovy, Ondřej Vrána, Jakub Malík, Marie Soušková, Veronika a Ondřej Sojákovi, Veronika a Vít Dolanští, Vojtěch a Veronika Brázdovi, Jakub Stískal z Brna, Eliška Malíková, Jakub
Berák, Petr Skopal. Gratulujeme všem našim výhercům!
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