Poslední zvonûní

Rozkvetlé
Troubky

Název periodika: Troubecký zpravodaj
Vydavatel:
Obec Troubky, sídlo Dědina 286/29, 751 02 Troubky,
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104.
Adresa redakce:
OÚ Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky, telefon
581 299 212, e-mail: obrtelova@troubky.cz
Periodicita: vychází 4x ročně.
Místo vydávání, číslo a den vydání: Troubky, ročník XXIII.,
č. 2/2014, červenec 2014.
Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: E-12648.

Redakční rada: Hana Obrtelová – šéfredaktorka,
Mgr. Jarmila Smolková – zást. šéfredaktorky,
Mgr. Radek Brázda, Ludmila Kamelandrová, Hana
Kamelandrová, Kristýna Obrtelová – korektorka

TROUBECK¯

Tisk: Elan spol. s r.o. Přerov.
Náklad: 550 výtisků.
Cena: 20 Kč.
Uzávěrka příspěvků do čísla 3/2014 bude 12. 9. 2014

www.troubky.cz

ZPRAVODAJ
2/2014

3. dubna 2014
Vítání obãánkÛ 1

k˘ den
Krakono‰Ûv dûts

Skﬁítkové

1

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 2/2014

Slovo úvodem
Vážení občané,
čtyřikrát do roka usedáte k našemu časopisu, abyste se dověděli o událostech posledního období
v obci a seznámili se s tím, co nového nás čeká v nejbližší době. Komentovat počasí za poslední měsíce by bylo zbytečné. Každému z nás, kdo zažil dvě záplavy v obci, zůstávají pocity strachu v paměti.
Přírodní pohromy jsou předmětem bezesných nocí, zakončené strohým konstatováním: „Tentokrát jsme
přežili bez záplav.“
Vesnice žije svými tradičními zvyky, také letos se naši důchodci zúčastnili v hojném počtu výletu do
krásného zámku v Lednici. Klub důchodců pořádá své akce poučné, zábavné i sportovní.
Mimořádnou událostí uplynulého období byly volby do Evropského parlamentu – s malou účastí voličů. Je to velká chyba, ale nejen na straně voličů. Měli bychom se dovědět více o tom, co dobrého pro
nás Evropská unie udělala.
Přesto, že nám v prodejnách nabízejí široký sortiment ovoce, zeleniny a masných výrobků, objevuje
se nový trend, lidé se vracejí k pěstování těchto potřeb ve vlastních zahrádkách. Nám tuto činnost radikálně zabrzdila první povodeň. Staří lidé nemají na tuto práci sílu a mladí nemají čas.
Ale na úpravu našich předzahrádek a okolí domu si většinou sílu a čas najdeme. Zeleň, květiny a keře
před domy zkrášlují ulice po celý rok. A to obzvlášť v období před hody. Je to mimořádná doba, kdy většinou uklízíme, pečeme, nakupujeme a těšíme se na hodové radovánky. Každý si přijde na své – tanec,
kolotoče, nezbytné krámky s různými druhy zboží a konečně i setkávání s příbuznými a známými, to
všechno na čas změní chod naší vesnice. Dlouho budeme i tentokrát vzpomínat na události z letošních
hodů.
Přejeme vám pohodu, veselou náladu do příštích dům a příjemnou dovolenou.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
V měsíci červnu bylo ukončeno kolaudační řízení akce „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová“. Další část našich místních komunikací se tedy dočkala zásadní obnovy.

Sadová 15. 4. 2014

Sadová 24. 6. 2014

Další etapa oprav chodníků na hřbitově byla z důvodu pozdějšího ukončení výběrového řízení zahájena v pozdějším termínu, nicméně dokončení se předpokládá do hodů. Samozřejmě pokud nezasáhne
vyšší moc v podobě nepříznivého počasí.
„REVITALIZACE HŘBITOVA V TROUBKÁCH – II. ETAPA“
část – obnova chodníků
Zhotovitel akce: Jiří Lorenc, Veselíčko
Celkové realizační náklady: 182 668 Kč bez DPH
(daň bude hradit Obec Troubky z důvodu přenesené daňové povinnosti)
část – studie zeleně
Zhotovitel studie: Zahrada Olomouc, s.r.o.
Celkové náklady: 54 450 Kč včetně DPH.

Evropsk˘ zemûdûlsk˘ fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovsk˘ch oblastí.
Projekt obnovy centra obce Troubky se v průběhu května a června konečně dočkal nezbytných stavebních a dalších povolení, a proto bude v červenci vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele celé akce.
Obec také na základě výzvy úřadu regionální rady podepsala smlouvu o poskytnutí dotace, a tak by se
v srpnu a září mohla zrealizovat větší část tohoto projektu. Podrobné informace bude možné sdělit v příštím čísle Zpravodaje.
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Obec byla rovněž úspěšná v dotačním řízení na pořízení svozového vozidla pro bio odpady a další
odpady. Zadávací podmínky výběrového řízení jsme odeslali ke schválení na Státní fond Životního prostředí a je předpoklad, že na konci srpna letošního roku by dané výběrové řízení na dodavatele mohlo
proběhnout.
Další naše projekty z oblasti odpadového hospodářství (sběrný dvůr a kompostárna) jsou ještě ve
fázi posuzování dotačního orgánu – SFŽP ČR. Někdy v průběhu letních měsíců bychom se měli dozvědět výsledek.
Na květnovém zasedání Zastupitelstva obce bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2014, kterým
došlo k rozdělení přebytku hospodaření z roku 2013 a dále k rozdělení nových příjmů roku 2014. Touto rozpočtovou změnou bylo schváleno posílení finančních zdrojů na krytí plánovaných investičních akcí,
které mají navíc přislíbenou finanční podporu z různých dotačních titulů a z nových akcí byla schválena akce Obnova pomníku padlých z 1. světové války, jenž se nachází za kostelem svaté Markéty. Restaurování tohoto pomníku proběhne v období letních prázdnin a měsíce září a celkové náklady činí částku 148 000 Kč bez DPH (zhotovitel p. Poštulka z Olomouce není plátcem DPH).
Dne 23. 6. 2014 v ranních hodinách opět po roce navštívila naši obec hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2014. Prezentaci jsme zahájili u kulturního domu, kde se představil soubor Hanák s vystoupením malé Hanáčku a vlastní muziky, na přísálí kulturního domu pak byli zástupci školy a školky, Hanáci, divadelníci, „SPŠáci“, senioři a nechyběla samozřejmě také prezentace obce v podobě připravovaných
záměrů, dokumentů Programy obnovy venkova a společenského života v obci. Po této prezentaci jsme
se přemístili k pétanque hřišti za kulturním domem, kde předsedkyně Troubeckého klubu seniorů prezentovala se zástupci obce činnost klubu. Při této části prezentace jsme samozřejmě neopomenuli ukázat naši knihovnu, která doznala oproti loňsku změn ve vybavení. Pak jsme se s členy komise přemístili na hasičskou zbrojnici, kde již čekali členové sboru, včetně malých hasičů, kteří na závěr krátké
prezentace provedli ukázku hasičského útoku.
Další zastávkou byl areál volejbalového oddílu na Záhumení, kde předseda Sokola uvedl informace o činnosti jednotlivých oddílů, přičemž nechyběla foto dokumentace a vystoupení kroužku aerobiku. Poslední
zastávkou na pouze 90 minutové prezentaci byla návštěva u Krejčířů v jejich stáji, kde děvčata provedla
praktickou ukázku voltiže. Na vystoupení trubačů na konírně se z časových důvodů již nedostalo.
Touto cestou bych chtěl všem, kteří se podíleli na prezentaci obce v rámci jubilejního 20. ročníku soutěže Vesnice roku 2014, poděkovat, a snad i je potěší, že při tiskové konferenci konané na krajském
úřadě v Olomouci byla naše obec oceněna „Cenou naděje za živý venkov“ – za místní spolkový život
a občanskou společnost v obci, se kterou je spojeno speciální finanční ohodnocení ve výši 50 000 Kč
od Olomouckého kraje s předpokládaným použitím na projekty a činnost místních spolků. Takže ještě
jednou díky za aktivní spolupráci.
Ve dnech 11. – 13. 7. 2014 budeme v obci slavit tradiční hody. Kromě zábav pořádaných Sborem
dobrovolných hasičů se v neděli uskuteční i Hodové folklorní slavnosti, na kterých vystoupí i folklorní
soubor z Raslavic na Slovensku. Po skončení folklorního festivalu pak nám ještě k dobré náladě bude
hrát dechová hudba Hulíňané. Za všechny organizátory si vás tedy dovoluji pozvat na troubecké hody
a věřím, že také svatý Petr přispěje svou měrou a dá nám příznivé počasí.
Závěrem si vám dovoluji rovněž popřát příjemně strávenou letní dovolenou.
Radek Brázda

UPOZORNĚNÍ:
Přes zákaz daný obecním nařízením, který je podpořen i vstupními cedulemi na okrajích obce,
se v naší obci opět vyskytli obchodníci nabízející výhodnou nabídku dodávky energií. Chci touto formou
upozornit především naše starší spoluobčany, aby nabídky těchto podomních prodejců odmítali s poukazem na zákaz, který v obci platí, a případně i neprodleně informovali obecní úřad. Toto podomní nabízení služeb je totiž možné pokutovat a navíc nikdy nevíte, zdali dotyčný obchodník je opravdu obchodním zástupcem dané společnosti nebo je podvodníkem, který si „obhlíží terén“. Děkuji za pochopení.
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 20 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 21. 5. 2014
1. Zastupitelstvo obce schválilo
pana Jindřicha Válka a paní Věru Němčákovou ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí úvěru mezi Českou
spořitelnou a.s. a Obcí Troubky na refinancování úvěru
poskytnutého Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou a. s. v předloženém znění.
6. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
7. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Závěrečný účet obce Troubky za rok 2013 bez výhrad.
8. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
hospodářský výsledek obce za rok 2013 ve výši
3.980.338,49 Kč.
9. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
Zprávu o vývoji hospodaření obce za období 1-3/2014.
10. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
návrh plánu oprav bytového hospodářství.

11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
použití finančních prostředků Fondu oprav bytového hospodářství v roce 2014 dle přílohy.
12. Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje
radu obce zpracovat výběrová řízení na prioritní opravy
bytového hospodářství dle přílohy.
13. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 1/2014 a č. 2/2014 v předloženém
znění.
14. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2014 v předloženém znění.
15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce Troubky v tom znění, jak byly předneseny.
16. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
hospodaření školy za období 1 – 3/2014.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Dodatek ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské
školy Troubky.
18. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej obecního pozemku p. č. 3407 v k. ú. Troubky nad
Bečvou firmě RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad
Labem, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
19. Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje
prodej části obecního pozemku p. č. 1311 v k.ú. Troubky nad Bečvou panu Janu Dočkalovi.
20. Zastupitelstvo obce po projednání ruší

8. 5. 2014 pieta u pomníku padl˘ch americk˘ch letcÛ
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část svého usnesení číslo 18/31/2013 schváleného dne
27. 11. 2013 a týkajícího se výše kupní ceny, která měla
být stanovena znaleckým posudkem.
21. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
kupní cenu za pozemek p. č. 1033 v k. ú. Troubky nad
Bečvou ve výši 20 Kč/m2.
22. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zdůvodnění odchylky kupní ceny obecního pozemku

p. č.1033, v k. ú. Troubky nad Bečvou, od ceny obvyklé
předložené v důvodové zprávě.
23. Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo,
že veškeré výdaje spojené s převodem pozemku p.
č. 1033, v k. ú. Troubky nad Bečvou, uhradí jeho nabyvatelé.
24. Zastupitelstvo obce po projednání ruší
Usnesení zastupitelstva ze dne 12. 3. 1997, bod č. 4.

Rada obce
USNESENÍ Z 68. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 68/854/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/855/2014
Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. 1/2014, a to
včetně rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/856/2014
1. Rada obce schválila přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDHO Troubky s uvedeným účelem použití, a to včetně spolufinancování
obce ve výši minimálně 60 % z celkových nákladů na
daný účel.
2. Rada schválila uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s Olomouckým krajem dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/857/2014
1. Rada obce schválila uzavření příkazní smlouvy
č. IWWE/TDI/2014/58/KB se společností IWW engeneering, s.r.o., Kroměříž, na zajištění technického
dozoru akce „Rekonstrukce místní komunikace v ulici
Sadová“.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/858/2014
1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení akce
„Údržba zeleně pro obec Troubky – extravilán“.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 4/2014
se společností H-Rekultivace, a.s., Černovice,
na realizaci akce „Údržba zeleně pro obec Troubky –
extravilán“.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/859/2014

1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení akce
„Výměna střešní krytiny na objektu bytového domu
a kotelny v ulici Sportovní“.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 3/2014
se společností Aleš Roubal, klempířské práce, Troubky, na realizaci akce „Výměna střešní krytiny na objektu bytového domu a kotelny v ulici Sportovní“.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/860/2014
1. Rada obce souhlasí s realizací zateplení půdních prostor objektu školní jídelny dle předložené cenové
nabídky.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 140310LS3 se společností Foukané izolace, s.r.o.,
Cheb na realizaci zateplení půdních prostor objektu
školní jídelny
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/861/2014
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na
poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
Troubky, a to dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/862/2014
Rada obce souhlasí s rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Troubky za rok 2013,
a to dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/863/2014
Rada obce souhlasí s předložením žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o zkrácení vázací doby
pro obecní byty postavené s dotací v letech 1997–2000.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/864/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
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pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/865/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/866/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/867/2014
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. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/868/2014
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. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/869/2014
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. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/870/2014
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. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
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Usnesení rady 68/871/2014
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. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/872/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Pavle Kazíkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/873/2014
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. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/874/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Záhumení panu Aloisu Frgálovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/875/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Záhumení paní Daně Kořínkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/876/2014
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. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/877/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní slečně Janě Suchánkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2015.
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/878/2014
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. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/879/2014
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská s panem Antonínem Němčákem, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/880/2014
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
A s paní Evou Marečkovou, Dlouhá Loučka.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/881/2014
Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
obecního pozemku p.č. 3407 v k.ú. Troubky nad Bečvou
společnosti RWE GasNet s.r.o..
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 68/882/2014
Rada obce schválila podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 26. 3. 2014
USNESENÍ Z 69. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 69/883/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/884/2014
Rada obce stanovila závazné ukazatele provozního příspěvku z rozpočtu obce pro Základní školu a Mateřskou
školu Troubky v roce 2014, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/885/2014
Rada obce rozhodla na základě ustanovení § 166
odstavce 3 školského zákona nevyhlašovat konkurz na
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ředitele ZŠ a MŠ Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/886/2014
Rada obce schválila termín a program zasedání Zastupitelstva obce v upraveném znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/887/2014
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 2/2014
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/888/2014
1. Rada obce schválila zadávací podmínky výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace
hřbitova v Troubkách – II. etapa“, a to části týkající se
obnovy chodníků na hřbitově v upraveném znění.
2. Rada obce pověřila starostu oslovením vybraných
firem k podání cenové nabídky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/889/2014
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce v roce 2014 panu Pavlu Hejkerlíkovi
v celkové výši 2000 Kč, a to na spolufinancování spor-
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tovní činnosti dle předložené žádosti.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce v roce 2014, a to
dle výše uvedených dispozic.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/890/2014
Rada obce schválila poskytnutí účelového finančního
příspěvku v celkové výši 2000 Kč Sdružení přátel ZŠ
a MŠ Troubky, o.s., a to na spolufinancování ohňové
show při akci „Pálení čarodějnic“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/891/2014
1. Rada obce schválila znění vzorové smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky
v roce 2014, a to dle předloženého návrhu.
2. Rada obce zmocnila starostu k uzavření smluv s jednotlivými žadateli, kterým bylo schváleno poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce v roce 2014, a to
včetně podpisu těchto smluv.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/892/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/893/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/894/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/895/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B paní Evě Marečkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2014.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/896/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská panu Antonínu Němčákovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/897/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu v kulturním domě panu
Romanu Pospíšilovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 10. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/898/2014
1. Rada obce schválila přidělení uvolněného obecního
bytu na hasičské zbrojnici panu Janu Siegelovi.
3. Rada obce zmocnila starostu k uzavření a podpisu
nové smlouvy o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4.
2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 69/899/2014
1. Rada obce schválila přidělení uvolněného obecního
bytu na DPS Kozlovská paní Zlatě Baďurové.
2. Rada obce zmocnila starostu k uzavření a podpisu
smlouvy o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 30. 4. 2014
USNESENÍ Z 70. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 70/900/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 70/901/2014
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2014 mezi Obcí Troubky a společností
ZAHRADA Olomouc, s.r.o. na zpracování studie obnovy zeleně na hřbitově, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 70/902/2014
1. Rada obce schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace mezi Obcí Troubky a společností Střední Haná,
o.p.s., na dofinancování projektu Kniha základ života,
a to dle přílohy.
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2. Rada zmocnila místostarostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 70/903/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 70/904/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 70/905/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 70/906/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská panu Antonínu Němčákovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 70/907/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na

pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A panu Zdeňku Vajdíkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 70/908/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B paní Věře Rollerové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 70/909/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Anežce Kubešové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2015.
Usnesení bylo přija to 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 70/910/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Zlatě Baďurové.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 70/911/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní panu Miroslavu Raškovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 70/912/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici Sportovní paní Evě Scernaové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj. 100
% všech členů rady.
Usnesení rady 70/913/2014
Rada obce souhlasí s umístěním volebního banneru na
pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Troubky nad Bečvou na dobu od
16. 5. do 23. 5. 2014 za nabídnutou finanční úhradu.
V Troubkách dne 21. 5. 2014
USNESENÍ Z 71. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 71/914/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj. 100
% všech členů rady.
Usnesení rady 71/915/2014
1. Rada obce schválila Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele akce „Revitalizace hřbitova
v Troubkách – II. etapa“, kde nejlepší nabídku předložila společnost Jiří Lorenc, Veselíčko.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 5/2014
se společností Jiří Lorenc, Veselíčko, na realizaci zakázky „Revitalizace hřbitova v Troubkách – II. etapa“.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj. 100
% všech členů rady.
Usnesení rady 71/916/2014
Rada obce schválila rozpis rozpočtového opatření
č. 3/2014, které schválilo Zastupitelstvo obce, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj. 100
% všech členů rady.
V Troubkách dne 30. 5. 2014
USNESENÍ Z 72. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 72/917/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj. 100
% všech členů rady.
Usnesení rady 72/918/2014
1. Rada obce schválila uzavření příkazní smlouvy č.
SW205/2014 mezi Obcí Troubky a společností IWWAL
consulting, s.r.o., Kroměříž, na provedení výběrového
řízení veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Svoz biologického odpadu pro obec
Troubky“, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj. 100
% všech členů rady.
V Troubkách dne 9. 6. 2014
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USNESENÍ Z 73. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 73/919/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/920/2014
Rada schválila program a termín XXI. zasedání Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/921/2014
Rada schválila účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Troubky za rok 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/922/2014
Rada schválila návrh odměny řediteli Základní školy
a Mateřské školy Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/923/2014
1. Rada obce schválila uzavření Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi společností EKO-KOM, a.s., Praha a Obcí Troubky, a to
dle přílohy.
2. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi společností EKO-KOM, a.s., Praha, a Obcí
Troubky, a to ve věci pověření plnění některých úkonů
vůči společnosti EKO-KOM, a.s., společností BIOPAS,
spol. s r.o. Kroměříž.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
i dodatku k dané smlouvě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/924/2014
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku Oblastní
charitě Přerov v celkové výši 4 000 Kč, a to na základě
předložené žádosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/925/2014
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku Domovu
Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova v celkové výši
1000 Kč, a to na základě předložené žádosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/926/2014
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku Střední
škole a Základní škole DC 90, s.r.o., Olomouc-Topolany,
v celkové výši 1 000 Kč, a to na základě předložené
žádosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 73/927/2014
1. Rada schválila uzavření smlouvy č. 13148236
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Obce Troubky „Revitalizace zeleně
v obci Troubky – intravilán“.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/928/2014
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 6/2014 mezi
Obcí Troubky a p. Jiřím Poštulkou, Olomouc- Neředín,
ve věci obnovy pomníku padlých 1. světové války, a to
dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/929/2014
1. Rada obce schválila uzavření nevýhradní licenční
smlouvy o užití Základní báze geografických dat
(ZABAGED) a datových sad INSPIRE mezi Českou
republikou-Zeměměřickým úřadem a Obcí Troubky,
a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/930/2014
Rada schválila zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na obecním pozemku p.č. 865/1, a to na zřízení
přípojky NN, když toto břemeno bude ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/931/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Dědina paní Aleně Bahounkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/932/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A paní Marii Dočkalové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/933/2014
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 31. 7. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/934/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/935/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/936/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/937/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A paní Františce Gregovské, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/938/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A paní Anně Raškové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/939/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A paní Věře Orságové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/940/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
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DPS Kozlovská paní Zlatě Baďurové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/941/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B panu Karlu Štokmanovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/942/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Záhumení paní Zdence Zatloukalové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/943/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Naděždě Danišové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 73/944/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní panu Miroslavu Medkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/945/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na hasičské zbrojnici paní
Lucii Žmijákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 73/946/2014
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská a uzavření nájemní smlouvy na pronájem daného obecního bytu s panem Vladimírem Roubalem, Tovačov.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 13. 6. 2014

13

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 2/2014

Základní ‰kola
Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
Školní lavice osiřely, automatické zvonění je vypnuto, chodby i třídy jsou prázdné…
Před několika dny skončil další školní rok. Naše škola je zase o rok starší. Na konci roku
2013 oslavila úctyhodné 125. výročí od svého vybudování. Oslavy tohoto výročí se staly hlavní událostí právě skončeného školního roku. Možná si ještě vzpomenete na zaplněný kulturní dům, na úvodní píseň v podání žáků celé školy a pestrý program školní akademie, na kterou se žáci se svými vyučujícími poctivě připravovali. V minulém školním roce se podařilo obnovit
spolupráci se slovenskou ZŠ Raslavice – proběhly návštěvy Troubek a Raslavic, došlo k výměně pedagogů, žáci si začínají dopisovat a v plánu do dalších let je mnoho společných akcí a vzájemných návštěv.
Z žáků první třídy jsou dnes opravdoví školáci, kteří se už mnohému naučili a přechod z mateřské
školy zvládli velmi dobře. Z druháků budou po prázdninách třeťáci, z třeťáků… Rozloučili jsme se letos
s celkem 13 vycházejícími žáky, kteří odcházejí na střední školy. Minulostí jsou dnes školy v přírodě,
lyžařský kurz, školní výlety, exkurze a vzdělávací programy, divadelní představení, soutěže a vystoupení, tisíce vyučovacích hodin, školních akcí. Žákům byla předána jejich vysvědčení.
Za celoroční podporu a spolupráci chci poděkovat OÚ Troubky a Sdružení přátel školy – hlavním partnerům školy i všem ostatním, kteří troubecké škole v činnosti pomáhají a podporují ji. Vyučujícím i všem
ostatním zaměstnancům školy děkuji za odvedenou práci. Všem čtenářům Troubeckého zpravodaje
přeji krásné prázdniny a dovolenou.
Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

Posila do řad troubeckých důchodců
Milá Vladěnko,
jménem Základní školy a Mateřské školy Troubky Ti chci poděkovat za veškerou práci, kterou jsi pro školu a hlavně pro mnoho
generací troubeckých a henčlovských dětí vykonala. Vždy jsi pracovala svědomitě, s láskou k dětem a plným nasazením často nad
rámec běžných školních povinností. Zůstaneš navždy ve vzpomínkách mnoha žáků i nás kolegů ze školy. Nyní nastává nová etapa
Tvého života a my Ti přejeme do dalších let hodně zdraví, humoru
a rodinné pohody.
Za kolektiv zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Troubky
Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

Nějakou náhodou jsem se dověděl, že moje kolegyně Vlaďka Mateřánková, hlavní vychovatelka ŠD
při ZŠ Troubky, končí a odchází do důchodu. Tato vysoká, věčně se usmívající dáma byla každou roční dobu osmahlá jak mulatka. Člověk jí to záviděl, protože sám je tvarohový.
Dodnes si uvědomuji ten den, kdy svým příchodem rozsvítila naši sborovnu. Smála se. To bylo to, co
jsme rádi, a já obzvlášť, přivítali. Zapadla úplně bez potíží. Zaujala místo ve ŠD po boku paní Ludmily
Kamelandrové. Obě dámy byly krásné persony, obě vysoké a štíhlé a co je nejdůležitější, obě se smyslem pro humor. Vzácná kombinace. Tam, kde jiné ženy bědovaly a psaly rodičům, tam ony dvě řešily
problémy s úsměvem a grácií. Pak odešla paní Ludmila a paní Vlaďka se stala šéfovou. Práce bylo nad
hlavu. Tenkrát jsem ocenil Vlaďčiny schopnosti pracovat samostatně, nenápadně a přesně. Přitom pro-
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cházela rodinnou krizí, musela se starat o svou nemocnou nepohyblivou matku. Jak se říká, neměla
vždycky na růžích ustláno. Ale zvládla všechno. Rád si vzpomenu na příhodu, kdy byla v Přerově nakupovat hračky a oni jí tam dali zatočit kolem štěstí. Vyhrála krásný veliký bazén, který umístila na zahradu školy, kde mohly potom děti řádit. Poctivě o děti pečovala a ony ji milovaly.
Milá Vlaďko, ani se mi nechce věřit, že už máš roky, které tě řadí k nám, důchodcům. Přeji ti, aby sis
toho užila uprostřed svojí rodiny, v pohodě a ve zdraví.
Jaroslav Klos

Čtenářská soutěž
29. května k večeru mohli kolemjdoucí zahlédnout u školy hloučky dětí se spacáky a karimatkami.
Byli to naši nejzdatnější čtenáři z prvního stupně. Vybráno bylo pět žáků z každé třídy, které po celoročním úsilí čekala krásná odměna – spaní ve škole s dobrodružstvím. Každé dítě, které přečetlo knihu, a rodiče stvrdili přečtení knihy svým podpisem, si mohlo ve třídě na nástěnce přistavět další poschodí, vagónek nebo dílek.
Ti nejlepší přečetli kolem 40 knih za jeden školní rok! Však je také čekala odměna, která skutečně
stála za to.
Na školní zahradě se děti nejprve rozdělily do skupinek, aby v každé byl jeden zástupce od první do
páté třídy. Podle štěkání, mňoukání, řehtání, kokrhání a kvákání se poznalo, kdo kam patří. A pak už
skupinky zvířátek vyrazily hledat soutěžní úkoly ukryté po celé zahradě.
Skládaly domino, ve kterém přiřazovaly k autorovi jeho dílo, skládaly básničkové puzzle, hledaly dvojice postav z dětských knížek a doplňovaly písmenkového hada.
Úkoly nebyly lehké, ale naši čtenáři prokázali svou bystrost a spojenými silami všechno bez chyb
zvládli. Byli jsme překvapeni a potěšeni, co všechno děti ví. Po skončení této soutěže si děti odpočinu-
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ly při opékání špekáčků a zpěvu písniček s kytarou. Zavládla pravá „skoro prázdninová“ pohoda.
To už se začínalo stmívat a děti čekalo další překvapení, tentokrát v knihovně kulturního domu.
Pan starosta Radek Brázda předal každému čtenáři diplom Zdatný čtenář, potom se všichni pohodlně usadili a pan starosta jim za odměnu přečetl pověst z knihy Kam až dohlédneš z tovačovské
věže.
Paní knihovnice Hana Obrtelová připravila pro
skupinky našich zvířátek stezku odvahy. Projít za
tajemných zvuků a šelestů ztemnělým kulturním
domem, kde byla jen sem tam svíčka, až do sklepa, a ještě cestou sbírat lístky s šifrovacím klíčem,
to už chtělo pořádnou dávku odvahy. Pak ještě
zbývalo vyluštit tajenku, najít v knihovně správnou
knihu a v ní ukrytý dopis s cestou k pokladu.
Všechno se podařilo, i když to bylo místy hodně
napínavé.
Do školy jsme se vraceli úplně potmě, bylo už
pozdě, a tak zbývalo jen vyčistit si zuby a honem
do spacáků ve třídách. Paní učitelky ještě přečetly pohádku na dobrou noc, a to už se všem zavíraly oči. To se ví, že si tu noc děti pořádně užily,
ale ráno byli všichni čilí. Skoro.
Po snídani ve školní jídelně se ve třídách ozývalo: „To bylo perfekní, já hned v září přinesu aspoň tři
knížky, abych mohl příště zase spát ve škole.“
Děkujeme panu starostovi Radku Brázdovi i paní knihovnici Haně Obrtelové za příjemně strávený
večer.
Marta Kosíková, Ludmila Písková

Řecký den
V úterý 17. června 2014 se žáci šesté třídy proměnili ve starověké Řeky a Řekyně a v rámci projektu Řecký den si společně se svými vyučujícími
přiblížili řecké reálie, historii, kulturu i gastronomii.
V úvodu se žáci prostřednictvím několika prezentací dozvěděli základní informace o současném
zřízení Řecka, zhlédli nejnavštěvovanější řecké
památky a v hodině matematiky jim p. učitelka
Zdena Odložilíková připomněla významné řecké
matematiky a řeckou abecedu alfabetu.
Žáci si pak z bílého prostěradla a spínacích
špendlíků vytvořili starořecké oděvy – jednoduché
tógy.
Řecký den se pak odehrával na školní zahradě.
Šesťáci se shromáždili společně u řecké vlajky
a před zahájením olympijských her obětovali
bohům dary, aby jejich klání bylo úspěšné. Hoši
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i dívky mohli využít svých znalostí z dějepisu a připomenout si, že v době konání olympijských her musel
zavládnout ve starověkém Řecku mír, zopakovali si, jak často se hry konaly, jak a v čem se soutěžilo
i to, že podle tehdejších zvyklostí se soutěží nesměly účastnit ženy. Poté všichni museli složit slavnostní přísahu, že budou závodit čestně a že se budou ke svým soupeřům chovat s úctou. Před samotným
zahájením her ještě hlasitě pronesli řecké heslo: [As kerdísei o kalýteros] = Ať zvítězí ten nejlepší!
Zatímco se chlapci odebrali na sportovní kolbiště, kde je čekal klasický pětiboj (běh, skok, hod diskem, hod oštěpem, zápas), dívky se s p. učitelkou Markétou Macfeldovou ujaly výroby věnce pro vítěze a také přípravy pohoštění. Tradiční vavřínový věnec sice děvčata nahradila břečťanovým, ale ozdobený drobnými květy se jim opravdu povedl a dekorovanému vítězi velice slušel.
Zatímco se mezi hochy pod dohledem pana ředitele Petra Vrány odehrával lítý sportovní boj, děvčata chystala jednoduché občerstvení – jednohubky ozdobené převážně řeckými olivami, hroznové víno,
popcorn... Když byly dívky s přípravou hotovy, vydaly se povzbuzovat chlapce při jejich sportovních
výkonech. Nejvíc se asi pobavily u zápasu (přetlačované), kdy hoši museli projevit nejen svoji sílu, ale
i obratnost, mrštnost a důvtip, aby s rukama za zády svého soupeře vytlačili z kruhu. Po ukončení poslední disciplíny byli vyhlášeni vítězové klání. Vítězem, který dostal na hlavu „vavřínový“ věnec, se stal Radek
Klemeš a zvláštní ocenění za příkladné fair play chování získal Ladislav Rybka.
Ale korunováním vítězů ještě Řecký den nekončil. Všechny přítomné, i přihlížející sedmáky, vtáhl do
rytmu řecký tanec. Jednoduché krokové variace se naučili i hoši šesťáci a obě třídy se roztančily po
celé školní zahradě.
Na závěr se Řekové a Řekyně přesunuli do školního altánu, kde už čekalo přichystané pohoštění. To
ze stolů zmizelo neuvěřitelně rychle, protože všem pěkně vytrávilo a všichni měli velkou žízeň, protože
sluníčko opravdu hodně hřálo.
Snad mohu na závěr konstatovat, že se Řecký den vydařil a všichni si ho hezky užili.
Mgr. Jitka Lehká

Sláva rytířů
V předposledním červnovém
týdnu se 3., 4. a 5. třída vydala na
školu v přírodě. Čenkovice
v malebném podhůří Orlických hor
nás přivítaly slunečným počasím.
Celá výprava se rozdělila do
pěti rytířských družin, a tak jsme
také celý týden usilovně bojovali
o přízeň krále Artuše. „Bezhlavé
rytířky, Italští gurmáni, Spravedliví rytíři, Medvídci a Mušketýrky se
vydali společně poznávat blízké
i vzdálenější okolí „hradu Kamelot“, navštívili rozhlednu Suchý
vrch i dělostřeleckou tvrz Bouda.
Následující den nás dopravní prostředek moderní doby dovezl až
do města Rychnov nad Kněžnou,
kde jsme zhlédli komnaty zdejšího zámku, muzeum hraček
a vydováděli se v místním plaveckém areálu. Večerní „hradní bál“
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byl zábavnou tečkou celého dne. Místní olympijské hry byly hooodně náročné. Zásah nepřítele, hod
mečem či přenos pitné vody – to vše jsme museli zvládnout. Odměnou nám pak ještě byla stezka za
sladkým pokladem a naši udatnost a nebojácnost prověřila po setmění strašidelná stezka odvahy. S králem Artušem jsme prožili krásný týden.
Vraceli jsme se do rodného kraje s vlastnoručně vyrobeným oděvem, s hlavou plnou krásných zážitků a zoceleni sportovními výkony, za které se nám na krku blýskala královská medaile.
Silvie Štenclová

Škola v přírodě: Království lesních skřítků
Konec školního roku si žáci a učitelé prvního stupně zpříjemnili pobytem ve škole v přírodě. Skupinka mladších žáků, 1. a 2. třídy, se vypravila do Beskyd. Navštívili jsme rekreační středisko Zákopčí
v malebné vesničce Hutisko-Solanec. Od pondělí do pátku měly děti velmi pestrý program. Společně
jsme podnikli výlety do Rožnova pod Radhoštěm a Velkých Karlovic, kde jsme prozkoumávali tradiční skanzeny, vydováděli
jsme se na obřích trampolínách v Gibon
parku, brouzdali jsme se potokem, užili
jsme si tobogánu na bazéně v Rožnově,
nechyběl rej lesních skřítků a víl, stezka
odvahy, hledání pokladu, sportovní
a vědomostní hry a soutěže. Ze všeho nejdůležitější však bylo objevování tajemství
„lesních skřítků“, kteří kdysi obývali beskydské lesy, a kteří nás provázeli v průběhu celého pobytu v Zákopčí. Týden na
čerstvém vzduchu v přírodě utekl jako
voda a my jsme se spokojeni, že nám přálo počasí, vrátili s úsměvem na tváři.
Eva Vojtková a Ivana Smolková
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Školní výlet 9. třídy
Ve dnech 11. – 12. června se žáci 9. třídy vydali na svůj poslední školní výlet, tentokrát dvoudenní.
Naším cílem byl Rožnov pod Radhoštěm. Ubytováni jsme byli v chatkách v tamějším kempu. Přestože
bylo v době našeho výletu velmi parné počasí, nelenošili jsme (i když někteří by rádi) a odpoledne vyrazili na plánovaný výlet. Minibusem jsme se nechali dovézt na Pustevny a odtud jsme se vydali procházkou na horu Radhošť. Cestou jsme se vyfotili u sochy Radegasta a užili si krásné výhledy. Z vrcholu Radhoště jsme se pomalu vrátili zpět do kempu. Celá trasa byla dlouhá asi 10 km. Zaslouženou
odměnou bylo večerní opékání špekáčků u táborového ohně a zpěv písní za doprovodu kytary.
Program druhého dne už byl více odpočinkový. Po snídani naše kroky zamířily do zábavního centra
Gibon park, které se nachází kousek od kempu. Z množství atrakcí si každý vybral něco. Někteří zkusili své síly na lanové dráze, jiní si zahráli například minigolf. Po obědě jsme se vypravili zpět na nádraží. Cestou jsme se však ještě zastavili v centru Rožnova a pokochali se krásným náměstím. Žákům
přispělo částkou 3000 Kč Sdružení přátel školy, kterému tímto děkujeme.
Z ohlasů žáků:
Školní výlet byl úžasný, ale bohužel strašně
krátký. Klidně bych jela i na více dní. Líbilo se mi
v Gibon parku, kde jsme si zahráli ice hockey.
Anna Brázdová
Na výletě se mi líbilo. I když jsme napřed
nechtěli jít na turistiku kvůli počasí, tak jsme to
všichni zvládli a užili jsme si to. Velká sranda byla
i druhý den, kdy jsme byli v nedalekém Gibon parku. Celkově byl náš poslední výlet hodně povedený a myslím, že na něj budeme všichni v dobrém
vzpomínat.
Helena Valerová
Výlet se mi hodně líbil, kdybych mohla, tak tam
ještě zůstanu. Byla jsem ráda, že jsme šli na turistiku, i když se mi nejdřív moc nechtělo. Druhý den
v Gibon parku byl taky fajn.
Monika Malíková
Výlet do Rožnova se mi moc líbil. První den
jsme šli na túru ve velkém vedru. Po večerním
posezení u táboráku jsme unavení usnuli ve svých
chatkách. (Já jsem samozřejmě měla chatku číslo 13!) Druhý den jsme šli do Gibon parku. Každý
mohl jít, na jakou atrakci chtěl. Já jsem si vybrala
lanové centrum. Bylo docela těžké, ale byla to
zábava. Byly to poslední dny s naší třídou – a byly
super. Výlet byl fakt skvělý!
Karolína Lehká

Šipkový turnaj
Ve středu 4. 6. 2014 se na naší škole konal při příležitosti dne dětí šipkový turnaj pro žáky I. stupně.
Turnaj probíhal ve spolupráci s Českomoravským šipkovým svazem z Prostějova zastupovaným Zdeňkem Špičkou a Radkem Smolou. Každý žák si zahrál dvakrát hru Hi-score na sedm kol, výsledky se
sečetly a vítězové byli mezi námi.
1. a 2. třída si vše vyzkoušela u šipkových terčů jako první. Po nejistých hodech se ukázalo, že i oni
se umí zakousnout a poprat s každou překážkou. Přes první, ne moc úspěšné hody se všichni šipku
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od šipky zlepšovali. Důkazem byla výsledná čísla. Za výborné nálady, velkého nadšení a fandění se
všichni opravdu snažili. Po dvou hodinách šipkového klání se ukázali první vítězové.
Z 1. třídy se na 1. místě umístila Sára Hromková, na 2. Petr Koller a na 3. Tomáš Petrovský.
Z 2. třídy se na 1. místě umístil Václav Hodroš, na 2. Filip Konupčík a na 3. Adéla Sklenářová.
Během zápolení u terčů, které byly umístěny v malé tělocvičně, soutěžili žáci 3. – 5. třídy v dovednostních disciplinách na zelené ploše za školní jídelnou. Zkoušeli obratnost prstů, pružnost těl, rychlost
nohou i sílu rukou. S organizací na stanovištích pomáhala děvčata z II. stupně.
Po krátké přestávce se třídy vyměnily. 1. a 2. třída šla soutěžit na zelenou plochu a 3., 4. a 5. třída
se pustila do klání u šipkových automatů. Jak bylo vidět, ve starší skupině žáků již nebylo tolik dětí, pro
které by to byla nová zkušenost. Nebylo výjimkou celkové skóre nad 200 bodů a dokonce se objevily
i výsledky nad 300 bodů! I tyto třídy vytvořily skvělou atmosféru. Děti fanděním povzbuzovaly své spolužáky či kamarády. A snažil se opravdu každý.
Vždyť na vítěze čekala opravdová medaile! O vítězích nebylo rozhodnuto do poslední šipky. Protože
se obě hry sčítaly, s napětím jsme čekali na závěrečné vyhlášení.
U vítězů byla radost velká, poražení byli zklamaní. Ale všichni si zaslouží velkou pochvalu, protože
se všichni snažili.
Po opravdu napínavých bojích dosáhli na první příčky tito žáci:
Ze 3. třídy se na 1. místě umístil Radim Třetina, na 2. Vojtěch Hořín a na 3. Václav Homolka.
Ze 4. třídy se na 1. místě umístil Jan Hromek, na 2. místě Ondřej Lehký a na 3. Milan Kyas.
Z 5. třídy se na 1. místě umístila Andrea Mrtvá, na 2. Ondřej Soják a na 3. Petr Skopal.
Velké díky patří Zdeňku Špičkovi a Radku Smolovi, zástupcům Českomoravského šipkového svazu.
Bez jejich ochoty a nadšení by se tato akce nekonala.
Děkuji také děvčatům L. Dočkalové, A. Burianové, H. Havlíkové, V. Vránové, S. Kováříkové, E. Němčákové, V. Sojákové, T. Coufalové, T. Topenčíkové, V. Krejčiříkové, K. Lehké, A. Tardíkové, A. Brázdové, M. Malíkové a N. Vitoslavské za pomoc při organizaci dětského dne.
Kateřina Hrubá

Blížíme se k prázdninám
Poslední čtvrtletí školního roku si žáci ze speciální třídy užili kultury, sportu i gastronomie. V květnu
jsme navštívili divadelní představení Matylda zasahuje, aneb povídačky naší Kačky v Městském domě
v Přerově. Ve středu 4. června jsme zvládli cestu vlakem do Vyškova, kde jsme prožili krásný školní
výlet za poznáním dinosaurů. V dinoparku jsme zhlédli projekci 4D kina a za odměnu jsme si k obědu
objednali „smaženého dinosaura“ s bramborem a tatarkou. Nakupování zvládáme už také na jedničku,
a tak jsme v pátek 6. června nakoupili špekáčky, opekli si je ke svačině, zazpívali u ohýnku a vyzkoušeli všechny herní prvky na naší krásné školní zahradě. V době uzávěrky Zpravodaje nás ve škole čeka-
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lo už jen pár dní, a tak neleníme – pilujeme čtení, počty a psaní. A co další gastronomické zážitky? V pracovních činnostech jsme přichystali jahodový nepečený dort a na rozloučenou se školním rokem jsme
si ještě stačili přichystat zmrzlinový pohár se šlehačkou!
Krásné prázdniny přejí všichni z „eska“!
Michaela Mikešková

Ze školní družiny
Jaro nás přivítalo krásným a teplým počasím. Ani se nám nechtělo věřit, že je březen.
V ekologické výchově jsme se pustili do úklidu školní zahrady, abychom měli pěkné prostředí ke hrám,
soutěžení a relaxaci.
Tělíčka jsme si protáhli ve sportovních soutěžích Voláme sluníčko haló, haló, Jaro jde sportovat a Vítání jara. Své kouzlo mělo hledání březnových lidových pranostik na školní půdě nebo beseda s názvem
S knížkou jsem kamarád.
Pro své mlsné jazýčky jsme si upekli „jarní mňamíčko“. A že bylo! Při soutěži Slepičko, slepičko, kdepak máš vajíčko? jsme v areálu na Konírně hledali poschovávaná vejce a ještě k tomu plnili nelehké
úkoly. Všichni jsme vše zvládli na jedničku.
Svátky jara jsme si připomněli velikonoční pochoutkou, dílničkou a stavbou netradičních velikonočních vajíček.
S dětmi z Tovačova jsme se vydali za dobrodružstvím do přírody, zasoutěžili jsme si o kuličkového
krále, prozkoumali tajemství staré chodby a předvedli své modely na módní přehlídce.
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Velmi dobře jsme se přichystali na čarodějnický
slet. Soutěžili jsme o nejkrásnější čarodějnice
a o čarodějnické košťátko.
Pár teplých květnových dnů nám umožnilo
postavit „trávovým skřítkům“ domečky, v areálu
Konírny jsme si uměli poradit s přírodními překážkami a se záludnými otázkami. Soutěž Neleníme
v zeleni nám pěkně protáhla svaly, procvičila zručnost, pohotovost a rychlé reakce. Na posledním
„bezva dnu“ jsme si opékali buřtíky a při kytaře
zazpívali známé písničky. Zpívání v dešti v altánku
na školní zahradě ukončilo sluníčkové dny.
Herny školní družiny se proměnily v „divokou
džungli“, ve které jsme předváděli a hádali pohyby různých zvířat. Přes internet jsme procestovali
téměř celý svět a v soutěži Sluníčko hledá talent
jsme se stali herci, zpěváky, artisty a tanečnicemi.
Netrpělivě jsme čekali na povel – start povolen,
který odstartoval netradiční oslavu Mezinárodního
dne dětí. Donesli jsme si své nejmilejší hračky, se
kterými jsme si hráli a hlavně soutěžili. Odměnou
nám všem byla sladkost a drobné dárky.
Tropický červen nám přichystal soutěže v podobě vodního světa, vodních radovánek anebo jsme
pózovali u fotografa. Chystáme se na hledání
tajemného klíče, cestu za zelenými obry, třešňobraní, ale hlavně na PRÁZDNINY!
Přejeme všem pěknou a pohodovou dovolenou.
V. Mateřánková, S. Štenclová, Dis.

Kurz angličtiny
I v letošním školním roce se díky vstřícnosti vedení Základní školy a Mateřské školy v Troubkách uskutečnil další, již
8. ročník kurzu angličtiny pro dospělé. Zájemců o něj bylo sice
méně, než dovoluje kapacita třídy, ale pro účastníky byl o to
hodnotnější. Lektorkou nám byla opět profesorka Střední pedagogické školy a Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově Mgr.
Darina Šimková. Kromě práce s novými učebnicemi Maturita
Solutions jsme hodně času věnovali poslechu mluveného slova a anglické konverzaci.
Za všechny spokojené účastnice kurzu posílám velké díky
Mgr. Petru Vránovi, řediteli školy a hlavně Mgr. Darině Šimkové, naší milé paní profesorce. Oběma přejeme krásné a ve
zdraví prožité prázdniny a těšíme se na shledání v příštím školním roce.
Danka
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Mateﬁská ‰kola
Duben byl v naší školce ve znamení příprav na Velikonoce. Ač bylo počasí vskutku aprílové, za dveřmi tříd už vznikaly barevné velikonoční výrobky, děti sely jarní trávu, pekly perníčky, vyráběly a zdobily
vajíčka, slepičky a zajíčky, kreslily kočičky i zlatý déšť.
Ve čtvrtek 10. dubna jsme šli průvodem ze školky podél řeky Bečvy. Po cestě, za pokřiku říkadel,
jsme se snažili přivolat jaro. Při házení Moreny do vody jsme si přáli, aby zima už odešla a svítilo jen
sluníčko. S Morenou – paní Zimou jsme se rozloučili říkadlem:

Pﬁi‰lo jaro do vsi,
kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma,
ale uÏ je za horama.
Hu hu hu, jaro uÏ je tu!
Děti tak prožily příchod jara nejen jako změnu v přírodě, ale i jako lidovou tradici s vynášením zimy.
V pátek 11. dubna ráno nás poctil svou návštěvou dudák. Přijel s kouzelným kufrem. Z něho děti vytahovaly jednotlivé díly, které do sebe zapadaly, až vznikly opravdovské dudy. Z nástroje pak vyšel typický zvuk, který trochu připomínal
mečení, a pak následovalo několik
pěkných tónů známých písniček.
I děti se pokusily na dudy zahrát
a zazpívat písničku Když jsem já
sloužil…, že nebylo lehké zkoordinovat své tělo pro takové hraní, by vám
děti mohly povědět.
Všechny výrobky našich dětí bylo
možné shlédnout na velikonoční
výstavce. Nejen, že si příchozí mohli
velikonoční ozdoby prohlédnout, ale
mohli si je i sami vyrobit na velikonočních dílnách, které připravily naše paní
učitelky z oddělení Skřítků.
Již po řadu let je duben nazýván
Měsícem bezpečnosti, proto jsme
pro děti připravili den na dopravním
hřišti. Řeknete si, kam jsme jeli? Na
asfaltovou plochu za MŠ. Ano, tam
paní učitelky namalovaly velké
dopravní hřiště. Děti vytvořily dopravní značky, podle kterých se na hřišti
orientovaly a přijely na svých dopravních prostředcích (od odrážedla, přes
koloběžku, až po kolo). Za účasti
policistů z Přerova se děti pokoušely projet křižovatky, zastavit na stopce, projet kruhový objezd, přejít přechod pro chodce, zastavit na vyzvání
policisty a další.
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Dověděly se, jak se mají správně chovat jako účastníci silničního provozu na pozemních komunikacích a na co si mají dávat pozor. Každý si odnesl z tohoto pěkného slunečného dne řidičský průkaz
a dáreček od policie. Dopravní akce se dětem velice líbila, takže si ji určitě ještě zopakujeme.
Děti se ani nevzpamatovaly z dopravního dne a už na ně čekal další zážitek. 30. dubna se konal slet
čarodějnic. To se ví, že i u nás ve školce se slétlo plno čarodějnic a čarodějů. Na zahradě školky si opekly špekáček. A při plnění čarodějnických úkolů jako např. skládání čarodějnice, vytvoření pavučiny z přírodních materiálů, pití kouzelného lektvaru, chytání kouzelného koštěte atd. jsme došli k místu, kde byl
zakopaný poklad.
Naše předškoláky ještě čekal dlouhý výlet na školu v přírodě, a tím pádem dlouhé odloučení od maminky a tatínka na celý týden od 5. do 9. května. Musíme říct, že děti to zvládly vskutku báječně. Pravda,
první den nějaké slzičky před spaním byly, ale děti vše statečně s kamarády překonaly. Ubytování bylo
v pěkném hotelu Relaxa Žďárský potok. Dětem se líbilo úplně všechno. Bazén, les, pytlák Vavroch, čarodějnice Brumhilda, oslava Kubíčkových narozenin, hledání pokladu – kloboučky a sladkosti, lanové centrum, jízda na koni, střílení z luku, překážková dráha, trampolína, horolezecká stěna, úklid nepořádku
v lese, rozházené pasti, nalezení vzduchovky, diskotéka, baterková šou… bylo toho zkrátka požehnaně. Pan kuchař na hotelu vařil výtečné bohaté snídaně, oběd jako od maminky a večeře, no, co budeme povídat. Hlad jsme určitě neměli!
20. května se nejmenší děti z oddělení Skřítků šly povozit na koně k paní Krejčířové, kde je přivítala
princezna a panáčkoval pejsek. Do oddělení Sluníček a Berušek přijely žákyně paní učitelky Otáhalové ze ZUŠ. Děti od první do deváté třídy hrály na zobcovou a altovou flétnu a zpívaly. Paní učitelka u dětí
vyzkoušela hudební sluch i rytmus a některé z nich dostaly přihlášky ke hře na hudební nástroj.
V ZUŠ Tovačov, 27. května, jsme se ocitli v podmořském světě. Na stěnách koncertního sálu byly
obrázky mořských zvířat. Děti v převleku za piráta či námořnice nám zahrály na klavír, housle, flétny
i trubku. Už se těšíme, co pro nás připraví příští rok.
Své pohybové dovednosti si vyzkoušely děti 28. května na atletické olympiádě ve Věrovanech. Soutěže probíhaly v těchto disciplínách: hod, skok do dálky, běh na 20 m. Že naše děti byly šikovné, nám
dokazuje jejich umístění na stupních vítězů.
Mezinárodní den dětí jsme oslavili na zahradě MŠ 2. června. Pro děti si paní učitelky připravily program, ve kterém soutěžící plnili různé úkoly. Za splnění všech úkolů získali všichni sladkou odměnu.
11. června se vydala na výlet třída Skřítků do zábavného centra Galaxie Zlín a cestou zpátky se zastavili v Kroměříži, aby se mohli projet vláčkem.
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12. června se i třída Berušek vydala na malý výlet, tentokrát do Ivaně. Prohlédli jsme si obec, prolézačky, koně, chov králíků, pozorovali vlhu pestrou, navštívili MŠ Ivaň a pohráli si ve třídě i na zahradě
s dětmi z ivaňské školky. Tak se nám tam líbilo, že jsme málem nestihli autobus zpět do Troubek.
13. června ke Skřítkům přijeli hasiči a vyrobili jim pořádnou pěnu, ve které se mohli vyřádit. 17. června se jako každý rok konalo rozloučení s předškoláky – poslední zvonění.
Berušky, Sluníčka i Skřítci nacvičili pásmo básniček, písniček a cvičení na hudbu, které v průběhu
předvedli. Pro všechny předškoláky to byl slavnostní den, neboť byli pasováni na školáky, kteří opustí
mateřskou školu a po prázdninách je čeká nástup do první třídy, což je další důležitá etapa jejich života. Na děti čekalo překvapení v podobě soutěží, dárků od MŠ, obce i SPŠ.
Na závěr školního roku ještě děti čekal velký výlet 24. června do Modré u Velehradu a 27. června
spaní ve školce.
Doufáme, že děti budou mít na mateřskou školu pěkné vzpomínky a budou se k nám rádi vracet i přesto, že již budou žáci 1. A.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Obci Troubky, zaměstnancům a dětem ze základní školy, SPŠ při
ZŠ a MŠ Troubky, rodičům, troubeckým hasičům a všem ostatním přátelům a sponzorům za jejich spolupráci i finanční a věcné dary.
Za celou mateřskou školu přeje všem krásné a slunečné prázdniny
Hana Cetkovská

SdruÏení pﬁátel Z· a M· Troubky
Vážení příznivci našeho sdružení, troufnu si napsat, že naše akce byly v uplynulém čtvrtletí velmi úspěšné. Soudím dle návštěvnosti. I přes to, jak si s námi počasí pohrávalo, se nám podařilo koncem dubna uspořádat rej čarodějnic.
Děkuji všem kouzlobabkám, ježibabám, čarodějkám i čarodějčatům, háďátkům a pišiškvorům z obce
i širokého okolí za účast na letošním sletu. Náš evidenční stav tedy opět narostl a tentokrát to bylo i o bytosti, které jsme ani nečekali. Dík patří i všem, kteří se aktivně zúčastnili programu, obci za finanční podporu,
myslivcům za poskytnutí areálu, panu Dočkalovi za udržování ohně v kamnech a Honzovi Kořínkovi za rozvoz našich příznivců do jejich domovů kvůli neustávajícímu dešti. Mám radost, že je nás stále víc, co se
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nebojí v tento čarodějnický den odhalit svou pravou
tvář i nemožnou postavu. Myslím, že jsme si to všichni užili i přes nepřízeň počasí. Ohňová show se vydařila i v dešti. Naše kolegyně letos nebyla upálena,
nýbrž utopena vytrvalým deštěm, který se naštěstí
objevil až před večerem. A až se rok s rokem sejde,
je každá hloupá, co s námi nejde.
Další naší akcí byl Krakonošův dětský den. S jeho
přípravou jsme začali ihned po utopení čarodějnice.
Den D nastal 31. května 2014 opět na Konírně. Děti
u vstupu, stejně jako při čarodějnickém reji, dostaly
lístek na cigáro z udírny, a tentokrát i kartu, se kterou mohly projít všechna stanoviště, kde sbíraly razítka. Za ta pak dostaly od Krakonoše a Trautenberka
odměnu.
Naši malí oslavenci se mohli mimo jiné zabavit i na
trampolíně nebo třeba střelbou ze vzduchovek. Trefovali se šiškami do koše, poznávali rostliny, siluety
zvířat a jejich stopy, měli možnost vyrobit si Krakonošovu sojku nebo třeba papírovou masku na obličej v podobě zvířátka.
Pan Miloš Kratochvil opět vozil malé zájemce na
voze taženém koněm a odpoledne zpestřila svým
vystoupením i skupina trubačů ZÁTRŽA. Svá vystoupení nám předvedla děvčata z aerobiku pod vedením Vendi Janouškové a šikovnost svého loveckého
psa nám přijel ukázat pan Němčák z Henčlova.
Naši hasiči dětem přijeli vyrobit pěnu, ve které
si děti užily spoustu legrace, byť z jejich mokrého
oblečení rodiče asi moc nadšení nebyli. Tento den
nám vyšlo počasí a návštěvnost byla opět velmi

26

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 2/2014

vysoká. Do Krakonošova revíru se přišlo podívat
více než 250 dětí. Rodiče a ostatní příznivce jsme
ani nepočítali. Ještě jednou tedy všem děkujeme
za přízeň a za účast na našich akcích.
Všichni ze SPŠ vám přejeme příjemně strávené léto a budeme se těšit na viděnou třeba na podzim na lampionovém průvodu spojeném s výstavou dýní ve škole.
Za SPŠ Romana Soušková

Z na‰í farnosti
28. července 2014 si připomeneme 100 let od vypuknutí první světové války, válečného konfliktu, který po sobě zanechal více jak devět miliónů obětí na lidských životech. Takřka v každé obci nalezneme
pomník obětem pocházejícím z daných lokalit, nejinak je tomu i u nás v Troubkách. Při troše štěstí můžeme ještě i dnes hovořit s vnuky legionářů a zaposlouchat se do jejich poutavého vyprávění.
Zvu vás k jednomu svědectví oné doby, hlasu, kterému nijak nebylo popřáno sluchu těmi, kteří měli
moc válečnou mašinérii zastavit. Je to hlas tehdy nově zvoleného papeže (3. 9. 1914) Benedikta XV.,
kterým se v okružním listu, encyklice Ad beatissimi Apostolorum určeném pro celosvětovou církev
obrací na celé lidstvo v listopadu 1914.
„Když jsme … viděli před sebou žalostný stav občanské společnosti, pronikla nás opravdu hluboká
bolest. Jak by nemělo pukat srdce nám, kteří jsme se stali otcem všech lidí, když spatřili jsme divadlo
Evropy a celého světa, divadlo ohavné a snad nejbolestivější v dějinách časů. Věru, zdá se, že nastali
dnové, o kterých předpověděl Kristus – uslyšíte o válkách a pověstech válečných … neboť povstane
národ proti národu a říše proti říši (Srov. Mt 24,6.7). Příšera války ovládla všude, a duch lidský nezabývá se téměř jinými myšlenkami. Největší a nejbohatší národy stojí tam na bojišti. Jaký div, když, dobře vyzbrojeni strašlivými prostředky, které vynalezl pokrok umění válečného, v zuřivých bitvách se potýkají na život a na smrt? Trosky a vraždy nemají hrází, denně přetéká země čerstvou krví a pokrývá se
mrtvými a raněnými. Možno-li věřiti, že všechny tyto národy, které stojí ve zbroji proti sobě, pocházejí
od jednoho praotce, že všichni jsou stejné přirozenosti a částmi jedné společnosti lidské? Kdo by v nich
rozpoznal ještě bratry, syny jediného Otce, jenž jest v nebesích? A zatímco se na obou stranách divoce válčí s nesmírnými vojsky, úpějí národové, rodiny a jedincové v bolesti a bídě, ve smutných průvodcích války. Lavinou roste den ze dne zástup vdov a sirotků; přerušením dopravy vázne obchod, pole
jsou zanedbána, umění osiřela, bohatí jsou v úzkostech, chudí v psotě, všeci ve smutku…“
Papež Benedikt XV. navázal na poslední slova svého umírajícího předchůdce, svatého papeže Pia
X. Obrátil se na všechny panovníky, aby znovu nastolili mír: „Slyšte hlasu našeho, prosíme, vy, v jejichžto rukou leží osudy národů. Jsou jistě jiné cesty a způsoby, jak usmířit porušení práva. Složte zbraně
a chopte se prostředků míru!“
Zajímavé je také to, v čem tehdejší papež viděl příčinu světové války: „Ale tato přítomná krvavá válka není jediná, která řádí v národech… Ještě jiná válka zuří, drásajíc útroby nynější společnosti… v ní
jest nutno viděti původ a příčinu nynějšího bolestného zápasení. V pravdě: Od té doby, co se ve státním zřízení přestalo dbáti pravidel a cest křesťanské moudrosti, které zaručovaly samy sebou bezpečnost a trvání řádu, železnou nutností počaly státy kolísati ve svých základech, a z toho vyplynula
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taková proměna ve smýšlení a mravech, tak, že nezasáhne-li Bůh, lidská společnost stane před svým
zhroucením. … Nedostatek vzájemné lásky mezi lidmi, pohrdání autoritou představených, nespravedlivé vztahy jednotlivých tříd společenských, žíznivý shon za blahobytem jako jediným cílem člověka…Toto jsou dle našeho mínění čtyři činitelé zápasu, který tak hluboce rozrývá svět.“
Říká se, že papežové mají charisma vidět o sto let dál. Bohužel v době, kdy se Benediktův nástupce Pius XI. chytal uveřejnit v roce 1939 encykliku odsuzující antisemitismus (Humani genesis unitas),
umřel a vypukla válka ještě hroznější, násobně převyšující oběti té první. Není nemožné vzpomenout
slov soukromého zjevení Panny Marie třem malým portugalským pasáčkům ve Fatimě, kde jim Matka
Boží říkala roku 1917 toto: „…Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však urážet Boha, začne
během pontifikátu Pia XI. jiná, horší…“ (KONGRAGACE PRO NAUKU VÍRY. Fatimské poselství. Praha: ČBK, 2000. s. 12.)
Ve stejném roce 1. srpna 1917 znovu
papež Benedikt XV. předal válčícím mocnostem dlouho připravovanou nótu, obě
strany jeho zprostředkující mírové snahy
v zaslepenosti, kdo bude vítězem či poraženým, odmítly (Srov. FRANZEN A. Malé
církevní dějiny. Praha: Zvon, 1992,
s. 259.).
Pro doplnění. Varování tohoto „evropského panovníka“ bylo zřejmě jediné ve
své době. Jediný hlas k urovnání válečného konfliktu. Několikrát, dokonce vyzýval k nepoužívání otravných bojových plynů, které se prvně v historii použily v této
světové válce, což mu přineslo rozhořčené reakce na obou stranách fronty. Snad
jediný panovník, který naslouchal papežským mírovým snahám a dal nařízení
k jejich provádění, stejně tak i k mírovým
jednáním, byl poslední český král
a rakouský císař, blahoslavený Karel I.,
zvolený dva roky před koncem války.
Vysloužil se tím ovšem jen výsměch
a pohrdání ostatních válčících stran, včetně svých ministrů. Papežův mírový plán
byl použit až po válce jako součást mírové výzvy presidenta Wilsona v roce 1918 (srov. Benedikt XV. [online] [cit. 2014-6-14 ] Dostupné na
internetu: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XV.>). Po válce papež Benedikt XV. svým úsilím mírnil bídu a válečné rány a důrazně varoval, aby se Evropa nedělila na vítěze a poražené, protože by to
mohlo přinést do budoucna další velké konflikty, což se, jak známo, skutečně za pár let stalo.
Vážení farníci, milí občané, tímto článkem bych vás rád pozval k zádušní mši svaté za oběti světové války, předky mnohých z vás. Jelikož obec v dohledné době se pouští právě do opravy pomníku
padlých, který máme v parčíku před kostelem, jakmile budou opravy hotovy, bude vyhlášen termín mše
za padlé a spolu s obcí vykonáme pietní akt, i tak budeme myslet na mši svaté 28. července na všechny padlé z Troubek, Henčlova a Výmyslova, obcí naší farnosti.
Požehnaný čas prázdnin a dovolených Vám přeje
otec Radek
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Akce farnosti v ãervenci a srpnu
✽ V neděli 6. 7. se koná setkání farníků na farní zahradě v odpoledních hodinách. Tuto neděli také při
mši v 8.30 si připomeneme 142 let od posvěcení kostela a rok od posvěcení nového oltáře.
✽ V neděli 27. 7. vzpomeneme při mši svaté oběti 1. světové války u příležitosti jejího nechvalného
vyhlášení.
✽ V první den školního roku, v pondělí 1. 9. bude sloužena mše svatá za děti a učitele s prosbou o dary
Ducha svatého do nového školního roku. Po mši bude opět na farní zahradě táborák a hry pro děti.
✽ V neděli 13. 7. je hodová mše svatá v 8.30 ke cti svaté Markéty, patronky obce Troubky.
✽ V sobotu 30. 8. budeme putovat na Svatý Hostýn, kde se koná dětská pouť a pouť rodin. Odpoledne bude na Hostýně pro děti také připraven zábavný program. Zájemci se mohou přihlásit k autobusové přepravě v zákristii kostela.

Spoleãenská kronika
V dubnu 2014
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
65 let
Richard Mrtv˘
Danu‰e Vránová
Alena Malíková
Markéta Stískalová
Marie ·palková
Ladislav Vymazal
Jaroslav Pospí‰il
Anna Zatloukalová
70 let
Mária Mrtvá
Marta Koleãáﬁová
Marie Konupãíková
Ivan Tom‰Û
Jiﬁí Surma
80 let
Ludmila Krátká
93 let
Vojtûch âervinka

V kvûtnu 2014
se doÏil v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Jaroslav ¤iho‰ek

V ãervnu 2014
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Kvûtoslav Obrtel
65 let
Jiﬁí Frehar
Petr Topenãík
Pavla Janou‰ková
70 let
Helena Pﬁikrylová
Ladislav Pospí‰il
80 let
Franti‰ek Kopeãek
AneÏka Ticháãková
Jan Koﬁínek

V‰em jubilantÛm pﬁejeme do dal‰ích let hodnû zdraví, pohody
a spoustu hezk˘ch chvil stráven˘ch se sv˘mi nejbliÏ‰ími.
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OPUSTILI NÁS
Stanislav Pumprla ❦ Josef Ra‰ka ❦ Judita Slomková
Emilie Nûmãáková ❦ Milan Martinka ❦ Jaroslav Gregovsk˘
Justín Baránek ❦ Marie Ra‰ková ❦ Josef Frgal ❦ Josef Pumprla
âas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme upﬁímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.

Vítání obãánkÛ
Dne 13. 4. 2014 jsme v obřadní síni Obecního úřadu v Troubkách slavnostně přivítali nové občánky
naší obce.
Při tomto slavnostním setkání vystoupily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Olgy Bršťákové se svými písničkami a básničkami. Na flétnu a housle zahrála děvčata ze základní umělecké školy – Tereza Topenčíková a Veronika Sojáková. Za jejich vystoupení moc děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za hudební doprovod a panu Jaroslavu Řihoškovi, který nám miminka fotografoval.
Hana Kamelandrová

Karolína Netopilová

Krist˘na Smolková

Sofie Frgalová

Vít Nûmãák

30

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 2/2014

Knihovna
HALINA PAWLOWSKÁ – CHUË DO ÎIVOTA:
... když mám hotovou práci
aneb
Bez elánu ani ránu
Potkala jsem jednu kamarádku a ta mi kondolovala a zároveň řekla, že mě obdivuje, že jsem
neztratila elán. Tak jsem se zamyslela, zda jsem
náhodou elán neztratila, a protože jsem si nebyla
jistá, protože mne tíha mého smutku dusila a mé
vzpomínky mi evokovaly chvíle i bytosti, které se už
nevrátí, tak jsem si dala práci a pečlivě jsem si
sepsala všechno, co mi snad může elán povzbudit.
Náladu mi vždycky zlepší, když ráno otevřu oči,
nemám záchvat senné rýmy a zjistím, že svítí slunce.
Náladu mi vždycky zvedne, když najdu doma
oblečení, které jsem si koupila před mnoha lety
a pořád mi ještě je. Snažím se nemyslet na to, že
většina mých hadrů je s lycrou a že se dá roztáhnout i na slona.
Jsem plná elánu vždy, když si představím, že
mne nečeká žádná příšerná povinnost. Že mám
před sebou den, kdy se sejdu s kamarádkou.
Půjdeme do kavárny, probereme všechno, co nás
tíží a po čem toužíme, a vypijeme spoustu kávy
a sníme nějaké větrníky a taky nugátový dort se
šlehačkou.
Náladu mi zvedne můj vnuk, když roztáhne
své tříleté ručičky, dá si hlavu na stranu a řekne:
„Seš moje malá holčička!“
Dobrou náladu mám vždy, když dokončím svou práci.
A to se mi stalo právě teď!
A musím konstatovat, že mě to tak potěšilo, že vám mohu s jistotou slíbit, že se dneska neoběsím.
A protože zítra mám jet na výlet s docela hezkým pánem, tak zítra taky ne a pozítří? Třeba bude svítit
slunce.... A třeba nezapadne pěkných pár let...
DĚKUJTE ZA KAŽDÉ RÁNO,
KAŽDÝ DEN I KAŽDOU NOC.
KDYŽ BUDETE HODNÍ, TAK...
TAK VÁS TOHO ČEKÁ JEŠTĚ MOC!
(Z knihy Haliny Pawlowské, Chuť do života – zkráceno)

Dovolená v knihovně bude 4. a 7. 8. 2014
Hana Obrtelová
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Troubeãtí rodáci v zahraniãí
Putování âínou
V půli dubna 2012 za námi přijeli do Šanghaje naši velcí kamarádi Víťa a Renča Špalkovi. První týden
jsme strávili v Šanghaji a Špalkovi tak měli dostatek času absolvovat klasické šanghajské poznávací
kolečko. Všichni jsme se však těšili na následující týden, kdy nás čekalo osmidenní putování Čínou.
Cestu jsme zahájili v sobotu 28. dubna, kdy jsme v odpoledních hodinách vyjížděli nočním vlakem
z Šanghaje do města Xian. Noční vagóny se v Číně dělí na tzv. soft sleeper a hart sleeper. Soft sleeper znamená, že máte pro sebe kupé se čtyřmi lůžky a hart sleeper znamená, že spíte ve vagónu, kde
jsou ve třech patrech vedle sebe řady lůžek. Žádné přepážky nebo stěny, prostě jen lůžko vedle lůžka.
My jsme jeli v kupé, které jsme měli jen pro sebe.
Druhý den, v půl deváté ráno, jsme dojeli co cílové stanice Xianu. Xian je významné čínské město,
které se v dávné době rozprostíralo na konci hedvábné stezky, díky čemuž se stalo rušnou metropolí lákající cizí kupce. V dnešní době má něco přes šest milionů obyvatel a pyšní se řadou klasických
Xian, davy pﬁed nádraÏím

Xian

Terakotová armáda
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čínských historických památek. Ještě dodám, že do Xianu jsme dojeli v den, kdy v Číně začínaly velké svátky, což znamenalo „celá Čína na nohou“, takže už výstup z nádraží byl pro nás obrovský zážitek. I když jsem už v Číně zvyklá na opravdu přecpané ulice, tak takové davy lidí jako před místním nádražím, to jsem ještě nezažila.
Hlavní centrum města je obehnáno městskými hradbami, hradby tvoří pravidelný obdélník o obvodu
14 km, přičemž jednou ze základních složek stavebního materiálu prý byla lepivá rýže, holt, někteří stavaři preferují vajíčka, druzí lepivou rýži.
Hradby kolem centra se svými vstupními bránami působí honosně a dodávají městu historický ráz.
Na Xian jsme měli vyhrazeny tři dny, přičemž jeden z těchto dnů jsme věnovali prohlídce Terakotové
armády.
Tento světový unikát se nachází asi 30 km od Xianu. My jsme si zaplatili organizovanou prohlídku
s průvodcem, takže jsme jeli minibusem s dalšími asi osmi turisty. Terakotová armáda představuje řady
hliněných postav v životní velikosti, které měly chránit hrobku despotického vládce, který před více než
2000 lety měl sjednotit celou Čínu. Žádné přímé důkazy o tom však neexistují, ale Číňané tomu věří.
Celý unikát byl nalezen teprve v nedávné době v roce 1974, a to náhodou při hloubení studny. Do
dnešní doby byly odkryty tři obrovské jámy, které prý dohromady skýtají přes sedm tisíc hliněných vojáků, lučištníků a koní. V současné době návštěva Terakotové armády znamená, že vstoupíte do obrovského areálu, navštívíte obchod se suvenýry, zhlédnete v kinosále film a můžete si potřást rukou s objevitelem tohoto zázraku.
Je to asi třicetikilový stařík, který měl právě v roce 1974 hloubit studnu a objevit první hliněnou postavu. Stařík sedí před kinosálem na židličce a podepisuje se dychtivým návštěvníkům. (Bylo mi ho trochu
líto.)
Poté můžou vaše kroky konečně zamířit k jámám s vykopávkami. Dnes je již všechno pod střechou,
takže jsou to v podstatě tři obrovské stavby, něco jako obrovské stadiony, do nichž vstoupíte a shora se
díváte na řady hliněných vojáků. Já jsem si to všechno představovala jinak. Čekala jsem možná, že mě
to i více ohromí, ale i tak to byl velký zážitek. Večer nás čekala cesta na nádraží a nástup do dalšího
nočního vlaku, tentokrát ve směru Peking, který je od Xianu vzdálený 1200 km.

âínsk˘ systém nákupu jízdenek
Ještě, než začnu básnit o Pekingu, tak zmíním něco málo o čínském systému nákupu jízdenek. V Číně
prostě není možné jít na nádraží a zakoupit si třeba tři týdny dopředu jízdenky na konkrétní vlak a konkrétní sedadla, popř. lůžka. U nočních vlaků je možné si jízdenku koupit nejdříve dvanáct dní dopředu,
kdy se spustí na internetu elektronické bukování jízdenek. Člověk si pak může zadat, že chce čtyři jízdenky v sof sleepru a nezbývá mu než doufat, že je ještě něco volného, a pokud ano, tak že mu náhodný výběr jízdenek vybere čtyři jízdenky v jednom kupé.
Když Tom bukoval jízdenky do Xianu, tak pět minut po spuštění prodeje už byl jeden vlak kompletně
vyprodaný, takže jsme narychlo vybírali jiný vhodný vlak. Na druhou stranu jsme měli štěstí, protože
systém v počítači nám určil společné kupé. Toto štěstí jsme však neměli při bukování jízdenek z Xianu
do Pekingu. Systém nám vyhodil dvě jízdenky v jednom kupé a třetí v jiném kupé, ale aspoň v jednou
vagónu, ale čtvrtou jízdenku už v jiném vagónu na druhém konci vlaku.
Takže jakmile jsme nastoupili do vlaku, začalo čínské vyjednávání alias akce kulový blesk. Celkem
jsme se zapotili všichni. Strategie byla jednoznačná. Z vagónu, ve kterém jsme měli tři místa jsme potřebovali dostat jednoho Číňana do vagónu na konci vlaku, abychom byli všichni alespoň v jednom vagónu. To se po dvaceti minutách povedlo. Číňan se za flašku piva nechal přemluvit, sbalil si svůj kufr a odfrčel pryč.
Těžší vyjednávání bylo ještě před námi. Chtěli jsme dostat tu čtvrtou jízdenku do kupé, v němž jsme
měli třetí jízdenku, tak bychom měli vždy dvě a dvě jízdenky v rámci jednoho kupé. A pak ještě zbývalo přesvědčit manželský pár, aby se přestěhoval a my jsme tak nakonec získali celé jedno kupé se čtyřmi lůžky jen pro sebe. Byla to opravdu téměř matematická úloha, pro jejíž vyřešení bylo třeba zapojit
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krapet i logického uvažování, ale byla to děsná sranda, domlouvat se s těmi Číňany a vysvětlovat jim,
co vlastně chceme. Ještě, že si kluci na cestu nakoupili bohatou zásobu plechovek s pivem, takže vyjednávání bylo o něco jednodušší.

Peking
A teď už konečně o Pekingu. Peking nás ohromil a mile překvapil. Byli jsme připraveni na špínu
a smog, ale město je velice čisté, uklizené a asi díky vhodné roční době, kdy jsme město navštívili, a příjemnému počasí byly rozptylové podmínky více než dobré.
Na Peking jsme měli vyhrazeny čtyři dny. První den jsme navštívili Zakázané město. Jelikož náš hotel
nebyl příliš vzdálen od této turistické atrakce, rozhodli jsme se tam dojít pěšky. Šli jsme podle mapy,
a aniž bychom to měli v plánu, zvolili jsme cestu přes jakési tržiště, kde byl jeden stánek s jídlem vedle druhého a nabízeli tam místní
pekingské speciality.
DobrÛtky v Pekingu
Měli jsme tedy možnost posilnit
se pavoukem na špejli, štírem,
cvrčkem, ještěrkou, hadem, mořským koníkem či mořskou hvězdicí, samozřejmě vše bylo podáváno
na špejli. Řeknu vám, valili jsme na
to oči. Mně s Rentou se dělalo
špatně a kluci nevěděli co dřív, jestli to mají fotit nebo natáčet na
kameru, protože některé stánky
tyto pochutiny nabízely ještě
v hýbajícím se stavu. Evropan prostě nepochopí, že si to někdo koupí a sní! Holt, jiný kraj, jiné chutě!
Zakázané město leží v samém centru města a je považováno za nejvelkolepější architektonické dílo
v celé Číně. Je to obrovský komplex paláců, jež obývalo celkem 24 čínských císařů. Tento císařský dvůr
byl veřejnosti zpřístupněn až v roce 1949.
Návštěva objektu je velmi náročná, zvláště, je-li zrovna třicet stupňů. Jeden palác následuje za druhým a člověk potřebuje minimálně půl dne na to, aby stihnul projít alespoň to nejdůležitější a nejvýznamnější z celého komplexu.
Druhý den jsme navštívili tzv. Letní palác. Do Letního paláce jezdili čínští císařové na prázdniny a hledali zde útočiště před letními vedry, která panovala v Zakázaném městě. Letní palác leží v nádherném
parku, všude stromy, obrovské jezero a plno zajímavé čínské architektury. Moc se nám tam líbilo a věříme, že tam císařové museli prožívat perfektní prázdniny.
Na pozdní odpoledne, kdy slunce trochu polevilo, jsme si nechali prohlídku známého náměstí Tian
Anmen, nebo-li náměstí Brány nebeského klidu. Toto náměstí se rozkládá naproti Zakázaného města.
Jde o rozlehlé betonové prostranství lemované řadou budov sloužících komunistickému režimu, které
se nechvalně proslavilo krvavým potlačením studentských protestů v roce 1989. Z náměstí se dá vejít
do Maova mauzolea.
Třetí den jsme už po sedmé hodině ranní vyrazili vypůjčeným autem do Badalingu, 70 km od Pekingu vzdáleného místa, z něhož je možné vyjít na jeden z divů světa – Velkou Čínskou zeď.
Zážitek to byl strhující. Všichni jsme čekali davy a davy lidí, ale po pár set metrech chůze se davy lidí
rozplynuly a my jsme měli možnost šplhat po Velké Čínské zdi téměř sami. Pozorovali jsme okolní přírodu, hory, po kterých se v dálce vinuly další úseky zdi. Bylo to fantastické!
Poslední den v Pekingu jsme věnovali prohlídce dvou parků a projížďce na šlapadle a odpoledne hurá
na nádraží na rychlovlak směr Šanghaj.
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Domů jsme dojeli šťastni
a plni dojmů. Renča s Víťou pak
ještě věnovali poslední týden
pobytu nákupům a prohlídce
noční Šanghaje, a pak už
nezbývalo, než se rozloučit.

Velká ãínská zeì

Eva Vojtková, Šanghaj

Spoleãenské dûní
Zlat˘ kotlík
Po loňské vydařené premiéře se v Troubkách opět vařily guláše. A znovu s velkým zájmem návštěvníků i soutěžících. Areál volejbalového hřiště „Liďák“ byl pro soutěžící v sobotu 14. června otevřen od
9.00 hod., pro návštěvníky od 10.00 hod. U vstupu dostal každý příchozí žeton určený k hlasování o
nejlepší guláš. A bylo z čeho vybírat. Z kotlíků sedmi přihlášených týmů voněl např. poctivý hovězí guláš
nebo gulášek z mladého býčka. Soutěžící nepodcenili ani výzdobu svých stanovišť.
Před 14.00 hod. už měli pořadatelé spočítané hlasy, a po vystoupení dětí z kroužku aerobiku pod
vedením Venduly Janouškové se vyhlašovalo. Veřejnost udělila nejvíc bodů Cat top týmu. Odborné porotě zase nejvíc chutnal guláš uvařený týmem KVD Vlkoš. Děkujeme všem týmům (Šediváci, Koňáci,
Guláš dědy Martina, Prčičáci, Sheriff bejk team).
To, že byla akce podařená, dokládají čísla: snědlo se 7 kotlíků guláše a 36 bochníků chleba a vypilo
se přes 500 piv.
Z vaření kotlíkových gulášů se v Troubkách stává tradice a tak příští rok v červnu se budeme opět
těšit na nadšené soutěžící i hosty.
Za členy Kulturní komise obce Troubky
Mgr. Bára Frgalová
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Troubeck˘ klub seniorÛ
Scházíme se pravidelně v klubovně každý druhý čtvrtek v měsíci. Pokud je příznivé počasí, snažíme se navštívit i zajímavá místa v našem okolí.
Napadlo nás podívat se vlakem do lázní v Teplicích nad Bečvou a ochutnat léčivou minerálku z
Kropáčova nebo Jurikova pramene a procházkou
lázeňským parkem pak navštívit v lázeňském
domě Janáček naši kamarádku.
Bezva byl výlet na kolech do Polkovic a k soutoku Moravy a Bečvy. Velmi pěkné počasí nám
dovolilo zahrát si na našem pétanque hřišti u kulturního domu a natrénovat si na turnaj Troubecké
koulování, který se uskutečnil pod záštitou pana
starosty dne 12. června za účasti šesti tříčlenných
družstev: tři družstva z Troubek, jedno z Lobodic
a dvě družstva z Radslavic.
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Krásný putovní pohár s diplomem za
nejlepší výkon obdrželo družstvo z Troubek ve složení Anežka Brázdová, Zdena
Brázdová a Jarmila Němčáková. Nejlepší hráčka Jarmila Němčáková byla
odměněna diplomem a věcnou cenou.
Jarka Špalková

Zájezd seniorÛ na jiÏní Moravu
s prohlídkou zámku Lednice
V polovině května jsme se s troubeckými seniory opět vypravili za poznáváním krás jižní Moravy. Tentokrát jsme za cíl našeho putování vybrali nejvýznamnější romantickou památku nejen v České republice, ale i v celé Evropě, zámek Lednice.
Dovolte mi alespoň ve stručnosti přiblížit těm, kteří neměli doposud možnost toto nádherné místo
navštívit, základní informace o zámku Lednice a jeho okolí.
Státní zámek v Lednici je součástí Lednicko-valtického areálu, který byl v roce 1996 zapsán na
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zámek, který dali postavit Lichtenštejnové, byl vystavěn v 16. století na místě původní gotické tvrze ze 13. století. Poslední přestavba se uskutečnila v polovině 19. století a zámek tak získal dnešní anglicko-novogotickou podobu. Byl také vytvořen zámecký
rybník s patnácti ostrůvky, zabírající plochu dvacet čtyři hektarů. Zámek obklopuje nádherný přírodní
park s vzácnými druhy stromů a s mnoha romantickými stavbami a také unikátní skleník s tropickými
rostlinami. Další zajímavostí Lednicko-valtického areálu je rozhledna Minaret.
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Zámek nabízí svým návštěvníkům prohlídku několika okruhů:
• I. prohlídková trasa – reprezentační sály v přízemí zámku, které sloužily k pořádání společenských
akcí, plesů a bálů
• II. prohlídková trasa – knížecí apartmány v prvním patře zámku, které sloužily jako soukromé pokoje
knížecí rodiny do roku 1945
• III. prohlídková trasa – dětské pokoje princů a princezen a Muzeum loutek Milana Knížáka ve druhém
patře zámku
• IV. prohlídková trasa – Grotta – umělá barokní krápníková jeskyně s výstavou strašidel
• Skleník
• Minaret
• Janohrad
• Apollonův chrám
Po dohodě všech účastníků zájezdu jsme se rozhodli pro prohlídku I. a II. okruhu, skleníku a Minaretu.
Na prohlídce I. okruhu jsme měli možnost vidět vstupní halu, lovecký salonek, koupelnu, předpokoj,
modrý pokoj, dámskou ložnici, čínský pokoj a kabinet, rytířský sál, jídelnu, knihovnu, tyrkysový společenský sál, červený kuřácký salon a modrý taneční sál.
Poté jsme se přemístili do prvního patra zámku k prohlídce II. okruhu s původním inventářem, instalovaném podle dobových soupisů. Byl zde k vidění apartmán Sofie Esterházy, později pak Aloisie Fünfkirchen, rodinný sál, apartmán prinze Franze a apartmán manželky vládnoucího knížete Aloise II. –
Františky a z knížecí oratoře. Dále jsme měli možnost v rámci tohoto okruhu nahlédnout do zámecké
kaple sv. Jakuba.
Po ukončení prohlídky zámku, který mě osobně nadchnul, někteří z účastníků i přes nepřízeň počasí (foukal silný vítr) absolvovali okružní vyhlídkovou plavbu lodičkou po jezírkách. Druhá skupina se vydala pěšky zámeckým parkem k prohlídce Minaretu. Nejvyšší patro Minaretu nabízí krásný výhled do okolní krajiny. K tomu, aby se nám pohled naskytl, jsme museli zdolat 302 schodů. Při dobré viditelnosti je
z rozhledny Minaretu vidět Pálava, Bílé Karpaty a dokonce vrcholek věže svatoštěpánského dómu ve
Vídni.
Čas nám neúprosně ubíhal, ale zvládli jsme ještě nahlédnout do zámeckého skleníku. Mohli jsme
zde obdivovat tropické a subtropické rostliny původem z Jižní Ameriky a také malé jezírko se zlatými
rybkami. Prohlídkou skleníku jsme zakončili naši návstěvu nádherného Lednicko-valtického areálu.
Doufám, že ti z Vás, kteří na zámek Lednice dosud nezavítali, se tam alespoň prostřednictvím této
malé vzpomínky s námi podívali, a ti, kteří se zájezdu osobně zúčastnili, si ho se mnou rádi připomněli.
Závěrem mi nezbývá, než poděkovat vedení obce za zprostředkování nezapomenutelného zájezdu
plného zážitků a příjemně strávených chvil.
Za troubecké seniory Marie Jehláﬁová

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Soutěžní sezona začala okrskovým kolem, které proběhlo v Troubkách a bylo velmi zdařilé. Naše družstvo se umístilo na prvním místě a postoupilo do prvního kola soutěže požárních družstev mužů a žen do
Provodovic. V rámci okresu, 15 družstev, se muži umístili na pěkném 7. místě v rámci celého okresu. I tady
bylo vidět, že hoši sbírají ještě zkušenosti z těchto velkých soutěží. Náš okres budou v krajském kole v Ostravě reprezentovat v mužích borci z Bohuslávek a v ženách to budou Milotice n/B.
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Letošní krajská soutěž proběhla ve dnech 7. a 8. června v Ostravě na Vítkovickém stadionu, a to společně s profesionálními hasiči. Náš kraj budou na mistrovství v Českých Budějovicích ve dnech
28.–29. června reprezentovat muži z Bludova a ženy z Milotic nad Bečvou. V měsíci květnu začala soutěž Velké ceny OSH Přerov, a to v Hlinsku. Výcvik jednotky probíhá v pravidelných školeních, a to vždy
každý poslední pátek v měsíci v hasičské zbrojnici se zaměřením na techniku, dýchací techniku, první
pomoc a práci s mašinou na vodě.
V letošním roce jsme za první čtvrtletí neměli žádný výjezd. Účast našich mladých hasičů byla zahájena tradiční soutěží hry Plamen v Hranicích. Jednalo se o třídenní klání všech mladých hasičů z okresu Přerov. V sobotu a v neděli soutěžili ve svých klasických disciplínách a výsledek jejich práce byl
odměněn umístěním na 10. místě v celkovém pořadí. Výbor sboru děkuje všem členům, kteří se podíleli při pomoci této náročné akce. I mladým hasičům začne v blízké době jejich velká cena OSH.
Začátkem měsíce května proběhla mše za zemřelé bratry a sestry hasiče našeho sboru, a také za
našeho patrona svatého Floriana v našem kostele svaté Markéty. Také v letošním roce byl pořádán ve
spolupráci s organizací SONS se sídlem v Přerově o akci nazvanou Den světla. Tato akce byla zaměřena na ukázky ze života našich nevidomých občanů a předváděním jejich pomůcek, také proběhly
ukázky našich hasičů a techniky. Na akci byla přítomna řada významných hostů v čele s naším starostou obce a tajemnicí bezpečnostní rady Olomouckého kraje paní Mgr. Alenou Hložkovou. Po mši svaté
za zvuku dechové hudby se průvod hasičů a našich spoluobčanů seřadil a odpochodoval k pomníčku
našeho patrona v parku u školy, kde jsme položili věnec k jeho uctění. I zde děkuje výbor sboru všem,
kteří se na této zdárné akci podíleli.
Závěrem pár slov o současné činnosti sboru. V současné době probíhají v plném proudu přípravy na
tradiční soutěž o Pohár Hané a příprava tradičních hodových zábav.
Termín hodových zábav je v pátek 11. 7., v sobotu 12. 7. a v neděli 13. 7. 2014 – na výletišti budou
Hanácké slavnosti. V letošním roce bude v pátek na hodových slavnostech hrát kapela Prinz a v sobotu budou hrát Kosovci.
Letošní ročník Poháru Hané je již 38. v kategorii muži, ženy a 29. ročník soutěže mladých hasičů.
Soutěž je velmi náročná akce pro naše členy, kteří se na ni podílejí a všem patří naše poděkování. Tato
akce by se také neobešla bez našich sponzorů rovněž i tady patří velké poděkování za podporu, kterou věnují našim hasičům.

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

Miroslav Mlčoch, Zeltr
Jan Franta, pokrývačství
Jaroslav Zatloukal, elektro
Libor Hanzlík, pohostinství KD
Zbyněk Smolka, chovatel koní
Sabe Brno
Zubr Přerov

V hasičské zbrojnici byly ukončeny opravy sociálního zařízení v přízemí, dále bylo vymalováno celé
první patro, vyměněny vstupní dveře a položena nová dlažba na chodbě. Výbor sboru se pravidelně
schází na svých jednáních a zúčastňuje se akcích pořádaných v rámci obce, sboru, okrsku a okresu.
Výbor sboru přeje všem členům a občanům příjemné prožití období prázdnin a dovolených.
výbor sboru
SDH Troubky
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Zájezd do Polska
V sobotu 10. května 2014 „za kuropění“ jsme vyrazili s ČZS ZO Troubky opět na
nákupní a poznávací zájezd do Polska. První obvyklá zastávka byla na parkovišti
v polském Těšíně, kde se všichni rozběhli po bohatě zásobené tržnici. Nákupní horečka obsáhla od potravin po dekorační a užitkové předměty. Někteří už nakupovali i květiny, okrasné keře a hlízy lilií.
Cestou na Bielsko-Biala do zahradnické firmy Kapias nás zastihl hustý déšť, ale při prohlídce a nákupech už bylo nádherně a orosené rostliny byly tím krásnější. I tady jsme pokračovali v nákupu rostlin
a keřů. Kdo měl zájem, navštívil starou část zahrady s malebnými zákoutími a japonskou zahrádkou.
Někteří přešli rovnou do nové části, kterou jsme navštívili těsně po jejím založení v roce 2011. Nyní byly
vidět značné pokroky v úpravách a růstu rostlin a stromů. Byla zde otevřena i malá restaurace, kde jsme
se občerstvili kávou a zmrzlinou.
Další cesta vedla do okrasné školky Pudelek v Pisarzowicích, kde nás jako při každé návštěvě uchvátily kvetoucí azalky a rododendrony všech možných barev. Únavu z autobusu jsme rozehnali prohlídkou celé zahrady a jezírka. Na velké nákupní ploše jsme vybírali okrasné dřeviny a květiny.
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Následná cesta vedla do další pobočky firmy
Pudelek – japonské zahrady. Mnozí si v duchu
určitě říkali, že taková zahrada by doma za domem
byla vynikající, ale pracná na údržbu rostlin a vodních ploch.
Pak už jsme vyrazili směr Česká republika
a málem se nevešli do autobusu, jak byl zahlcen
rostlinami a taškami s nákupy. U Starého Jičína
byla poslední zastávka v motorestu na občerstvení. Večer jsme se rozcházeli všichni spokojeni
a lehčí o pár korun a zlotých.
Polské zahrady, zase někdy na viděnou.
Myška Sázelka

Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
A je tu konečně opět léto. Nejoblíbenější období pro mládež školou povinnou. Doba dvouměsíčních
prázdnin, a pokud to počasí dovolí, doba koupání, slunění nebo jen tak lenošení. I dospěláci využívají
tento čas k vybírání dovolených, k cestování doma i po světě.
Příroda svým porostem, bujnou vegetací, poskytuje úkryt nedávno vylíhnutým či narozeným mláďatům. Dostatek a hojnost potravy je základním předpokladem, že by se nedávno vzniklému životu mohlo dobře dařit. Zvířecí maminky si hlídají svoje potomky stejně svědomitě, jako ty lidské. Zkusme se tedy,
pokud se v přírodě setkáme se zvěří, chovat tak, abychom tento harmonický a mateřský vztah nenarušovali. Myslím, že je to snadno splnitelná prosba, pro jejíž splnění nemusíme vynakládat velké úsilí
a její naplnění má smysl.
My myslivci máme za sebou jednu z nejmladších našich tradic Červen – měsíc myslivosti. Podíváme-li
se do historie, tak nám říká, že její zrod přišel v roce 1959 a navíc upřesňuje, že v roce 1973 se k oficiální-

Na stﬁelby si nachází cestu stále více divákÛ.
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➝

Dezinfekce a opravy krmících zaﬁízení, vápnûní
sypáku provádí Ing. Michal ·koloud.

Vrhaãku na americk˘ trap obsluhuje
Franti‰ek Gregovsk˘.

➝

Zahájení stﬁeleb trojãlenn˘ch druÏstev
na stﬁelnici VlaÏná.
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mu názvu přidal dovětek – a ochrany přírody. Pojetí
tohoto pojmu můžeme rozebírat z několika stran
a určitě i názory se budou různit.
My se však vraťme domů, povězme si, jak se tato
tradice projevuje v současné době v Troubkách. Pro
nás je to jedna z možností, jak poděkovat všem, kteří se na naší činnosti, v tom dobrém slova smyslu,
podílí. Ať přímo, či nepřímo. Myslíte si, že bychom
sami zvládli pořádání mysliveckého plesu, mysliveckých slavností, střeleckých akcí, burzy mysliveckých a rybářských potřeb? Pokud zní vaše odpověď
ano, tak se hluboce mýlíte. Bez pomoci manželek,
přítelkyň, kamarádů, obce a sponzorů bychom si
nemohli dovolit to, co dnes prožíváme. Každá
pomoc, i ta malá, je pro nás odměnou.
A proto zachováváme tradici, kdy si dovolujeme
pozvat ve druhé dekádě června tyto naše pomocníky na malý večírek, kterým bychom jim tímto způsobem alespoň maličkou částí splatili náš dluh.
Živá hudba a prasátko na rožni spolu s dobrou
náladou tvoří kulisu tohoto setkání. Ještě jednou
děkujeme.
Z té myslivecko-sportovní stránky patřila první
neděle v červnu Troubeckému čtyřboji v brokové
střelbě. Napínavý závod rozhodla jediná trefa. Ze
180 možných zásahů dosáhla nejvyššího počtu,
156 terčů, trojice Klásek a bratři Staňkové z týmu
Ostrava. O jeden zásah méně zaznamenala trojice Tabarky ve složení Valoušek, Juřík, Navrátil.
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Na bednu dosáhli ještě Vítek, Halouzka a Kalandr, skrývající se pod názvem Hanáci. Jediná domácí trojice Svozil, Stavinoha, Vladimír Kratochvíl skončila ve druhé polovině startovního pole se 129 holuby,
jak se familiárně terčům říká.
Když už jsme u střeleb, tak si vezměte, prosím, do rukou tužku a kalendář a poznačte si poslední neděli v srpnu. To je termín pro střelby jednotlivců O troubecký pohár. Je to soutěž jednotlivců, má vysokou prestiž mezi střelci i veřejností. Svědkem toho, kdo se stane králem XVII. ročníku, můžete být i vy. Vězte, že troubečtí nimrodi jsou na vás připraveni po všech stránkách a ani hladem, ani žízní vás strádat nenecháme.
Jsme rádi, že se na závodech objevuje čím dál větší množství přihlížejících.
Připraveni pohostit vás jsme i po troubeckých hodech. V sobotu 19. července pro vás na Konírně od
19 hodin připravujeme II. ročník mysliveckých slavností. Živá hudba, spousta dobrého jídla z myslivecké
kuchyně, myslivečtí a lovečtí trubači, to bude kulisa akce, která v loňském roce sklidila velmi dobrý ohlas.
Ke všem akcím našeho Mysliveckého sdružení Mezivodí Troubky najdete informace na webových
stránkách www.myslivosttroubky.webnode.cz. Tam také najdete bohaté písemné a fotografické materiály z minulosti troubecké myslivosti. Je opravdu na co se dívat.
Luděk Judas

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
letos 19. dubna oslavil životní jubileum 70 let náš
dlouholetý aktivní člen Ivan Tomšů. Jeho koníčkem
je chov štříbřitých malých králíků a koburských skřivaních holubů. Pravidelně vystavuje odchovy svých
zvířat na výstavách nejen v našem okolí. Zároveň se
i aktivně podílí na přípravě výstav. Touto cestou mu
chci popřát jménem spolku mnoho zdaru v jeho dalším plodném životě.
Všichni teď myslíme na hody, které nás čekají,
a na odpočinek strávený na dovolených, které máme
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před sebou. Náš chovatelský spolek už plánuje a začíná připravovat místní výstavu drobného zvířectva.
Letos výstava proběhne oproti loňskému roku opět v tradičním termínu 13. a 14. září 2014. Tímto si vás
dovoluji všechny srdečně pozvat, přijďte nás podpořit a pokochat se pěknými odchovy králíků, drůbeže
a holubů.
Pěkné léto přeje Jarmila Jehlářová

Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák se pilně připravuje na velkou akci, a tou je festival na Slovensku v Raslavicích. Odjíždíme již v noci, a dle programu se za celé dva dny tohoto festivalu ani z krojů nevysvlečeme. Tak nabitý tam má být program včetně mše svaté, kde náš soubor bude v kostele hrát a zpívat. Tato akce bude
za účasti mnoha souborů i ze zahraničí, ale my věříme, že náš hanácký folklor tam bude patřit mezi nejkrásnější.
Je jasné, že se nedá srovnávat svižný, až divoký temperament „východňárů“ s rozvážným pojetím
hanáckých tanců, ale v každé oblasti je krásné něco jiného. Však i vy budete moci zhlédnout jejich
vystoupení, které předvedou v Troubkách na hodech. A opravdu je to zážitek, který je škoda nevidět.
Letošní folklorní hodové slavnosti budou již tradičně na „Liďáku“. Přijedou i soubory ze sousedství a budeme všichni moc rádi, když se nám podaří vás na hody pobavit a zpestřit vám a vašim hostům tento slavnostní den.
V červnu se naše oba soubory Hanáček i Hanák opět zúčastnily hodových slavností v Bezměrově.
Na tuto akci jezdíme velmi rádi, atmosféra je tam veskrze domácí, milá a pohodová. Jsme rádi, že v této
malé vesničce můžeme přispět při jejich oslavách svou malou trochou do mlýna.
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Nedávno jsme tančili v Kokorách v domově Dominika. Byli jsme tam již loni a na naši účast tam bývá
od místních diváků velmi kladný ohlas. To je pro nás největším potěšením, když vidíme, že se při naší
produkci diváci baví.
V měsíci srpnu jede náš soubor na týdenní zájezd do Chorvatska. Budeme tančit na Makarské riviéře v rámci Chorvatského kulturního léta. Byli jsme tam přesně před pěti lety a nyní jedeme na stejné
místo, ale jsme posíleni i dětmi z Hanáčku, které u moře předvedou něco ze svého umění. No a po
návratu nás čekají ještě dožínky na výstavišti v Přerově a bude po prázdninách.
Nakonec, komu se nezdá, že ten čas letí jako bláznivý. A proto vás zveme na naše folklorní akce,
zastavit se, pobavit se a zavzpomínat si na staré dobré časy na Hané.
Soubor Hanáček má i přes prázdniny také spoustu aktivit. Kromě vzpomínaného Chorvatska se Hanáček zúčastní v Tovačově Fěrtošku, pak jede tančit do Majetína a bude mít svůj prostor i na dožínkách
v Přerově. Jsou moc šikovní, krásní a jde jim to. Rostou nám krásné posily do velkého Hanáku. Jen si
přejeme, aby jim díky svým obětavým rodičům ten vztah k folkloru vydržel co nejdéle.
Tak se na vás, milí Troubečáci, moc těšíme, protože: „Čí só hode? Naše!“
Staňa Vojtek

Jezdeck˘ oddíl
V neděli 8. června uspořádal JO TJ Sokol Troubky letošní první jezdecký den. Zúčastnilo se ho 51 koní
z 24 oddílů. Na programu dne byly soutěže stupně ZM, Z, ZL, L*, S*. Ve všech těchto parkurech jsme
měli aspoň jednoho zástupce našeho oddílu. A s potěšením můžeme konstatovat, že kromě soutěže
ZL se vždy některý z nich umístil do 5. místa, které je odměněno flotem a finanční částkou. Zde je
seznam domácích jezdců a jejich výsledků:
Soutěž
ZM (90cm)
Z (100/110)

ZL (110cm)
L* (115cm)
S* (125cm)

Jezdec a kůň
BC. Simona Krejčířová a Elizabeth II.
Zuzana Coufalová a Grátis
Bc. Simona Krejčířová a Elizabeth II.
Radek Musil a Arkáda 2
Zuzana Coufalová a Grátis
Radek Musil a Arkáda 2
Jaroslav Vrána a Galileo 1
Jaroslav Vrána a Galileo 1

Základní kolo/rozesk.
0/4
0/0
8
8
4
12
0/8
9

Místo
4.
3.
20.
21.
9.
16.
1.
1.

Ještě rádi upozorníme na výsledky troubeckých odchovankyň – Ing. Lenky Vojtkové a Pavly Složilové.
Lenka Vojtková s koněm Nearly Perfect obsadila po bezchybném výkonu v základním kole i rozeskakování krásné 2. místo v parkuru ZM. V soutěži Z s výsledkem 9 trestných bodů skončili na 22. místě.
Pavla Složilová na koni Cita Vin se v parkuru L* umístila na 8. místě se 4 trestnými body a v parkuru S* na 2. místě s 12 trestnými body. Blahopřejeme!
Blahopřání patří také panu Miloši Kratochvilovi, který vlastní a trénuje koně Galileo 1, který zvítězil
ve dvou nejtěžších parkurech jezdeckého dne.
Po celý den nám počasí přálo až moc. Teplota přesahovala 30 °C. To se zřejmě odrazilo na menší
návštěvnosti diváků i menším počtu přihlášených koní.
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Dekorování – zleva: J. Vrána, P. SloÏilová, J. SloÏil, P. Koláãek
Sbor rozhodãích zleva: J. Bala‰tík, S. Zemanová,
Z. Danûk
K pořádání jezdeckého dne, které je finančně
velmi náročné, neodmyslitelně patří naši sponzoři, kterých si velmi vážíme. Oceňujeme každou
podporu, ať už je to jakákoliv finanční částka nebo
materiální pomoc.
Velké poděkování patří těmto sponzorům:
Obecní úřad Troubky, Chemcomex Miroslav
Mrtvý, Troubecká hospodářská a. s., Autodílna
Jiří Vojtek, Autodoprava Ladislav Vojtek, Zeltr
Troubky, Protlaky Petr Malík, Klempířství Bohumil Kořínek, Myslivecké sdružení Mezivodí
Troubky, Ing. Stanislav Mišák, Vodoinstalace
Robin Mrtvý, Smíšené zboží Frgalovi.
Rádi se se všemi našimi příznivci setkáme v neděli 17. srpna, kdy pořádáme druhý jezdecký den.
V předchozím čísle Zpravodaje jste se mohli
dočíst, že čekáme některé koňské přírůstky. Zatímco pan Kořínek si čekání na hříbě prodlouží, protože klisna nezůstala březí, Smolkovým můžeme
gratulovat k narození krásného hřebečka. Protože
ještě není rozhodnuto o jméně, podrobnější informace zveřejníme později.
S pozdravem Ať ty koně jdou!
za jezdecký oddíl Jaroslav Vrána
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Ze sportu
SOKOL TROUBKY
Po roce jsme se opět zúčastnily branného závodu Medvědí stezkou, který se tentokrát konal 26. 4.
2014 v Ústí. Celkem se zúčastnilo deset dívek v pěti hlídkách, které soutěžily ve dvou kategoriích: starší žákyně III a dorostenky. Příprava opět probíhala na schůzkách Sokola, kde se děvčata učila vázat
uzly, prošla kurzem první pomoci (prakticky i teoreticky) a získala další znalosti z kultury, přírody a jiných
odvětví. Všechny holky se také naučily orientovat podle azimutu a mapy a snažily se získat co nejvíce
tábornických znalostí.
Soutěže se celkem zúčastnilo 34 dvoučlenných hlídek z pěti jednot – TJ Sokol Střítež n/L., TJ Sokol
Skalička, TJ Sokol Kojetín, SPV Ústí a TJ Sokol Troubky. Po ranním nástupu, kde byly rozdány poslední instrukce, začal samotný závod. Hlídky vybíhaly na asi 2,5 km trať v tříminutových intervalech a čekalo je celkem 11 stanovišť. Musely zvládnout např. vázání uzlů, lanovou aktivitu, práci s mapou, prokázat tábornické znalosti a znalosti z přírody, zdravovědy a topografie, vyluštit kvíz a zvládnout součinnost
ve dvojici. Na trati strávily přibližně 50 minut, než se dostaly do cíle. Rychlost nebyla nejdůležitější, protože i znalosti sehrály velkou roli v konečném pořadí. Za každou nesprávnou odpověď byly totiž uděleny trestné minuty. Běželo se v krásném prostředí kolem Ústí za velmi hezkého počasí. A jak to všechno dopadlo?
Zleva: Andrea Tardíková, Karolína Lehká.
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Tady jsou výsledky:
Starší žákyně III.:
6. místo Marie Soušková + Ivana Vojtášková
8. místo Eliška Brožková + Andrea Mrtvá
10. místo Alena Havlíková + Michaela Řezníčková
Dorostenky:
3. místo Karolína Lehká + Andrea Tardíková
Všem děvčatům k výborným výsledkům blahopřeji, obzvlášť našim dorostenkám Káji a Andrei, které dosáhly na skvělou třetí příčku ve své kategorii. Bylo znát, že holky zúročily své zkušenosti z loňského ročníku, ale i ty, které se zúčastnily poprvé, prokázaly velkou bojovnost a získaly první zkušenosti. Bohužel do celorepublikového finále postupovaly pouze první dvě hlídky z každé kategorie.
Uvidíme, zda se nám příští rok podaří umístit v této náročné soutěži na vyšších příčkách.
Ilona Vojtášková

Stojící zleva: Eli‰ka BroÏková, Ivana Vojtá‰ková, Marie Sou‰ková, Kateﬁina Mrtvá – vedoucí
Sedící zleva: Ilona Vojtá‰ková – vedoucí, Michaela ¤ezníãková, Alena Havlíková, Andrea Mrtvá, Andrea
Tardíková a Karolína Lehká
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Činnost asociace sportu pro všechny
Mladší žáci a žákyně, kteří navštěvovali sokolské schůzky, si změřili síly v atletických disciplínách
s ostatními dětmi z přerovského okresu. Atletický čtyřboj – hod míčkem, skok do dálky, sprint a běh
se konal 10. 5. 2014 v Přerově.
Naše děti Anetka Gregovská, Sára Hromková, Víťa Dolanský, Jakub Hořín a Pavel Hořín se jako
nováčci v soutěži představili poprvé a zhostili se svého úkolu na výbornou, tedy alespoň v mých očích,
protože našli odvahu bojovat se stovkou dalších dětí. Jelikož ale ve sportu je to trošku nespravedlivé a ocenění mohou být pouze tři nejlepší, tak na naše nejmladší se tentokrát nedostalo.
Zato starší Vojta Hořín se s nejvyšším počtem bodů umístil na prvním místě ve své kategorii. Radost
byla veliká a postup do republikového kola zajištěn. To se konalo 7. 6. na atletickém stadionu Emila
Zátopka ve Staré Boleslavi. Den se vydařil, po stadionu, který je umístěn v krásném a pozitivním prostředí se rozběhlo více, jak 250 dětí – sportovců, už opravdových borců z celé republiky.
Vojtík bojoval tělem i duší a výsledkem mu bylo krásné páté místo, čímž udělal velkou radost svému dědovi Františkovi, který byl v mládí aktivním atletem a dodnes zůstává velkým příznivcem atletiky.
Děkuji všem dětem za účast, rodičům a cvičitelkám za podporu a všem přeji krásné
prázdniny a radost z pohybu.
Za kolektiv ASPV cvičitelka a máma Kamila Hořínová Lehká

Zleva: Anetka Gregovská, Sára Hromková, Vojta Hoﬁín, VíÈa Dolansk˘, Kamila Hoﬁínová, Pavel Hoﬁín
a Jakub Hoﬁín
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Fotbalová školička
Fotbalová školička FK Troubky o. s. bude mít za sebou druhý rok svého provozu. Naše fotbalové
benjamínky jste mohli vidět při posledním utkání sezony A mužstva, kdy nejprve doprovodili naše
muže k zápasu proti FK Šternberk a v poločasové přestávce předvedli své fotbalové umění. Jejich
ukázkové utkání (bílí – modří) skončilo remízou 2:2. Veliký potlesk z tribuny byl největší odměnou
i motivací do další práce. Po prázdninách odstartujeme tréninky vždy ve čtvrtek od 16:30 hod. na fotbalovém hřišti.
Michal Bartoněk, trenér

Modﬁí zleva: Kry‰tof Mauks, Matyá‰ Ondruch, Ondﬁej Br‰Èák, Martin Macháãek, Luká‰ VoÏda, Vojtûch Zatloukal
Bílí zleva: Oliver Zatloukal, Jakub Obrtel, Marek Br‰Èák, Danny Ko‰uta, Jakub Ondruch, Radek Bartonûk
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Mladší přípravka
Mladší přípravka oddílu FK Troubky zakončila první sezonu mistrovských turnajů pořádaných OFS
Přerov. Našimi soupeři byli TJ Tovačov, Sokol Křenovice a 1 FC Viktorie Přerov C. Se soupeři jsme
se vypořádali v rámci našich nejlepších možností a rozhodně se nemáme za co stydět. Celkem jsme
hráli 35 utkání a vstřelili 116 branek. Naším nejlepším střelcem je Vojtěch Hořín se 41 brankami,
následuje Milan Vojtášek (25 branek) a Petr Koller (17 branek). Samozřejmě fotbal je kolektivní hra,
a proto patří uznání a velké poděkování všem hráčům za velkou snahu a bojovnost.
I přesto, že naše členská základna činí úctyhodných 16 kluků, uvítáme nové hráče a hráčky z řad
nových prvňáků. Do příští sezony vstupujeme velkým letním turnajem v Němčicích dne 30. 8. 2014.
Díky patří také rodičům, kteří naše mladé fotbalisty nejen povzbuzují, ale i příkladně vedou ke sportu a zodpovědnosti.
Do další sezony přejeme mnoho sportovních úspěchů.
Tomáš Vojtášek

Horní ﬁada zleva: Filip Konupãík, Zbynûk Kubánek, Vladimír Majar, Milan Vojtá‰ek, Ondﬁej Vojtá‰ek, Jakub Miler
Dolní ﬁada zleva: Honza Nûmãák, Petr Koller, Jakub Hoﬁín, Vít Dolansk˘, Pavel Hoﬁín,
leÏí David Svozil, trenér Tomá‰ Vojtá‰ek, chybí Vojta Hoﬁín, Jakub Hru‰ka, Filip Kasprzyk, Martin Svoboda
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Pro chvíle oddechu
Zajímavosti
Kočky stráví třetinu života čištěním svého kožichu.
Velryba plejtvák obrovský spořádá za den tři tuny potravy. Vydrží pak i půl roku bez jídla.
Orel má na těle přibližně 7000 pírek.
Žádný pštros na světě nikdy nestrčil hlavu do písku.
Co mají společného klokani a krokodýli? Neumí chodit pozpátku!
Když dáte křečkovi do klece běhací kolo, dokáže za noc uběhnout i 8 kilometrů.
Komáři se dokážou v letu vyhnout kapkám deště.
Když netopýr vyletí z jeskyně, zatočí vždy doleva.
(Zdroj: internetové stránky Michala Škrabálka)

Rozumíte cizím slovÛm?
adekvátní, atrofovat, aureola, autentický, akceptovat, agresor, agilní
ochabovat, opravdový, útočník, horlivý, přijmout, svatozář, odpovídající
Správné řešení: Odpovídající, ochabovat, svatozář, opravdový, přijmout, útočník, horlivý.

My‰lenky slavn˘ch
Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.
P. SYRUS
Nemocné ‰tûstí dává zdravé rady.
SENECA
Îeny povaÏují za nevinné v‰e, ãeho se dopou‰tûjí
J. JOUBERT
Lidé se ztrácejí v mnoÏství zbyteãn˘ch slov.
M. GORKIJ
Pﬁátelství umlkne rázem, láska je‰tû chvíli doznívá, neÏ umlkne.
P. CALDERON DE LA BARCA
Nûco rozbít je dílem okamÏiku, ale neÏ se to spraví, trvá to vûãnost.
MURPHYHO ZÁKON
Zdvoﬁilostí nic neztrácíme, nanejv˘‰ místo k sezení.
T. BERNARD
âlovûk nemá nikdy padat na zem jen proto, Ïe vûﬁí, Ïe ho nûkdo zvedne.
N. MACHIAVELLI
Opravdov˘ pﬁítel vÏdycky uhodne, kdy ho ten druh˘ potﬁebuje
J. RENARD
LK
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SMÍCH – NEJLEP·Í LÉK
Mladík po nûkolika pokusech dostal ﬁidiãsk˘ prÛkaz a pozval dva kamarády na projíÏìku. Poﬁádnû to rozjel, ale za chvíli to první kamarád nevydrÏel a povídá: „Zastav prosím tû, rad‰i si vystoupím.“
Druh˘, cel˘ zelen˘ ﬁekl, Ïe si taky vystoupí.
¤idiã kroutí hlavou a povídá: „Jste poserové. Mnû se nemÛÏe nic stát, to mÛj andûl stráÏn˘ nedopustí.“
Jede dál a za chvíli cítí, jak mu nûkdo klepe na rameno a sly‰í: „Zastav, já jsem tvÛj andûl stráÏn˘
a radûji si taky vystoupím.“
„Já se na mistrovství docela tû‰ím… Jestli prohrajeme, tak budeme mít nov˘ televizor!“
Uãitel instruuje pﬁed písemnou zkou‰kou: „Pi‰te pravopisnû, ãitelnû, Ïádná slangová slova! Pi‰te hezky v jazyku, kter˘ jste se uãili na základní ‰kole.“
Vzadu se jeden Vietnamec potû‰il: „No, kdyÏ myslíte…“
Mladá Angliãanka Ïijící ve Skotsku se provdá za Skota. KdyÏ ho veze do Anglie pﬁedstavit
sv˘m rodiãÛm, dává jí novomanÏel cestou kapky: „Ne abys u vás doma ﬁíkala o mé matce,
Ïe je lakomá! Vzpomíná‰, jak jsi k nám chodila na veãeﬁi?“
„Vzpomínám… a málem jsem ji jednou dostala.“
Ptá se matka dcery: „Ten tvÛj nov˘ nápadník opravdu patﬁí mezi horních deset tisíc?“
„Patﬁí, mami, ale prozatím pouze jako ta ãtvrtá nula za jedniãkou.“
Ráno pﬁijde policajt do práce cel˘ rozesmutnûl˘ a na rukávu má dvû ãerné pásky. Druh˘
policajt se ho ptá, co se mu stalo. „Ale, vãera mi zemﬁel otec.“
„A proã má‰ ty pásky dvû?“
„ProtoÏe jsem volal bráchovi a tomu umﬁel taky!“
„Pﬁed dvûma mûsíci na spoleãenském veãírku jsem se vsadil, Ïe sním tﬁicet obloÏen˘ch chlebíãkÛ
a vypiji dva litry vína. A vyhrál jsem!“
„Nemûlo to nûjaké neblahé následky?“
„Mûlo. Od té doby mû nikam nezvou.“
Paní Nováková povídá sousedce: „Vûﬁila byste, Ïe mÛj manÏel na mû myslí i pﬁi práci?“
„Proã bych nevûﬁila? VÏdyÈ jsem ho vãera vidûla pﬁi klepání kobercÛ…“
Na pﬁedná‰ce dokumentuje lékaﬁ, jak je alkohol ‰kodliv˘. Vezme nûjaké ãervy a hodí je do vody. „Vidíte, normálnû plavou.“ Potom je hodí do sklenice s lihem a ãervi hynou. Pﬁihlásí se dûda a povídá:
„Dávám vám za pravdu. Já uÏ padesát let piju alkohol a nikdy jsem Ïádné ãervy nemûl!“
„Já si myslím, Ïe by mûli lidé chodit bosí.“
„Moje ﬁeã. Napﬁíklad, kdyÏ se ráno probudím obut˘, vÏdycky mû bolí hlava.“
LK
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Zadáno pro Ïeny
Rychlé trubičky
Potřeby: 1/4 kg stoprocentního tuku, 40 dkg hladké mouky, 3 žloutky, 1 šlehačka.
Postup: Těsto uhněteme, necháme odpočinout
(1 hod.) v ledničce, rozdělíme na tři díly, rozválíme
na tenké pláty, vykrajujeme a namotáme na trubičky. Pečeme v dobře vyhřáté troubě. Trubičky
plníme sněhem.

Sádlová kolečka
Potřeby: 15 dkg sádla, 10 dkg mletého cukru,
15 dkg hladké mouky, mletá skořice, kakao.
Postup: Těsto zpracujeme, rozdělíme na dva díly,
z každého vyválíme dlouhý váleček, z něho nakrájíme 2 cm válečky, uděláme z nich kuličky, dáme
na plech (asi 50 kuliček) a uprostřed každou kuličku mírně protlačíme. Pečeme při teplotě 150 °C až
se těsto z kuliček nelepí na prst.

Přesné šišky
Zajímavý recept z dob našich babiček z neznámých důvodů nazývaný přesné šišky.
Potřeby: Hladká mouka, půl kostky kvasnic, cukr
na vykvašení, 2 dcl mléka, sůl, 1 vejce, 1/4 kg
škvarků.
Postup: Do teplého mléka dáme vykynout droždí,
vymícháme z potřeb tuhé těsto, nakonec vmícháme velké množství škvarků. Těsto necháme asi
1 hod. vykynout, na plech dáváme asi 10 cm široké pláty tenké asi 2 cm. Pečeme v normální teplotě (200 °C) dokřupava.
Před šedesáti lety se na vesnici v každém domě
zabíjelo prase, bylo tudíž dostatek škvarků a šišky
patřily mezi oblíbenou pochoutku.
JS
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Reklama

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

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

• pedikúra • manikúra
• nehtová modeláÏ •
tel.: 608 815 300
Lehká Hana
Troubky, Dûdina 286, v budovû OÚ Troubky
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KŔÍŽOVKA
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 12. 9. 2014 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka ze Zpravodaje č. 2/2014: …………………………………………………................................................................................
Jméno a adresa: ……………………………………………………………............................................................třída:………..............
Správná odpověď z minulého čísla: PATNÍK
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Václav Kamenský, Tereza Kamenská, Marie Soušková, Vojtěch Brázda, Jiří Řezníček, Kateřina Dohnalová, Barbora Rösslerová, Eliška Brožková, Michaela Řezníčková.
Gratulujeme všem našim luštitelům!
Redakce

3. dubna 2014
Vítání obãánkÛ 1

k˘ den
Krakono‰Ûv dûts

Skﬁítkové

Poslední zvonûní
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