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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
druhé čtvrtletí nám předvedlo všechny typy počasí, v posledních letech ale chybí doba, kterou
nazýváme jaro. Prodělali jsme jako každým rokem chřipky, rýmy a alergie. Život v obci byl mimořádně rušný.
Střed obce byl neustále obklopen pracovníky a těžkými stroji. Nákladní auta s hlínou, dlaždicemi, bzukot elektrických pil zaplňoval celou plochu před kulturním domem. Těžko jsme se loučili se vzrostlými jehličnany, ale tato oběť nebyla marná. Jako vyloupnutá z oříšku vynikla budova kulturního domu. Černý pruh nové asfaltové silnice lemují vydlážděné chodníky ukončené
zeleným prostranstvím. Teď záleží na nás, abychom si vážili pěkně upraveného prostředí a neničili ho.
Přes všechnu nepřízeň počasí jsme stihli zasít zeleninu, krásně rozkvetly stromy a zavoněly
květy keřů na našich zahrádkách.
Další významnou novinkou v obci je to, že byla schválena opatření na vybudování ochrany obce
před povodní. Na realizaci této akce si ale musíme nějaký čas počkat.
Přejeme vám příjemné prožití troubeckých hodů a pěkné počasí o dovolených.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
Polovina letošního roku je za námi a období letních dovolených právě začíná. Nejdůležitější událostí začátku léta v naší obci jsou bezesporu troubecké hody. Letošní oslavy patronky našeho kostela, svaté Markéty, se uskuteční od 10. do 12. července. Mimo hodových zábav pořádaných troubeckými hasiči, nás čekají také tradiční folklorní hodové slavnosti, které proběhnou v upraveném areálu na Záhumení. Po skončení
folklorní přehlídky zpestří program našich hodů dechová hudba Věrovanka, která bude také doprovázet průvod folklorních souborů od kulturního domu. Věřím, že počasí bude našim místním slavnostem přát.
Přijměte mé pozvání k účasti na akcích organizovaných v rámci troubeckých hodů. Věřím, že pořadatelé
udělají vše, abyste byli spokojeni.
A nyní k tomu, co se v uplynulém období podařilo zrealizovat, či co je v běhu nebo se dokončuje příprava. Jedním z nosných projektů, jehož realizace započala už v loňském roce, je projekt Revitalizace centra
obce Troubky, který je finančně podpořen z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Stavební práce prováděla společnost SISKO spol. s r.o. Přerov, která dokončené dílo předala v závěru
měsíce května. Aktuálně byla předána poslední žádost o platbu dotace, a také žádost o kolaudaci. Výsledek naší obnovené návsi můžete posoudit sami. Jsem však přesvědčen, že všichni, kdo se podíleli na realizaci tohoto díla, odvedli dobrý kus práce a centrum naší obce nyní vypadá mnohem lépe.
Mimo tento projekt byla také provedena oprava komunikace u pošty, která byla špatně odvodněna, i toto
dílo lépe zvýraznilo revitalizované centrum obce. Údaje o financování této akce budou uvedeny v příštím
čísle Zpravodaje.

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj

Předpokládám, že jste také zaznamenali naši novou strojní techniku – nový traktor, nakladač, nové nákladní vozidlo, a také další techniku a zařízení, které jsme mohli pořídit v rámci tří projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí (svoz biologického odpadu pro obec Troubky, sběrný dvůr pro obec
Troubky a kompostárna pro obec Troubky).
Svozové vozidlo značky MAN, již nějakou dobu pracuje pro místní odpadové hospodářství, avšak svoz bio
odpadu zatím stále provádíme dodavatelsky společností Van Gansewinkel. Zpevněné plochy pro areál kompostárny byly dokončeny na konci května a od 1. června nastoupil nový zaměstnanec, který bude mít na starosti provoz sběrného dvora a kompostárny, a na krajský úřad byl předložen ke schválení provozní řád kompostárny. V červenci by měl být zahájen její provoz a někdy na konci léta bychom měli mít první kompost.
Vzhledem k podmínkám dotačního titulu se tento kompost bude využívat především pro obecní potřeby
a samozřejmě, že občané obce si budou moci o něj také požádat – a to bezplatně. V prvním roce provozu
budeme také řešit způsob odvozu, kdy naší snahou bude odbourání služeb poskytovaných externím dodavatelem. První změny v systému by měly nastat v průběhu letošních letních měsíců.
Také sběrný dvůr bude mít svůj provozní řád schválený krajským úřadem a předpokládáme, že rozšíříme
provozní dobu. Rovněž finanční údaje o těchto třech projektech vám sdělíme v příštím čísle Zpravodaje.

V loňském roce proběhla s významnou finanční podporou z programu rozvoje venkova, z opatření LEADER, další etapa obnovy chodníků na našem hřbitově. V letošním roce se nám podařilo za velmi dobrou
cenu pořídit větší množství zámkové dlažby, a proto jsme zahájili realizaci další etapy obnovy chodníků na
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hřbitově. Aktuálně probíhají práce na chodníku podél hřbitovní zdi přiléhající k parku, na které naváže obnova spojovacích chodníků. Součástí této etapy je rovněž další nový sloup veřejného osvětlení. Práce na hřbitově bychom v letošním roce chtěli ukončit na konci léta.
V souvislosti s naším hřbitovem jsme zaznamenali dotazy týkající se skládkování odpadů. Skládka za hřbitovem obnovena nebude a předpokládáme, že v průběhu července – srpna bude postupně odstraněna
a povrch upraven a zkultivován. Na hřbitově jsou aktuálně tři objemné kontejnery, kde může být likvidován
všechen zde vzniklý odpad, s výjimkou stavebních odpadů, které má povinnost odstranit sjednaný dodavatel, a to na své náklady. Ostatně, za práci mu všichni platíte a není důvod, aby stavební odpady byly neseriózními kameníky ukládány někde v blízkosti našeho hřbitova. Naštěstí většina kameníků pracujících na
našem hřbitově se takto nechová. Jinak, co se týká dostupnosti odpadových nádob a jejich kapacity, máme
vysledováno, že je dostačující a pouze v době svátků bývá větší potřeba, na což budeme reagovat jejich
posílením.
V letních měsících bude také provedena větší oprava v naší škole, kde se ve dvou třídách budou kompletně měnit podlahy, přičemž součástí akce bude rovněž obnova elektro-instalačních rozvodů v těchto třídách. Přestože zadavatelem této akce je naše příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola
Troubky, tak nemalou finanční částkou se na této akci bude podílet obec. Věřím, že vybraný zhotovitel –
společnost OSG-Gregovský s.r.o. Troubky, který již v naší škole prováděl stavební práce, odvede dobré dílo
a naši školáci získají kvalitativně lepší prostředí k získávání znalostí a dovedností.
Také prostory u školky doznají v letošním roce změn. Odstranění větší části starého oplocení jste jistě již
zaznamenali, ale mimo přebudování tohoto oplocení budou předlážděny chodníky a přibudou zde také parkovací místa. Zmenší se tím sice množství zeleně, ale naším záměrem bylo zabezpečit přístup dětí a rodičů do školky, kdy množství automobilů občas hrozí nějakou tou nehodou. A samozřejmě také blízkost sportovní haly a nedostatečný počet parkovacích míst pro její návštěvníky nás vedli k tomuto záměru.
V březnu zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na projekt Bezpečnou a spolehlivou cestou do centra obce, který spočíval v rekonstrukci místní komunikace za hasičskou zbrojnicí a dále ve výstavbě chodníku od naší školy ke hřbitovu včetně přechodu pro chodce u hřbitova. Ve druhé polovině měsíce května
pak Výbor regionální rady rozhodl o výběru projektů, ale náš projekt mezi 40 podpořenými projekty ze
120 žadatelů nebyl. S ohledem na tuto skutečnost bude možné v letošním roce realizovat jen jednu z těchto akcí. V průběhu letních měsíců bude probíhat na obě akce stavební řízení a podle jejich průběhu se pak
rozhodne o jejich realizaci.
V březnu zastupitelstvo rozhodlo také o poskytnutí finanční podpory spolkům a neziskovým organizacím.
Na konci měsíce února ovšem nabyla účinnosti novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, která významně změnila pravidla pro poskytování jakýchkoliv dotací. Nově bude s každou organizací uzavírána veřejnoprávní smlouva, která bude obsahovat také výši sankcí při neplnění podmínek smlouvy. To bude samozřejmě klást zvýšené nároky na spolky a ostatní podporované organizace.
Zároveň se zvýší administrativní náročnost dotačního řízení. Smlouvy s finanční podporou nad 50 000 Kč
pak budou muset být zveřejněny na elektronické úřední desce.
V závěru dubna navštívil naši obec ministr zemědělství ČR Ing. Marián Jurečka, a to společně se svým
náměstkem pro oblast vodního hospodářství Ing. Alešem Kendíkem a dalšími pracovníky ministerstva. Na
jednání se členy zastupitelstva obce ve věci výstavby PPO Troubky byli samozřejmě přítomni také zástupci Povodí Moravy s.p. v čele s generálním ředitelem Ing. Janem Hodovským, investičním ředitelem Ing. Lukášem Sobotkou a dalšími spolupracovníky. Zástupci ministerstva předložili zastupitelům dokumenty hodnotící navrhovaná protipovodňová opatření, především pak posudek strategického experta, který dle platných
pravidel dotačního programu vyhodnotil navrhovaná opatření. Bohužel řešení PPO navrhované obcí dle
tohoto posudku nemůže dosáhnout na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a realizace opatření z vlastních zdrojů je při předpokládaných nákladech ve výši 350 milionů Kč nereálná.
Kladné posouzení získalo řešení navrhované Povodím Moravy. Na zasedání zastupitelstva obce konaném
dne 6. 5. 2015 byl předložen návrh usnesení, kterým zastupitelstvo přijalo řešení PPO Troubky navrhované s. p. Povodí Moravy.
Na červnovém jednání na generálním ředitelství Povodí Moravy s. p. byl dohodnut společný postup a úko-
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ly pro nejbližší období. Obci byl předložen návrh smlouvy o spolupráci, který bude projednán na zasedání
zastupitelstva obce v září, a ve stejném měsíci by mělo proběhnout další jednání se zástupci Povodí Moravy. Pro realizaci opatření bude nezbytné nejen získat potřebná povolení, ale především souhlasy vlastníků
pozemků s danou stavbou a následně s nimi uzavřít kupní či směnné smlouvy. Za tímto účelem byla na
obecní úřad přijata nová zaměstnankyně, která bude mít za úkol řešit tuto problematiku. O postupu činností
a výstupech z jednotlivých jednání vás budeme pravidelně informovat.
Všem našim čtenářům přeji krásné léto a dobře se bavte na troubeckých hodech.
Radek Brázda

Rozdělení příspěvků, dotací NNO 2015
název organizace
Hanák Troubky
Občanská beseda Troubky
TJ SOKOL Troubky
oddíl volejbalu
oddíl ledního hokeje
oddíl jezdectví
ASPV
cvičení žáků ZŠ a MŠ Troubky
provozní náklady TJ Sokol + údržba
FK Troubky

poÏadavek organizace, spolku
80 000
10 000
495 000
25 000
25 000
25 000
20000
220 000
180 000
160 000

navrhovaná v˘‰e 2015
60 000
10 000
495 000
25 000
25 000
25 000
20 000
220 000
180 000
160 000

OSTATNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Sbor dobrovolných hasičů Troubky
Myslivecké sdružení Mezivodí Troubky
Český svaz chovatelů, ZO Troubky
Český zahrádkářský svaz ZO Troubky
Troubečan
Centrum Setkávání Přerov
Český svaz včelařů, ZO Tovačov
Sdružení přátel školy při ZŠ a MŠ Troubky
Alfa Handicap Přerov
Sdružení občanů nevidomých a slabozrakých
Rodinná stáj Krejčířovi, o.s.
Římsko katolická farnost Troubky

požadavek organizace, spolku
80 000
neuvedeno
25 000
5 000
25 000
0
neuvedeno
40 000
0
30 000
20 000
200 000

navrhovaná výše 2015
50 000
50 000
25 000
5 000
20 000
0
10 000
35 000
0
5 000
15 000
150 000

Ode‰la drahá,
bez slÛvka rozlouãení,
ode‰la tak náhle
aÏ tûÏko k uvûﬁení.

Ve ãtvrtek 7. 5. 2015 zemﬁela náhle ve vûku nedoÏit˘ch 65 let
paní Marta Kristinková,
aktivní ãlenka Troubeckého klubu seniorÛ.
Dovolte, abych jejím nejbliÏ‰ím na tomto místû vyjádﬁil upﬁímnou soustrast a popﬁál
hodnû odvahy a síly k pﬁekonání jejich velké Ïivotní ztráty.
âest její památce
Radek Brázda

Dny plynou jak tiché ﬁeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 4 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 6. 5. 2015
1. Zastupitelstvo obce schválilo
Ing. Hynka Brázdu a pana Antonína Ticháčka ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
upravený program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
variantu PPO Obce Troubky navrženou Povodím Moravy s. p. a ukládá výboru pro PPO jednat se zástupci
Povodí Moravy s. p. v otázkách týkajících se trasování
ochranných hrází a nutnosti, případně alternativách technických opatření.
7. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
plán činnosti kontrolního výboru pro volební období
2014–2018 v předloženém znění.
8. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
doplnění kontrolního výboru o člena Ing. Jana Přehnala.
9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje,
aby JUDr. Židlík zastupoval Obec Troubky ve věci podání žaloby u Krajského soudu.
10. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2015.
11. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář k plnění rozpočtu k 31. 3. 2015.
12. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 2/2015 schválené radou obce
v předloženém znění, a to včetně rozpisu tohoto rozpočtového opatření.
14. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář k Rozpočtovému opatření č. 2/2015.
15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Rozpočtové opatření č. 3/2015 v předloženém znění.
16. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
členy Školské rady za zřizovatele Mgr. Radka Brázdu,
Ing. Radima Létala a pana Dominika Dočkala.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku par. č. 215/1 o výměře
2m2 dle geometrického plánu č. 1447-171/2014 v Obci
Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, paní Markétě Vla-

chové za cenu 500 Kč.
18. Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje
starostu obce, Mgr. Radka Brázdu, k zastupování Obce
Troubky na valných hromadách společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov a.s. po celé volební období
2014–2018.
V Troubkách, dne 12. 5. 2015
USNESENÍ č. 5 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 17. 6. 2015
1. Zastupitelstvo obce schválilo
Danu Kořínkovou a Jindřicha Válka ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Obrtelovou 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 bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu Finančního výboru za uplynulé období.
7. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí
s doporučením Finančního výboru na aktualizaci mapové přílohy OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, včetně označení ploch tabulkou.
8. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu Výboru pro protipovodňová opatření za uplynulé
období.
9. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
starostovi obce zaslat s. p. Povodí Moravy Brno dopis
s výzvou k provedení přechodných protipovodňových
opatření, které by obec ochránily před povodní do doby
realizace PPO.
10. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
plnění rozpočtu obce Troubky k 30. 4. 2015.
11. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář k plnění rozpočtu obce Troubky k 30. 4. 2015.
12. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 4/2015 schválené Radou obce
v předloženém znění, a to včetně rozpisu tohoto rozpočtového opatření.
14. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2015 v předloženém znění, a to
včetně rozpisu výdajových kapitol.
15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
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závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
16. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
hospodářský výsledek obce za rok 2014 ve výši:
–1 089 823,84 Kč.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
účetní závěrku obce Troubky za účetní období roku 2014.
18. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o hospodaření školy za období 1– 4/2015.
19. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
přijetí neúčelového finančního daru pro ZŠ a MŠ Troubky ve výši 1000 Kč.

20. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k navýšení provozního příspěvku pro ZŠ a MŠ
Troubky na realizaci projektu výměny podlah ve škole,
a zároveň zmocňuje radu obce k provedení nezbytného
rozpočtového opatření.
21. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodloužení čerpání úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení paní Haně Kamelandrové, a to do 31. 10. 2015.
22. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
darovací smlouvu uzavíranou mezi Obcí Troubky jako
dárcem a Římskokatolickou farností Troubky jako obdarovaným v předloženém znění.
V Troubkách, dne 19. 6. 2015

Rada obce
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY č. 8 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 18. 3. 2015
Usnesení Rady 8/88/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.

Usnesení Rady 8/89/2015
Rada obce schválila návrh rozpisu Rozpočtového opatření č. 1/2015 schváleného Zastupitelstvem obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/90/2015
1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 2/2015

veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpevněné plochy
v areálu Kompostárny Troubky“, kdy nejvýhodnější
nabídku podala společnost SISKO spol. s r.o. Přerov.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o dílo č. 1/2015na danou veřejnou
zakázku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/91/2015
1. Rada obce schválila uzavření příkazní smlouvy číslo
BF/TDI/2015/219/EB na zajištění technického dozoru
veřejné zakázky malého rozsahu „Zpevněné plochy
v areálu Kompostárny Troubky“ mezi Obcí Troubky
a společností B&F int. s.r.o. Kroměříž.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/92/2015
Rada schválila zveřejnění záměru prodeje pracovního
stroje LOCUST L 752 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/93/2015
1. Rada obce schválila výsledky z veřejné zakázky malého rozsahu (průzkumu trhu) – „Pořízení techniky pro
údržbu veřejné zeleně“, kdy nejvýhodnější nabídku
podala společnost Wisconsin Engineering CZ s.r.o.
Prostějov.
2. Rada zmocnila místostarostu obce k uzavření objednávky a kupní smlouvy na dodávku nabídnutého stroje, včetně nezbytných přídavných zařízení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/94/2015
Rada obce schválila výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu
obce za rok 2014, včetně návrhu organizace na rozdělení hospodářského výsledku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/95/2015
1. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1/2015
k Licenční smlouvě č. JSDH129/2012.
2. Rada zmocnila starostu obce k jeho podpisu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/96/2015
Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 215/1.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/97/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
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Šíma A paní Marii Černochové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/98/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma A paní Martě Hudečkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/99/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma A paní Ludmile Mrtvé, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/100/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Jitce Hostašové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/101/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě 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 8/102/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě 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 8/103/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
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Usnesení Rady 8/104/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Janě Dudové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/105/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská panu Vladimíru Roubalovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě 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 8/106/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Záhumení paní Daně Kořínkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/107/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Záhumení paní Elišce Šerföozöové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/108/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Záhumení panu Aloisi Frgalovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě 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 8/109/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na bytovém domě na ulici Sportovní paní Janě Suchánkové,
Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 8/110/2015
1. Rada obce schválila přidělení uvolněného obecního
bytu a uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS Kozlovská
s panem Davidem Gregovským, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4. 2015.
V Troubkách dne 25. 3. 2015.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY č. 9 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 25. 3. 2015
Usnesení Rady 9/111/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 9/112/2015
Rada obce schválila na základě provedeného výběrového řízení na zaměstnance obce pro úsek odpadového
hospodářství jako nejvhodnějšího uchazeče pana Petra
Skřenka, se kterým bude uzavřena pracovní smlouva na
dobu určitou – 1 rok, se zkušební dobou 3 měsíce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 9/113/2015
Rada obce schválila návrh podmínek výběrového řízení
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na zaměstnance obce pro úsek majetku obce, životního
prostředí a komunálních služeb, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 9/114/2015
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy s Českou
republikou – Zeměměřičským úřadem na užití dat digitální ortofoto mapy České republiky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 9/115/2015
Rada obce schválila podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace RWE Gas Storage s.r.o., a to
s projektem výstavby chodníků a umístění mobiliáře
v parku u hřbitova.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 9/116/2015
1. Rada obce schválila uzavření kupní smlouvy
č. 4069/MB/15 se společností Wisonsin Engineering
CZ s.r.o. Prostějov na koupi žacího stroje W3651 Piraňa s příslušenstvím, a to dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 1. 4. 2015.
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USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 10 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 22. 4. 2015.Usnesení Rady 10/117/2015
Usnesení Rady 10/117/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/118/2015
Rada obce schválila návrh Rozpočtového opatření
č. 2/2015, včetně předloženého rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/119/2015
Rada obce rozhodla zrušit výběrové řízení na prodej
obecního pracovního stroje LOCUST L 752, a zároveň
rozhodla o vyhlášení nového řízení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/120/2015
Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje movitých věcí v majetku obce dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/121/2015
Rada rozhodla neschválit uzavření příkazní smlouvy na
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výkon zadavatelské, konzultační a poradenské činnosti
se společností eCENTRE, a.s., ve věci veřejné zakázky
„Svoz odpadů“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/122/2015
1. Rada obce schválila uzavření kupní smlouvy
č. 1504039KK na koupi hydraulického nakládacího
jeřábu k novému nákladnímu vozidlu značky MAN.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj.100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/123/2015
1. Rada obce schválila předložený návrh zadávacích
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna
hlavních vstupních dveří DPS Šíma AB a DPS Zdravotní, vstupních dveří DPS Šíma A, výměna trojúhelníkových oken DPS Kozlovská a DPS Záhumení“, a to
včetně návrhu smlouvy o dílo č. 3/2015.
2. Rada obce rozhodla oslovit v rámci daného řízení
následující společnosti:
a. VPO Protivanov a.s.
b. SULKO Zábřeh
c. Decro Bzenec, spol. s r.o.
d. Window Holding a.s., Lázně Toušeň
e. RI OKNA a.s., Bzenec
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/124/2015
Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových
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míst dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/125/2015
Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 63253/1/2014
o zřízení věcného břemene mezi Obcí Troubky a společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, a to pro
plynovou přípojku stavebníka Tomáše Dočkala, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/126/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 10/127/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 10/128/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
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2. Rada zmocnila starostu obce 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 10/129/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská panu Vladimíru Roubalovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 10/130/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/131/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Záhumení panu Aloisi Frgalovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 10/132/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
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Kozlovská panu Davidu Gregovskému, Troubky.
1. Rada zmocnila starostu obce 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 10/133/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na hasičské zbrojnici panu
Janu Siegelovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/134/2015
1. Rada obce schválila přidělení uvolněného obecního
bytu a uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS Šíma A s paní
Jarmilou Slezákovou, Ivaň.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy
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 10/135/2015
1. Rada obce schválila přidělení uvolněného obecního
bytu a uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS Šíma B s paní
Věrou Zdařilovou, Tovačov.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.

12
Usnesení Rady 10/136/2015
Rada obce schválila návrh programu zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 6. 5. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 10/137/2015
Rada obce svěřila starostovi obce pravomoc:
1. Rozhodovat o zástupcích obce Troubky v orgánech
Svazu měst a obcí České republiky,
2. Rozhodovat o zástupcích obcí a měst, které zmocnily
k zastupování obec Troubky v orgánech Svazu měst
a obcí České republiky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
V Troubkách dne 28. 4. 2015.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 11 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 27. 4. 2015.
Usnesení Rady 11/138/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 11/139/2015
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 2/2015
mezi Obcí Troubky a společností SISKO spol. s r.o.
Přerov na realizaci akce „Oprava křižovatky před poštou v Troubkách“.
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 28. 4. 2015.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 12 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 29. 4. 2015.
Usnesení Rady 12/140/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
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tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 12/141/2015
Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na
zaměstnance obce pro úsek majetku, životního prostředí a komunálních služeb dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 6. 5. 2015.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 13 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 6. 5. 2015.
Usnesení Rady 13/142/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 13/143/2015
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2014 mezi Obcí Troubky a společností
H-Rekultivace, a.s., Černovice dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 13/144/2015
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2015 mezi Obcí Troubky a společností
SISKO spol. s r.o. Přerov dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 13. 5. 2015.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 14 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 20. 5. 2015.
Usnesení Rady 14/145/2015
Rada obce schválila doplněný program zasedání.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/146/2015
Rada obce schválila rozpis Rozpočtového opatření
č. 3/2015 schváleného Zastupitelstvem obce na zasedání konaném dne 6. 5. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/147/2015
Rada obce schválila návrh Rozpočtového opatření
č. 4/2015, včetně předloženého rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/148/2015
Rada obce schválila účetní závěrku Základní školy
a Mateřské školy za rok 2014 bez výhrad a připomínek
a v rozsahu předložených finančních výkazů.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/149/2015
Rada obce schválila návrh poskytnutí odměny řediteli ZŠ
a MŠ Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady, 1 člen Rady se zdržel.
Usnesení Rady 14/150/2015
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o reklamě dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj.100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/151/2015
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit
žádost Hany Kamelandrové, Troubky, o prodloužení čerpání úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce, a to
do 31.10. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/152/2015
1. Rada obce schválila přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro Jednotku Sboru dobrovolných
hasičů obce Troubky dle přílohy.
2. Rada obce schválila spolufinancování obce ve výši
minimálně 60 % z celkových nákladů, a to dle stanoveného účelu poskytované dotace.
3. Rada schválila znění předložené veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi Olomouckým krajem a Obcí Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/153/2015
1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna hlavních
vstupních dveří DPS Šíma AB a DPS Zdravotní, vstupních dveří DPS Šíma A, výměna trojúhelníkových oken
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DPS Kozlovská a DPS Záhumení“, a to dle předložených příloh.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 3/2015 se
společností Window Holding, a.s., Lázně Toušeň, na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna
hlavních vstupních dveří DPS Šíma AB a DPS Zdravotní, vstupních dveří DPS Šíma A, výměna trojúhelníkových oken DPS Kozlovská a DPS Záhumení“.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/154/2015
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o spolupráci při
výběru dodavatele elektrické energie mezi Obcí Troubky a společností ENTERplex, s.r.o., Praha, 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 14/155/2015
Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových
míst dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/156/2015
1. Rada obce schválila vzorovou smlouvu o výpůjčce
movitých věcí v majetku obce dle zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, pro potřeby krátkodobých
výpůjček.
2. Rada zmocnila místostarostu obce k uzavírání těchto
smluv na krátkodobé výpůjčky movitých věcí v majetku obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/157/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 14/158/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 14/159/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
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Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 14/160/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská panu Vladimíru Roubalovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 14/161/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Záhumení panu Aloisi Frgalovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 14/162/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská panu Davidu Gregovskému, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 14/163/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma A panu Zdeňku Vajdíkovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.

Usnesení Rady 14/164/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Věře Rollerové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/165/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská panu Pavlu Brašíkovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady, tj.
100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/166/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Anežce Kubešové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/167/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní panu Miroslavu Raškovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 14/168/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní paní Evě Scernaové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
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Usnesení Rady 14/169/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
A paní Jarmile Slezákové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 14/170/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
B paní Věře Zdařilové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce 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 14/171/2015
1. Rada obce schválila návrh na uzavření smlouvy
o poskytování právních služeb mezi Obcí Troubky
a JUDr. Radkem Židlíkem, Zlín, a to pro zastupování
obce v řízení, ke kterému schválilo zplnomocnění
Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném
dne 6. 5. 2015.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
V Troubkách dne 26. 5. 2015.
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USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 15 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 8. 6. 2015.
Usnesení Rady 15/172/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 15/173/2015
Rada obce schválila předložený program zasedání
Zastupitelstva obce Troubky, které se bude konat ve středu dne 17. 6. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 15. 6. 2015.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 16 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 10. 6. 2015.
Usnesení Rady 16/174/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/175/2015
1. Rada obce schválila prodej kontejnerového nákladního vozidla Avia společnosti ZAK PLUS – stavba s.r.o.
Přerov za předloženou nabídkovou kupní cenu, která
byla nejlepší podanou nabídkou.

Dûdina
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2. Rada obce zmocnila starostu obce k uzavření a podpisu kupní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/176/2015
1. Rada obce schválila prodej pracovního stroje – nakladače značky LOCUST společnosti TIA CZ s.r.o. Kostelec na Hané za předloženou nabídkovou kupní cenu,
která byla nejlepší podanou nabídkou.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k uzavření a podpisu kupní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/177/2015
1. Rada obce schválila prodej osobního vozidla Škoda
Octavia paní Haně Obrtelové za předloženou nabídkovou kupní cenu, která byla nejlepší podanou nabídkou.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k uzavření a podpisu kupní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/178/2015
1. Rada obce schválila prodej dvoukolové vlečky panu
Stanislavu Šupíkovi za předloženou nabídkovou kupní cenu, která byla nejlepší podanou nabídkou.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k uzavření a podpisu kupní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj.100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/179/2015
Rada obce schválila opětovné zveřejnění prodeje nepotřebného obecního movitého majetku dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj.100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/180/2015
Rada obce schválila navýšení provozního příspěvku na
rok 2015 Základní škole a Mateřské škole Troubky, a to
o celkovou částku 13 880 Kč, přičemž toto navýšení bude
zapracováno v rámci navrhovaného rozpočtového opatření č. 5/2015, které bude předloženo na červnovém
zasedání Zastupitelstva obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/181/2015
1. Rada
obce
schválila
uzavření
smlouvy
č. 9900079314/1/2015 o zřízení věcného břemene –
práva služebnosti mezi Obcí Troubky a společností
RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, a to pro plynovou přípojku stavebníka a investora Ing. Miroslava
Rašku, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
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Usnesení Rady 16/182/2015
Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje části
obecních pozemků p.č. 3394 a p.č. 3396, vše v k.ú.
Troubky nad Bečvou, a to na základě žádosti paní Jaroslavy Chytilové, Přerov.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/183/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/184/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/185/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/186/2015
Rada obce neschválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS Kozlovská panu Vladimíru Roubalovi, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/187/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Záhumení panu Aloisi Frgalovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/188/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma A paní Jarmile Slezákové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
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Usnesení Rady 16/189/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma A paní Marii Dočkalové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/190/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma A paní Františce Gregovské, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/191/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma A paní Anně Raškové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/192/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma A paní Věře Orságové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/193/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Dědina paní Aleně Bahounkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/194/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B panu Karlu Štokmanovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/195/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Věře Zdařilové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2015.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/196/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Zdence Zatloukalové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/197/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Naděždě Danišové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/198/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní panu Miroslavu Medkovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 16/199/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na hasičské zbrojnici paní
Lucii Žmijákové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
V Troubkách dne 16. 6. 2015.
Zapsal: Mgr. Radek Brázda

Buk ãerven˘
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Základní ‰kola
Raslavice a Troubky prohloubily pﬁátelství
Letos v květnu navštívili učitelé a žáci ZŠ a MŠ Troubky družební školu ve slovenských Raslavicích. Vzájemná spolupráce byla obnovena po 25 letech. Slovenské a české děti měly první možnost setkání v říjnu loňského roku v Troubkách při netradiční česko-slovenské olympiádě. Byla navázána nová přátelství, další přibyla v lednu letošního
roku, kdy se žáci obou škol účastnili společného lyžařského kurzu ve Vysokých Tatrách.
Do Raslavic jsme byli pozváni u příležitosti oslav konce 2. světové války. Vyrazili jsme v neděli 10. května brzy ráno z Troubek, protože jsme se cestou chtěli zastavit ve Vysokých Tatrách a podniknout krátkou vycházku. Kvůli deštivému počasí jsme volili Štrbské pleso, někteří vyšplhali i na skokanské můstky.
Do Raslavic jsme dorazili před večeří, přivítal nás pan ředitel a obě paní zástupkyně a samozřejmě
během několika okamžiků po příjezdu se areál školy zaplnil i slovenskými kamarády. Ubytovali jsme se
ve školní tělocvičně rozdělené na holčičí a klučičí část, uprostřed měl svůj hlavní stan, nebo spíše matraci, pan ředitel Petr Vrána. Někteří využili hned první večer možnost koupání ve školním bazénu.
V pondělí ráno jsme navštívili své slovenské kamarády přímo ve vyučování. Následoval výlet do Bardějovských koupelí a ochutnávka zdejších léčivých pramenů. Exkurze pokračovala v Bardějově. Toto historické město se pyšní uceleným komplexem městských hradeb, po kterých jsme se prošli, a získali tak
obrázek města z mírně ptačí perspektivy. Bardějovskému Radničnímu náměstí, které je lemováno gotickými měšťanskými domy, vévodí Bazilika svatého Egídia vyzdobená jedenácti gotickými oltáři. Není divu,
že historické centrum města bylo zapsáno v roce 2000 na seznam UNESCO. Většina účastníku naší výpravy vystoupala až na kostelní věž, ze které je pěkný výhled na náměstí s gotickou radnicí.
Odpoledne v Raslavicích proběhlo ve znamení folklóru. Krásné temperamentní představení nám předvedl dětský soubor Raslavičianik. Folklórní soubor dospělých Raslavičan se řadí k předním souborům
na Slovensku.
Po večeři byla připravena diskotéka, na které se bavili společně nejen české a slovenské děti, ale
také jejich učitelé.
Hlavní náplní naší dějepisno-zeměpisné exkurze a důvodem naší návštěvy bylo uctění památky obětí 2. světové války.
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V úterý jsme se přemístili společně se slovenskými žáky k památníku karpatsko-dukelské operace.
Zde proběhl pietní akt, který pod vedením učitelů dějepisu připravili slovenští žáci. Průvodci celou událostí byli naše žákyně Míša a slovenský žák Tadeáš. Hlavní projev na slavnosti měl přímý účastník bojů
o Duklu, téměř devadesátiletý pan Jurčišin. Bylo mu tenkrát pouhých sedmnáct let. Státní hymny zazpívala děvčata v šarišských krojích, na pomníku zavlály vlajky obou států. Na závěr jsme položili k památníku věnce za obě školy. Po skončení slavnosti jsme se přemístili do muzea ve Svidníku. Zapůsobil na
nás film vytvořený z autentických záznamů bojů na Dukle. Naše cesta za historií se završila v Údolí smrti, kde stojí vystavené tanky na stejných místech, na kterých zůstaly po krvavých bojích. Tady mnozí kluci využili příležitost a nasoukali se do útrob tanků. Pro většinu to byl nejsilnější zážitek celého pobytu
na Slovensku.
Večer opět diskotéka se slovenskými kamarády, tentokrát spíše večírek na rozloučenou.
Ve středu se pro nás program exkurze završil účastí na slavnostní konferenci k ukončení války. Bylo
to krásné a velmi působivé představení, které si připravili žáci pod vedením svých učitelů. Prezentace
a film doprovázeli žáci mluveným slovem, program byl prokládaný tancem, krásnou hudbou. Trval asi
hodinu a půl, na plátno se promítaly obrázky, prezentace a filmy. Na jevišti se střídaly tanečnice, tančící židovské dívky, lidé jdoucí do koncentráků, děvčátko Anna Franková psalo svůj deník… V závěru se
mezi publikem objevily děti se svíčkami. Toto skvostné vystoupení jsme odměnili potleskem ve stoje.
Mnohým se v očích objevily slzy dojetí.
Další slzy se objevily při dlouhém, smutném a dojemném loučení. Děti se za několik dní velmi spřátelily. Většina by si nejraději prodloužila pobyt na nekonečno. Podobná atmosféra panovala mezi dospělými. Celý pobyt na Slovensku byl naplněn přátelskou vstřícností a radostí ze společně strávených chvil.
Na zpáteční cestě jsme se ještě stavili ve Vysokých Tatrách, vyjeli zubačkou na Hrebienok a udělali
si krátkou vycházku k Dlouhému vodopádu. Také jsme dokoupili dárečky a suvenýry a stále ještě byli
duchem v Raslavicích. Po čtyřech dnech jsme se vraceli domů unavení, ale plni dojmů a šťastní. Děkujeme vedení ZŠ Raslavice za příležitost účastnit se oslav tak důležitého svátku, jako je konec války, největší tragédie, která může lidi potkat. I když naše národy měly v období okupace jiný osud, nakonec se
opět spojily do společného státu. Už v něm sice nežijeme, ale myslím, že my dospělí ani děti jsme žádné hranice nevnímali.
Každý z generace rodičů a prarodičů našich žáků ví, kdo to byl generál Ludvík Svoboda, co znamená zkratka SNP, kdo byli partyzáni a proč došlo k bojům na Dukle. Taky víme, proč 8. a 9. květen jsou
památné dny pro naši vlast. Vědí to však i naše děti? Letošní návštěva Dukly a konference ZŠ Raslavice byla pro žáky příležitostí načerpat informace a alespoň některé nejdůležitější si uchovat v paměti.
Ale pokud si je nebudeme připomínat, zmizí. Můžeme si snad dovolit zapomenout na miliony lidských
obětí, na promarněné životy, spoustu lidského utrpení a žalu, na nespravedlnost? Odpovězte si každý
sám v sobě.
Mgr. Zdena Odložilíková

Druh˘ titul Eko‰kola
Naše škola již čtvrtým rokem pracuje v mezinárodním projektu Ekoškola. Jeho cílem je propojení environmentální výchovy ve škole s konkrétními a praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků
k životnímu prostředí. Děti se učí o ekologických tématech ve výuce a zároveň samy usilují o snížení
množství a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.
Škola, která se chce pyšnit titulem Ekoškola, musí pracovat podle daných kritérií. Splnění těchto kriterií hodnotí audit, který probíhá na škole každé dva roky.
Na naší škole jsme za čtyři roky ušli již velký kus cesty. Za uplynulé dva roky se nám například podařilo pečlivě třídit papír, při posledním sběru jsme odevzdali rekordních 10 tun starého papíru. Uspořádali jsme osvětovou akci pro rodiče na téma Třídím, třídíš, třídíme.
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Na školním dvoře a zahradě jsme vysadili nové keře a stromy, zaseli trávu, přidali lavičky a odpadkové koše. Jednou z největších akcí byly oslavy Dne Země, kdy jsme uklízeli odpadky po celých Troubkách a hlavně se nám podařilo uklidit skládku u fotbalového hřiště. Loni jsme pěstovali brambory, letos
len. Ze starých pálených cihel jsme vybudovali bylinkovou spirálu.
Na školní zahradě jsme umístili sud na dešťovou vodu na zalévání. Vyrobili jsme a umístili na zahradě hmyzí hotel, ve spodním patře vyměnili spořiče vody na kohoutcích u umyvadel, snažíme se o zavedení ekologických čisticích prostředků ve škole i školní jídelně, sbíráme nejen papír, ale také plasty, nápojové kartony, baterie, vršky, plechovky od nápojů a hliníkové obaly od potravin.
Ve výčtu toho, jak děti ovlivňují chod školy, bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Na těchto činnostech se podílí celá škola pod vedením již zkušeného Ekotýmu.
Velký dík patří vedení školy, Obecnímu úřadu Troubky, paním učitelkám za pomoc při plnění úkolů,
paní ekonomce, panu školníkovi a paním uklizečkám a kuchařkám. Díky dobré spolupráci se letos můžeme pochlubit již druhým úspěšným auditem a obhájením druhého titulu Ekoškola.
Pro titul Ekoškola si jel 18. června do Prahy celý Ekotým. Část žáků si šla přebrat titul do Senátu parlamentu České republiky a část navštívila některé památky našeho hlavního města. Moc se nám tam
líbilo...
Jana Hradilová, Ivana Smolková

âtenáﬁská soutûÏ 11. 6. 2015
V tomto školním roce chtěly skoro všechny děti z 1. stupně přečíst co nejvíce knih, aby mohly zase
spát ve škole. Letos totiž proběhl již třetí ročník této soutěže a děti se tolik snažily, protože už věděly,
jak zajímavá odměna je čeká.
Opět měly připravenu řadu pestrých činností. Nejdříve musely důkladně proběhat celou školní zahradu, aby našly části mozaiky. Pak daly ve skupinkách hlavy dohromady, aby ji na základě svých znalostí z přečtených knih složily.
Po této náročné činnosti doplnily ztracenou energii pochoutkou opečenou nad ohněm. To se ví, že
o písničky a legraci nebyla nouze.
To nejzajímavější však bylo teprve před námi. Návštěva večerního tovačovského zámku! Přivítala nás
paní kastelánka Květa Zajícová. Nejdříve mohly děti žasnout nad dalekým výhledem z nově opravené
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věže, poté přešly do zámecké kaple osvětlené
pouze svíčkami. Právě tuto kapli postavil pro svou
nešťastnou manželku jeden z tovačovských pánů.
Pověst o Černé paní v těchto místech opravdu
hluboce zapůsobila. A co teprve když se děti měly
samy vydat zámkem osvětleným jen mihotavými
plamínky svíček a cestou ještě posbírat její slzičky
– perličky. Výměnou za ně se dozvěděly, kde je
v černé zahrádce ukryt hrnec zlaťáků.
Šťastné, plné zážitků a ty mladší i pořádně unavené se o půl jedenácté večer upřímně těšily na
odpočinek ve spacácích. Tak už jen vyčistit zoubky, společnou ukolébavku a ve třídě pohádku na
dobrou noc.
A příštím rokem zase hurá do čtení, protože
vypukne nový boj!
Děkujeme paní kastelánce Květě Zajícové za
překrásný zážitek.
Marta Kosíková, Ludmila Písková

Dopravní v˘chova
V červnu začaly probíhat na naší škole lekce dopravní výchovy. Program je připraven podle nových
učebních osnov, jejichž cílem je naše žáky připravit na bezpečný pohyb v silničním provozu, naučit žáky
pravidla silničního provozu a poznávat dopravní značky. Žáci se také seznámí s poskytováním první
pomoci. Všechna tato témata dopravní výchovy absolvují žáci 1. stupně teoreticky i prakticky. S teorií
se děti seznamují ve škole prostřednictvím výukových programů. Velmi názorné a pro děti zajímavé jsou
činnosti s interaktivní tabulí a řešení pracovních listů. V letošním školním roce jsme se pokusili pro praktickou část využít zázemí naší obce. Žáci první až páté třídy budou dopravní situace řešit na dopravním
hřišti, které je namalované na asfaltovém hřišti za Mateřskou školkou v Troubkách. O výrobu dopravních značek se postaral školník pan Burian s třídními učitelkami 1. stupně. Děkujeme všem, kteří se
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podíleli na přípravách spojených s výukou dopravní výchovy na naší škole. Našim žákům přejeme,
aby si „dopravku“ co nejvíce užili a nově nabyté
znalosti a zkušenosti uplatnili o letních prázdninách
na cyklovýletech.
Eva Vojtková

Oslava Dûtského dne
3. června jsme slavili na naší škole Mezinárodní den dětí. Celé dopoledne bylo rozděleno do
dvou částí.
První část se konala na zelené ploše za jídelnou. Při krásném letním počasí děti absolvovaly 20
stanovišť, kde ukazovaly svou mrštnost, obratnost,
rychlost i důvtip. Házelo se míčky, skákalo, navlékalo, běhalo a jezdilo na koloběžce. Tato část proběhla s pomocí studentů II. stupně, kteří měli svá
stanoviště na starosti. Za plnění úkolu dali dětem
razítko či „smajlíka“ a na konci dne děti zjistily úroveň své kondice.
V 2. části si žáci testovali své hody šipkami na
cíl – na šipkový terč. Pokusili se naházet co nejvíce bodů, protože z každé třídy bylo vyhlášeno
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a odměněno 5 nejlepších šipkařů či šipkařek. Jak se vidělo, tak i děvčata ukázala, že se umí trefit. Hrálo se za velkého fandění a povzbuzování. Šipková část dne se mohla uskutečnit díky firmě ČDS Traiding Prostějov, kterou zastupovali Zdeněk Špička a Jiří Kůrka. Firma zapůjčila šipkové automaty a šipky a pánové nám zorganizovali turnaj na profesionální úrovni. Také nám dovezli odměny pro ty nejlepší
z nejlepších. Touto cestou velice děkujeme za pomoc a ochotu.
A jak děti v šipkách dopadly?
1. A
1. Stoklásek Miroslav
1. B
1. Janča Daniel
2. třída 1. Kasprzyk Filip
2. Zatloukal Vojtěch
2. Macháček Martin
2. Hradil Zbyněk
3. Mauks Kryštof
3. Štolc Miroslav
3. Baďurová Dominika
4. Gregovská Karolína
4. Coufal Jan
4. Koller Petr
5. Jančová Karolína
5. Kaláb Jan
5. Miler Jakub
3. třída 1. Konupčík Filip
2. Vrána Jakub
3. Manová Alžběta
4. Hodroš Václav
5. Dolanský Vít

4. třída 1. Geryková Dominika
2. Dohnalová Kateřina
3. Borek Daniel
4. Hořín Vojtěch
5. Třetina Radim

5. třída 1. Günther Štěpán
2. Hromek Jan
3. Chodúr David
4. Soušková Marie
5. Lehký Ondřej

TOTÁLNÍ pořadí je určené 1. – 3. místa ze skupin 1. – 2. třídy a 3. – 5. třídy
1. Kasprzyk Filip
II. skupina
1. Günther Štěpán
2. Hradil Zbyněk
2. Geryková Dominika
3. Baďurová Dominika
3. Dohnalová Kateřina
3. červen jsme si užili a doufáme, že příští rok Mezinárodní den dětí oslavíme stejně tak dobře.
Na závěr musíme poděkovat všem, kteří se podíleli na oslavách Dětského dne – jak zmiňované firmě ČDS Traiding Prostějov, tak všem pedagogům, žákům a žákyním II. stupně a zkrátka všem, kteří se
jakkoliv zúčastnili naší oslavy.
Po vyhodnocení svých výkonů si každý zasloužil sladkou odměnu.
I. skupina

Kateřina Hrubá
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Vodáck˘ kurz dopadl na v˘bornou!
První červnový týden se na naší škole nesl ve znamení pořádání vodáckého kurzu. Zájemci z řad
žáků 7.–9. ročníku měli možnost zúčastnit se spolu s žáky partnerské školy ZŠ Raslavice od 31. 5. do
5. 6. 2015 vodáckého kurzu na Vltavě. Celkem pro 18 z nich tak mohlo v neděli krátce před polednem
začít jedno velké dobrodružství. Místem srazu byla hala vlakového nádraží v Přerově, odkud se budoucí vodáci vydali směr obec Větřní v jižních Čechách. V blízkosti se totiž nacházel cíl naší cesty, kemp
Viking. Dříve, než jsme překročili jeho brány, čekala nás však dlouhá cesta po trase Přerov – Brno, Brno
– České Budějovice a České Budějovice – Český Krumlov, kterou jsme si ale zkrátili povídáním, poslechem hudby, pozorováním okolní krajiny, ale také plánováním, kdo a s kým bude bydlet na chatce či
pojede na jedné lodi. Kolem sedmé hodiny večer jsme dorazili do Českého Krumlova, kde jsme se setkali s našimi kamarády a kolegy z Raslavic. Ti už v tu chvíli za sebou měli téměř dvanáctihodinovou
cestu autobusem. Společně jsme pak dorazili do cíle naší cesty. Kemp Viking u obce Větřní se stal na
týden naším základním táborem. Nutno podotknout, že kemp byl k této funkci velmi dobře vybaven, ať
už šlo o chatky, sociální zařízení či okolní prostředí. Ubytovali jsme se, povečeřeli jídlo z domova a před
večerkou si ještě stihli zahrát nějaké hry. Moc nás všechny potěšilo, když jsme se dozvěděli, že si pro
nás Raslavičtí připravili na uvítanou velké překvapení – stylová trička Vodáckého kurzu na Vltavě 2015,
za což jim patří veliké díky!
A v pondělí to začalo! Budíček, rozcvička, kterou po celou dobu kurzu vedla paní učitelka Danka ze
Slovenska, ranní hygiena, snídaně a pak už hurááá na vodu. Jako první trasu jsme si vybrali úsek z Vyššího Brodu do Rožmberka. Nicméně před tím, než jsme se vůbec mohli poprvé projet po Vltavě, musel
si každý vybrat správnou vestu a pádlo, nafouknout loď a vyslechnout základní pravidla z úst „našeho“
vodáckého instruktora Cyrila. Potom následoval lehký trénink na rovince a pak už se jelo se slovy Cyrila: „První jez oddělí zrno od plev.“ Toho dne jsme postupně zdolali celkem 3 jezy, z nichž ten první v pořadí si někteří cvičně sjeli jen v plovacích vestách. Cílem pondělní 10kilometrové etapy se stalo město
Rožmberk. Odsud jsme byli poté dopraveni autobusem zpět do kempu, kde jsme se osprchovali
a následně navečeřeli (výběr byl pestrý a jídlo opravdu velmi chutné). Večer přišly na řadu opět kolektivní hry – ringo, volejbal, softbal či fotbal.
V úterý byla na pořadu dne etapa z Rožmberka na Pískárnu (místo našeho kempu). Etapa odpočinková, etapa bez jezů. Večer jsme si v kempu opekli špekáčky a polovina našeho kurzu byla rázem ta
tam.
Středeční plavbu jsme zahajovali z kempu a čekala nás opravdu etapa skrz naskrz zajímavá. Jednak
obsahovala 7 sjízdných jezů a hlavně průplav nádherným Českým Krumlovem. Přímo z řeky se nám
tak naskytla skvělá možnost spatřit hrad i zámek. Následně jsme si pak mohli během dvouhodinového
rozchodu prohlédnout zdejší památky, zakoupit drobné suvenýry či se jen tak projít místními uličkami.
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Následující den nás čekala poslední etapa, a to
z Českého Krumlova do Zlaté Koruny, slangově
Zlatky. Všichni tak měli poslední šanci zdokonalit
svoje vodácké dovednosti, a to jak z pozice háčka, tak i zadáka/kormidelníka. Plavba byla zakončena hromadným koupáním ve Vltavě, a jelikož
nám počasí po celou dobu kurzu více než přálo,
bylo to pro všechny velmi příjemné osvěžení.
Páteční den byl dnem balení a odjezdu domů.
Dopoledne jsme však ještě stihli splnit soutěžní
disciplíny, které si pro nás v kempu nachystali vodní instruktoři Cyril a Filip. Tak například jsme se
snažili zapamatovat si co nejvíce věcí během pár
vteřin, prolézt pavučinou z provazů, vyřešit logický příklad či předvést získané dovednosti během
vodního kurzu. Následoval oběd – dlouho očekávaný smažený sýr s hranolkami – a pak už „nalodění“ do autobusu a odvoz do Českých Budějovic. Tam
jsme se rozloučili s našimi raslavickými kamarády a přáteli a vydali se přes Brno vlakem zpět domů.
Cestou bylo z jednotlivých kupé slyšet nadšené vyprávění zážitků uplynulého týdne. Po návratu obdrželi všichni žáci Účastnický list za úspěšné absolvování vodáckého kurzu na Vltavě.
Poděkování závěrem patří všem dospělým, kteří se na organizaci tohoto kurzu podíleli, ale i žákům
jak z České, tak i Slovenské republiky za bezproblémový průběh tohoto dobrodružství. Všichni zúčastnění přispěli svým dílem k nezapomenutelným zážitkům, které aspoň částečně dokumentují fotografie.
Vltavo, snad zase někdy, ahóóój!
Šárka Dvořáková

Speciální tﬁída
Jarní záÏitky a louãení
Prázdniny se přiblížily, je nám o rok víc a není to
tak dlouho, co jsme zdobili svými výtvory dýňovou
slavnost, strojili vánoční stromeček a zpívali koledy. Bobovali, vítali jaro, barvili kraslice a tvořili přání k svátku matek. Vždyť fotografické obrázky prohlížíme s údivem.
A co ty jarní zážitky? Letos jsme zimu brzy pověsili na hřebík a vrhli se s nadšením přivítat jaro. Připravit hned dvě moreny byl úkol nelehký, ale
s pomocí vždy všechno zvládneme. Smrtka odplavala po Bečvě neznámo kam, ale asi hodně daleko, protože se nám po zimě ani nezastesklo.
Výtvarničení a velikonoční vyrábění nás jako každý rok bavilo. Naše jarní výtvory, barevné kraslice
a paví rodinka se pyšnila v Kulturním domě
v Troubkách na velikonoční výstavě. V kuchyni
jsme se také zdokonalili – při pečení lineckého cuk-
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roví, smažení bramboráků, vaření jarní zeleninové polévky nám to skvěle šlo. Sladkou tečkou za gastronomickými zážitky byly smetanové karamelky, které jsme zabalili jako salonky. V květnu kluci prověřili fyzickou zdatnost na „Indiánské stezce“. Zvládli indiánskou rozcvičku a splnili nejrůznější úkoly.
Jakou máme kondičku, smysl pro rovnováhu a prostorovou orientaci jsme si vyzkoušeli při jízdě na
kole do troubeckého lesa. Protože nám to hezky jelo, zopakovali jsme si jízdu na kole při příležitosti
oslavy Dne dětí a spojili ji i s opékáním špekáčků. Mňam! Konec školního roku se nám natolik přiblížil,
že i zážitky nabitý školní výlet do Sluňákova máme za sebou. Přírodní království v podobě Rajské zahrady, Lesního chrámu a Sluneční hory, jízda na koni, zmrzlina a točená kofola byla opravdovou odměnou
za celoroční učení. Už nás čeká jen pár akcí – dopravní výchova, divadlo v ZUŠ Tovačov, příprava zmrzlinového poháru s velkou kopou šlehačky a loučení. Loučení nejen se školním rokem, ale i žákem naší
speciální třídy. Zazvoní zvonec a učení je konec. Byl to krásný rok, ostatně jako všechny před ním. Přejeme krásné dovolené a spoustu slunných dnů s úsměvem na tváři.
Mgr. Michaela Mikešková

Malé ohlédnutí…

·kolní druÏina

„V červnu už se červená
každá druhá jahoda.
I třešně se červenají,
špačci z toho radost mají.
Nejen špačci, děti taky.
aky,
Když nepřijdou černé mr
třešněmi se budou cpát
a s peckami bojovat.“

Prázdniny jsou sice za dveřmi, ohlédneme se
však za posledním čtvrtletím ve školní družině.
Měsíc duben se po velikonočních svátcích nesl ve
znamení knihy a čtenářů, inu ani ve školní družině
jsme nezaháleli. Děti si přinesly a navzájem představily své oblíbené knihy a společně jsme vyrobili
záložky.
22. duben patří oslavám Dni Země, celý týden nás
provázel ekovýchovou – plnili jsme různé úkoly na
školní zahradě, povídali si o třídění odpadků a celý
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projektový týden vyvrcholil ekologickou módní přehlídkou. V dubnu nás také navštívila školní družina z Tovačova, na zahradě jsme si společně užili spoustu zábavy při plnění záludných úkolů. Dětem z Tovačova děkujeme za pěkné odpoledne a už se těšíme, až nás zase v příštím školním roce navštíví!
První týden v květnu jsme tvořili pro maminky kytičky a přáníčka, ta se nám moc a moc povedla, vyrobili jsme je přece z lásky. V květnu jsme si také užili indiánský týden, ve kterém nás čekala soutěžní
stezka s úkoly, malování na obličej a co jiného, než výroba čelenek.
Pohádkový týden nám přinesl netradiční tvoření s dýhou či popletenou pohádkovou soutěž na
školní zahradě. Již tradičně jsme také uspořádali
soutěž MISS a MISSÁK, kterou doprovázela módní přehlídka. Sotva jsme vstřebali dojmy z této
akce, čekalo nás opékání na školní zahradě. Počasí nám opravdu přálo, společně jsme si zazpívali
písničky a naplnili si bříška dobrotami, které nám
nachystaly naše maminky.
A měli jsme tu červen. Den dětí jsme oslavili
soutěžemi na školní zahradě, a hlavně také
vycházkou na zmrzlinu, ta vám byla v horkém dni
nezapomenutelná! A co nás ještě do konce roku
čekalo? Bublinkový den, výlet do Tovačova s prohlídkou věže a hlavně vodní radovánky na školní
zahradě.
Ze školní družiny přejeme všem slunečné
a pohodové léto.
za školní družinu Pavla Krátká
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Tvoﬁíme v „Tvoﬁivce“
V průběhu celého školního roku jsme v kroužku tvořivá dílna neboli „tvořivka“ stříhali, lepili, malovali, zdobili, motali… zkrátka jsme vyráběli naše dílka.
Pracovali jsme s různým materiálem – nově kupovaným,
ale také jsme se snažili zužitkovat odpady. Nejčastěji
recyklovaným materiálem byly ruličky od toaletního papíru, ale také staré nástěnné kalendáře, igelitové tašky
a sáčky, obaly od čokolád a kinder vajíček…
Největší úspěch sklidila výroba „Tróbeckéch polodrahokamó“, kterých máme část vystavenou ve škole u schodiště a další část si děti pobraly domů.
Tvořili jsme různá dílka a výtvory – organizéry na tužky,
náušnice, přívěsky na klíče, závěsné dekorace… Dětem
se vydařily krásné vánoční věnce z tenkých větviček břízy. Vyrobily si náramek z papírových korálků, které si samy
umotaly.
Závěr roku jsme věnovali zdobení dřevěných truhliček na
poklady, šperky či drobnosti a výrobě hebké chobotničky z vlny. Kroužek jsme ukončili výbornou zmrzlinou
a už dnes přemýšlíme, co budeme v dalším školním roce vyrábět.
za tým Tvořivé dílny Katka Hrubá

Přejeme všem žákům, rodičům a čtenářům Zpravodaje
příjemné prázdniny a hezkou dovolenou!
Zaměstnanci školy

Mateﬁská ‰kola
Od Velikonoc se v mateřské škole hodně událo. Od sletu čarodějnic až do prázdnin se děti zúčastnily mnoha akcí. V květnu vyrazily všechny třídy na výlety. Naši nejmenší – Kuřátka, se vydali do zábavně sportovního areálu Jumboo v Přerově. Když se vydováděli a pohráli si na klouzačkách, průlezkách
a dalších atrakcích, šli si prohlédnout park Michalov. Řízek, který měli k obědu, jim na čerstvém vzduchu moc chutnal. Na hřišti využili herních prvků a pohráli si. Spokojení se odpoledne vrátili domů.
Druhá a třetí třída – Skřítci a Sluníčka, cestovali do Ostravy Vítkovic, kde už na ně čekal Svět techniky. Zde si mohli pohrát v dětském světě, který je rozdělen na několik expozic: vodní svět, staveniště,
obchod, strašidelný les, ordinace, nahrávací studio, statek a jiné. Děti si vyzkoušely, jak podojit krávu,
postavit dům, natočit píseň, postavit přehradu, vyšetřit zrak a hodně dalšího.
Po obědě jsme se přemístili do Jojo parku, kde se všichni vydováděli na průlezkách, zdolávali různé
nástrahy a překážky. Ještě na cestě zpátky si sdělovali dojmy a plánovali, že do Ostravy pojedou i na
výlet s rodiči.
Předškoláci celý rok poctivě trénovali běh, hod a skok, aby svou snahu mohli zúročit na atletických přeborech na Spartaku v Přerově a na atletické olympiádě tří mateřských škol v Tovačově. A podařilo se. V Přerově jsme i přes početnou konkurenci obsadili většinou místa v první polovině startovního pole a Marek Bršťák se dostal na stupně vítězů s třetím místem v běhu. Z tovačovské olympiády jsme přivezli tři zlaté, dvě
stříbrné, jednu bronzovou medaili a k tomu zlatý pohár za nejúspěšnější školku olympiády.
V pondělí 1. června jsme oslavili Den dětí. U Kuřátek si užili bublinkový den. Od rána foukali do bublinek
na stole a do bublifuků, ale to nebylo všechno. Na zahradu za nimi přijeli hasiči a vytvořili jim bublinkovou
pěnu, ve které se mohli všichni schovat. Ve školce na Sportovní ulici děti plnily úkoly: hledaly želvy v písku,
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přenášely vodu, zdolávaly překážkovou dráhu, stříkaly vodní stříkačkou na cíl, skákaly v pytli a vozily
se na koníkovi. Všichni dostali nanuk a dřevěné prohazovadlo jako dárek.
Na začátku června umístily paní učitelky do výlohy obchodu Lama tablo předškoláků s fotografiemi
budoucích prvňáčků. S těmi jsme se loučili na
zahradní slavnosti 11. 6. odpoledne na zahradě
mateřské školy. Proběhlo vystoupení všech tříd, za
které byli všichni odměněni balónkem. Následovalo
stužkování předškoláků, kteří dostali hodně dárků
„do začátku“ od SPŠáků, z Obce Troubky a z mateřské školy. Dospělé i děti pobavila bubbleshow s klaunem. Následovaly soutěže a hry, za které děti obdržely drobný dárek.
Kuřátka v pátek 12. 6. jela na další výlet do Přerova. Tentokrát byl objektem jejich zájmu Kašpárek
v muzeu. Pan průvodce jim ukázal, jak se tvoří loutky i jak se s nimi zachází, aby mávaly a chodily.
V týdnu od 15. 6. do 19. 6. ubylo ve školce
17 dětí. Přihlášení předškoláci odjeli do školy v přírodě, která proběhla v rekreačním středisku Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova. Zde si děti užily
různé sportovní aktivity, turistiku, soutěže a hry.
Navázaly nejedno přátelství s dětmi z mateřské
školy Tovačov, které s námi sdílely ubytovnu i autobus. Ale o tom až příště.
Za děti i pracovnice mateřské školy chci poděkovat všem partnerům a příznivcům mateřské školy Troubky za ochotu a spolupráci v letošním školním roce, popřát krásné léto, prázdniny
a dovolenou. Těšíme se na další spolupráci v příštím roce 2015/16.

Poslední zvonûní - Skﬁítci

Sluníãka

VH

Kuﬁátka

Pasování pﬁed‰kolákÛ
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SdruÏení pﬁátel ‰koly
Milí příznivci SPŠ,
jaro uteklo jako voda. A našim členům možná i právě proto, že jsme měli spoustu práce s přípravou čarodějnického reje a dětského dne.
Čarodějnický rej jsme pořádali 24. dubna. Průvod vyšel v 17 hodin od kulturního domu v čele s vyrobenou čarodějnicí. Ta nám zůstala z loňského roku, kdy jsme ji nestihli upálit, protože nás přepadl déšť. Letos
nám ale počasí vyšlo náramně. V průvodu šla spousta čarodějnic, čarodějů, ježibab a různé havěti. Na
Konírně děti dostaly již tradičně u vchodu lístek na cigáro a sladkost. Připravili jsme pro ně spoustu soutěží a úkolů, za jejichž splnění dostávaly bonbóny.
Vyhodnotili jsme nejhezčí čarodějnice v kategorii mladších a starších. Vyhlášena byla i soutěž o nejoriginálnější čarodějnický dopravní prostředek, o čarodějnickou rodinu a čarodějnici seniorku. Je pravda, že
dospělé čarodějnice a čarodějové byli převážně z řad členů SPŠ, ale našla se i malá troška odvážlivců –
nečlenů, kteří se nebáli udělat si ze sebe legraci, namaškařili se a přišli mezi nás. Velmi nás to potěšilo.
Jak už jsem psala, počasí nám vyšlo a čarodějnici se letos podařilo upáKamil
lit. Sice si ji kluci spletli a málem upálili jednu z nás, ale naštěstí se tak
nestalo a v ohni skončila ta pravá. Na upalování pro jistotu dohlíželi troubečtí hasiči, za což jim děkujeme. Nejen, že dávali pozor na oheň, ale také
umožnili dětem, aby si prohlédly velké hasičské auto, ze kterého byly
nadšené. Rej čarodějnic se vydařil.
30. května jsme uspořádali k svátku dětí již tradiční dětský den. Tentokrát na téma piráti a námořníci. I letos nám příprava zabrala spoustu času.
Ale myslím, že čas strávený přípravou, nám nahradila spokojenost dětí,
která byla při akci vidět. Sešli jsme se opět na Konírně. Sláva vypukla ve
14 hodin. Každý dětský návštěvník tohoto odpoledne dostal u vchodu lístek na cigáro a plátěný pytlík, do kterého sbíral zlaté kamínky. Kamínky
děti dostaly za splněné úkoly na různých stanovištích.
Kluci a holky házeli záchranným kruhem, stříleli vodní pistolí, prakem,
skládali puzzle a zdolávali další připravené úkoly. Nasbírané kamínky pak
mohli vyměnit za hračku z pirátské truhly, jako například svítící prsty, míč-
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ky, barevný sliz, hlavolamy, puzzle a jiné. Věřím, že
dárky udělaly dětem radost. Chvíli po začátku se
nám představila děvčata z aerobiku se svými třemi
vystoupeními pod vedením paní učitelky Vendi
Janouškové. Veverčí párty, Ledové království a Holky z Paříže. Všechna tři vystoupení byla moc krásná, děvčata včetně paní učitelky jsou moc šikovná.
Překvapením tohoto odpoledne byl příjezd piráta
Jacka na velikánské lodi s truhlou pokladů a s živou
mořskou pannou. Pirát Jack (Kamil) pak zabavil děti
písničkou, kterou mu pomohly zpívat. Dalšími písničkami, které sám hrál na kytaru a zpíval, prokládal
i zbytek odpoledne.
Mimo soutěží, kde děti sbíraly zlaté kamínky
a bonbony, si mohly také vyzkoušet střelbu ze vzduchovky a lukostřelbu. Tu si měli možnost vyzkoušet
i dospěláci. O toto stanoviště se postaral Lukostřelecký oddíl z Přerova. Jediným nepříjemným okamžikem byl déšť, který akci na chvilku přerušil. Ale
já jsem moc ráda, že nás návštěvníci a hosté přesto
neopustili, že nám zachovali přízeň a tuto větší přeháňku s námi přečkali, a pak všichni pokračovali
v oslavě dne dětí.
Ihned poté, co déšť ustal, nám pro zpestření odpoledne předvedla své vystoupení i skupina historického šermu Markus M z Přerova. Ukázali dětem, jak
asi probíhal boj pirátů, pirátek a šermířů o truhlu
s pokladem. I toto vystoupení mělo úspěch. Do společných soutěží jsme pak zapojili nejen děti, ale
i rodiče. Těší nás, že se zapojili i oni.
I tento den byl úspěšný, děti i dospěláci se dobře
bavili, a to je důvod, proč do toho půjdeme i příště.
Příjemné léto přejí SPŠáci.
Romana Soušková

Foto Ale‰ Gregovsk˘
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Z na‰í farnosti
Proto, vûrn˘ kﬁesÈane,
hledej pravdu, sly‰ pravdu, uã se pravdû, miluj pravdu, mluv pravdu, drÏ pravdu, braÀ
pravdu aÏ do smrti, neboÈ pravda tû osvobodí od hﬁíchu, od ìábla, od smrti du‰e a koneãnû
od smrti vûãné, jeÏ jest odlouãení vûãné od milosti BoÏí…
(JAN HUS, V˘klad viery, 1412)
Vážení občané, milí farníci,
letos si připomínáme šest set let od upálení mistra Jana Husa. Proč si stále něco připomínat? „Minulost
je součástí nás samých, je v nás i kolem nás, není před ní úniku. Zabývat se jí tedy znamená snažit se
o pochopení sebe sama“ 1).
Po zhlédnutí filmu Otakara Vávry Jan Hus, z roku 1954, nebo stejnojmenného filmu nově natočeného
Jiřím Svobodou se mně vybavila otázka: jaké nálady a postoje se vybaví divákovi těchto filmů? Zřejmě přesně ty, které jsou vepsány do tváří lidí na pomníku stojícím na Staroměstském náměstí v Praze. Tváře zamračené, rty pevně semknuté hněvem, rysy odporu. Jsou však tyto hodnoty nosné pro život?
Co vlastně víme o tomto církevním reformátorovi, o době, která ho utvářela, o jeho procesu? Jan Hus se
narodil roku 1371 v Husinci u Prachatic, odtud jeho jméno. Po třech letech studia na fakultě svobodných
umění získal v r. 1393 první akademický titul bakaláře svobodných umění a roku 1396 se stal mistrem svobodných umění. Dva roky na to se stal řádným profesorem.
Fakulta svobodných umění: v podstatě středověké gymnázium. Zde student získal všeobecné vzdělání,
a poté se mohl rozhodnout pro specializaci na dalších třech fakultách univerzity: teologické, lékařské nebo
právní. Je jistě pozoruhodné, že studovat mohli i v temném středověku nemajetní studenti, kteří dělali, stejně jako dnešní studenti, brigády. Tenkrát v opisovačských dílnách. Členové univerzity byli mistři i studenti.
Roku 1401 přijal kněžské svěcení, což bylo podmínkou pro studium teologie. Od roku 1402 přijal své místo v duchovní službě Betlémské kaple.
Betlémská kaple: zbudovaná r. 1391 a zasvěcená betlémským dětem zavražděných králem Herodem
(svátek mají dodnes v církevním kalendáři 28. prosince). Kázání v Betlémské kapli se dála v češtině. Betlémská kaple byla obsazována českými mistry z univerzity.
Z teologie Hus získal titul bakaláře r. 1404. Kromě kázání v kapli byl Hus v letech 1405–1407 z vůle arcibiskupa Jan Zajíce (✝ 1411), usilujícího o duchovní obnovu společnosti i duchovních, kazatelem na shromážděních (synodách) pražských kněží. Na těchto shromážděních tvrdě kritizoval pokleslé mravy duchovenstva a vybízel k nápravě. Kázání se zachovala a jsou jedinečným vhledem do Husových reformních
snah. Do Prahy se v té době dostaly na univerzitu spisy Johna Wyclifa, které vyvolaly mezi univerzitními
mistry ostré disputace. Když arcibiskup r. 1406 zakázal učit Wyclifův článek zpochybňující víru ve svátost
oltářní, Hus v té době stál na straně arcibiskupa hlídajícího ryzost křesťanského učení.
John Wyclif (1320–1384): anglický teolog působící na univerzitě v Oxfordu, jehož některé názory ohledně křesťanské víry, ne všechny, 24 článků, byly odsouzeny r. 1382 londýnskou synodou, spisy spáleny, on
sám však dožil pokojně na faře.
První spor a vášnivá diskuze učenců na pražské univerzitě ohledně Wyclifa byl už roku 1403. Hlasování
mistrů po disputaci označilo toto učení jako heretické (neslučující se s dosavadním křesťanským učením),
zvláště mistry jiných národů. Národnostní spory na univerzitě v otázkách o Wyclifa a později v otázce, zda
opustit dosavadního římského papeže Řehoře XII. a přiklonit se k papeži zvoleném na koncilu v Pise r. 1409,
vyústily do tzv. Kutnohorského dekretu, na němž měl dílčí podíl jak Hus, tak i čeští mistři.
Kutnohorský dekret: Zakladatel univerzity Karel IV. roku 1348 udělil univerzitě její vnitřní právní řád a hlasovací systém. Univerzita zde byla pro čtyři národy: český, polský, saský a bavorský, každý měl po jednom
hlasu. Král Václav IV. tento poměr změnil, když potřeboval, aby ho univerzita podpořila proti pražskému arcibiskupovi. Šlo o příklon k nově zvolenému papeži Alexandru V. na problematickém koncilu v Pise roku 1409.
Král by se jím chtěl nechat korunovat za císaře. Ovšem pražský arcibiskup a nečeští mistři univerzity stáli
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na straně původního papeže Řehoře XII. Aby si získal podporu své politiky skrze univerzitu, omezil cizincům jejich hlas a vydal v Kutné hoře dekret upravující hlasování na univerzitě. Čeští mistři podporující Alexandra V. dostali tři hlasy a mistři jiných národností zbývající jeden. Z univerzity na protest odešlo přes 800
akademiků většinou cizích národů a mezinárodní význam univerzity velmi poklesl na domácí české vysoké učiliště. Rektorem se stal Jan Hus.
Koncil v Pise: Koncil je obecně shromáždění všech biskupů a řeší vážné problémy v církvi.Tím bylo tzv.
dvojpapežství, římský papež Řehoř XII. a avignonský vzdoropapež Benedikt XIII. Křesťanstvo tak bylo rozděleno na ty, kdo se kloní k jednomu nebo druhému. Roku 1408 byla dohodnuta schůzka obou k jednání
o jednotě do Savony. Situace obou papežů byla rozdílná, francouzský vzdoropapež měl své loďstvo a žoldnéře, Řehoř, osmdesátiletý stařec, ničím takovým nedisponoval, naopak Řím byl obsazen neapolským králem, který dal papeži najevo svou vojenskou moc a nelibost v jeho jednáních o ustoupení z pozice. Bál se,
že když papež rezignuje, francouzská strana bude mít převahu a on přijde o svá území, jež některá papeži zabral. Navíc papež Řehoř dostal varování, že bude zajat. Od jednání upustil pár kilometrů od Savony,
načež se ho jeho kardinálové zřekli. Před papežskou volbou totiž všichni kardinálové přísahali, že bude-li
kdo z nich zvolen, zřekne se úřadu, bude-li to třeba k dosažení papežské jednoty. Také kardinálové vzdoropapeže Benedikta se proti němu postavili. Obě kardinálská kolegia obou papežů se spojila a svolala koncil do Pisy r. 1409. Oba papeže prohlásila za sesazené a nepřátele církve a zvolila nového papeže Alexandra V. Koncil však byl církevně nelegitimní, stejně tak i jím zvolený papež. Královské dvory musely uvážit,
zda uznají papeže dosazeného vzbouřenými kardinály, nebo ne. Římský papež Řehoř XII. odešel do vyhnanství, avignonský vzdoropapež Benedikt XIII. taktéž a pisánský vzdoropapež Alexandr V. se ujal vedení církve. Po něm nastoupil Jan XXIII. (2).
První velká stížnost na Husa přišla roku 1408 od pražských farářů. Hus ve svém spisu kritizoval některé
projevy lidové zbožnosti, a když kritiku kněžstva přesunul z univerzitního a synodního prostředí na veřejnost, tj. na kazatelnu, označili ho jako zastánce Wyclifa. V té době na univerzitě začaly znovu gradovat polemiky se zastánci Wyclifa. Arcibiskup postupně na synodách v letech 1406 a 1408 vydal zákaz hlásat Wyclifovy názory a studovat jeho spisy. To nepomohlo, a proto v roku 1409 dal příkaz odevzdat Wyclifovy knihy.
Pět studentů univerzity se však odvolalo proti těmto zákazům k papeži Alexandru. Arcibiskup na to reagoval svou stížností k papeži.
Alexandr V. vyhověl r. 1409 arcibiskupovi vydáním buly nařizující vyžadovat odevzdání knih Wyclifových
a k zákazu kázání na soukromých místech, tj. i v kapli betlémské, aby se zamezilo pronikání Wyclifových
názorů. Bula však nebyla v Praze respektována. Vztah mezi univerzitou v čele s jejím rektorem Husem
a arcibiskupem se tak velmi zostřil. Arcibiskup znova nařídil odevzdání knih. Hus proti tomuto rozhodnutí
podal žalobu k papežskému soudu. Arcibiskup nato vyhlásil církevní trest klatby proti Husovi (duchovní
v klatbě nesmí vykonávat kněžské funkce, ovšem úřady jim zůstávají) a knihy skutečně nechal spálit. Zároveň poslal žalobu k papeži na Husa za hlásání bludného učení a pobuřování.
Hus byl tak povolán do Říma k soudu, k němuž se však odmítl dostavit a poslal za sebe svého právníka
Jana z Jesenice. Do sporu v Praze se vložil r. 1411 král Václav IV, který se přiklonil na Husovu stranu. Pod
jeho tlakem ustanovená komise donutila arcibiskupa ke zrušení klatby nad Husem. Arcibiskup však z Prahy uprchl (král Václav IV. byl znám tím, že nechal umučit zástupce předchozího arcibiskupa Jana z Pomuku). Arcibiskup krátce na to zemřel.
Tím končíme první část článku o Mistru Janu Husovi. Další část pojednávající o jeho procesu bude otištěna v příštím čísle zpravodaje.
Zdraví Vás a požehnané svatomarkétské hody přeje otec Radek
POSPÍŠIL, C. V. Podněty k hledání přístupů k mistru Janu Husovi. In: Podněty k šestistému výročí upálení mistra
Jana Husa, Pastorační středisko Arcibiskupství pražského: Praha 2015. s. 11.
(2)
Srov. ALBERTI. Papežové. Svazek V. Společenské podniky: Přerov 1941. s. 170–201.
Život Jana Husa čerpán z http://www.hus2015.cz
1)
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Spoleãenská kronika
V˘znamná v˘roãí
V dubnu 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V kvûtnu 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V ãervnu 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

60 let
Vladimír Roubal
Květoslav Navrátil
65 let
Jaroslava Špalková
Františka Borková
Jaroslav Přikryl
Anna Lehká
Oldřich Kristinek
75 let
Miloslava Dočkalová
Jarmila Pallajová
Zdeněk Burian
Bohumil Krejčiřík
80 let
Jiřina Baranová
85 let
Františka Ticháčková
94 let
Vojtěch Červinka

60 let
Pavel Krejčíř
65 let
František Ticháček
70 let
Marcella Zemánková
85 let
Jan Gregovský

60 let
Marie Černochová
Emilie Zatloukalová
Marie Vojtková, Nová ulice
Stanislav Mišák
Marie Vojtková, Záhumení
70 let
Vladimír Brázda
75 let
Anežka Pavlíková
Emilie Peluhová
80 let
Martin Mrtvý

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

OPUSTILI NÁS
Josef Janou‰ek ❦ RÛÏena Nûmãáková
Marta Kristinková ❦ Leo Nemrava ❦ Vojtûch âervinka
Jiﬁí Skopal ❦ Vojtûch Krejãí
âas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme upﬁímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.
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Vítání obãánkÛ

Dorota Pﬁehnalová

Evelína Doãkalová

Nikol Stískalová

V neděli 14. 6. 2015 jsme
v obřadní síni Obecního úřadu
v Troubkách slavnostně přivítali
nové občánky naší obce.
Při tomto slavnostním setkání
vystoupily děti z mateřské školy
pod vedením paní učitelky Hany
Cetkovské se svými písničkami.
Na flétnu zahrála děvčata ze
základní umělecké školy – Tereza Topenčíková a Ivana VojtášRozálie ·palková
Zuzana Sobková
ková. Za jejich vystoupení moc
děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za hudební doprovod a panu Jaroslavu Řihoškovi, který miminka fotografoval.

Pietní
vzpomínka
V pátek 8. května 2015 proběhla pietní vzpomínka
k 70. výročí konce 2. světové války.
Položením věnce u pomníku padlých amerických letců
uctili přítomní památku všech padlých a zahynuvších
v tomto strašlivém konfliktu.
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A léta bûÏí…
Dne 8. května 2015 uplynulo sedmdesát let od skončení 2. světové války. Nacismus byl poražen, ale
desítky milionů lidí se jeho konce nedočkaly.
1. května 1945 vypuklo v Přerově ozbrojené povstání proti nacistům. Odpověď Němců byla velmi krutá. Na střelnici v olomouckých Lazcích bylo 2. května 1945 popraveno 21 Přerovanů. Mezi nimi byl i František Vitásek, který sloužil jako četnický strážmistr řadu let v Troubkách.
Z dobového tisku Naše Haná z pátku 8. května 1945 otiskujeme článek o uctění jeho památky troubeckými občany:

V příloze dalšího dobového tisku VLAST s podtitulem
V PONÍŽENÍ A OBĚTI, ze dne 29. července 1945, byl
v článku Hanácké oběti zveřejněn seznam a fotografie
osob z přerovského regionu, které byly během války gestapem zatčeny. Mezi nimi bylo i několik troubeckých
občanů.
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V témže dobovém tisku VLAST je v článku Víra, život a smrt zveřejněn poslední dopis JUDr. Emila
Zavadila z trestnice ve Vratislavi ze 7. prosince 1944. I když se nejedná přímo o občana Troubek,
zveřejňujeme jeho zkrácený text, protože na nás jeho obsah hluboce zapůsobil.

„Prohla‰uji, Ïe umírám jako katolick˘ kﬁesÈan po pﬁijetí svat˘ch svátostí a v plné víﬁe ve v‰e, co
uãí sv. ﬁímsko-katolická církev. Prosím, aby nebyly odpírány mnû m‰e svaté a modlitby vzhledem
k pravdûpodobnému spálení mého tûla. Odpou‰tím v‰em, a prosím, aby i mnû bylo od v‰ech odpu‰tûno…Vás, drazí bratﬁi, prosím, abyste se ujali mé Ïeny a m˘ch dûtí a abyste jich neopou‰tûli. Tatínku a maminko moje, BÛh Vám zaplaÈ… Dûti, vám dûkuji za lásku a odpro‰uji za to, Ïe jste mû tak
málo uÏily. A Tobû, Zdenu‰ko zlatá, díky nejvût‰í. Spojilas svÛj Ïivot se mnou, kter˘ ‰el k Pánu Bohu
oklikou. OdpusÈ mi v‰e. Bylo toho málo radostného, ale odpustí‰li mi, bude i Pán BÛh milostiv˘ ke
mnû… Po‰lete-li 55 marek, dostanete v‰echny mé vûci, snad dostanete i tûlo, vyÏádáte-li si je. To se
doví‰ od správy vûznice… Bude-li mi dopﬁáno patﬁiti na Pána tváﬁí v tváﬁ, budu sl˘chat Va‰e modlitby a se za Vás pﬁimlouvat. Maminko moje, vy dvû zlaté holubiãky, a ty, má nejdraÏ‰í Zdenu‰ko,
buìte s Pánem Bohem. KéÏ jest mi Pán BÛh milostiv dnes o 6. hodinû veãer.
Vá‰ syn, tatíãek a manÏel.“
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Pro zajímavost citujeme z deníku Naše Haná (12. června 1945), z rubriky Malý oznamovatel několik
zajímavých inzerátů:

Čerpali jsme z dobového tisku, který nám zapůjčil pan Rostislav Zacpal. Děkujeme.
LK

Knihovna
Lidé jsou zvláštní druh ptáků
O dovolené dostanou křídla
a vznesou se do vzduchu.
Čím lépe dovedou létat,
tím dále chtějí doletět.
Pryč od své práce, od svého okolí.
Co vlastně hledají?
Ráj, který jim barvitě kreslí
prospekty cestovních kanceláří.
A co skutečně nalézají?
Přeplněné kempy, drahé hotely,

Citováno z knihy ANO ŽIVOTU, Phil Bosmans.

zalidněné pláže
a před tím vším samozřejmě
dlouhé hodiny čekání v kolonách aut,
až jsou zcela vyčerpaní a na smrt unavení.
Lidé jsou zvláštní druh ptáků.
Musí se znovu učit žít.
Žít
a radovat se
z obyčejných věcí.

Dovolená v knihovně 3. – 6. 8. 2015.
Hezké léto přeje Hana Obrtelová
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Troubeãtí rodáci v zahraniãí
Hongkong
Jelikož se v listopadu roku 2014 náš pobyt v Šanghaji chýlil již opravdu do definitivního konce, bylo
nutné ještě rychle navštívit jednu významnou metropoli, která se nachází v tamní části světa, a to Hongkong! A listopad je pro návštěvu tohoto města naprosto ideální, není ještě vůbec zima, a není už nesnesitelné vedro, které panuje v Hongkongu od května do září, a nehrozí žádné tajfuny, které řádí okolo
Hongkongu pravidelně během června. Vyčlenili jsme si tedy pět dnů a ty věnovali poznávání města s oficiálním názvem Zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky Hongkong. Město si vydobylo poměrně
značnou autonomii, kdy pouze ve věcech mezinárodní politiky a ozbrojených vztahů rozhoduje centrální čínská vláda v Pekingu. Město má dva úřední jazyky, a to čínštinu a angličtinu.
Hongkong je úžasné město, není to žádná Čína, je tam čisto, lidé jsou kultivovaní, všichni mluví anglicky. Číňané se sem sjíždí na nákupy luxusního značkového zboží, které v Číně buď není, nebo je mnohem dražší. My jsme si za celý pobyt koupili jen magnetek Hongkongu do naší magnetkové sbírky
a nákupy vůbec neřešili a Číňané po našem návratu jen kroutili hlavou, jak je možné, že nevezeme plné
tašky s nákupy.
Město se rozkládá na několika ostrovech a poloostrově Kowloon, kde se nachází hlavní centrum města a je současně největší obchodní čtvrtí. My jsme bydleli na ostrově se shodným názvem Hongkong.
První den jsme tedy věnovali prohlídce ostrova Hongkong, projeli se dvoupatrovou tramvají a lodí přejeli na Kowloon a tam dále pokračovali v našich toulkách. Bylo jasné, že dovolená ve městě bude náročná, takže jsme měli pro oba kluky kočáry, ti byli nadmíru spokojeni, takže nám nic nebránilo nachodit
desítky kilometrů denně a doslova prolézt každou uličku. Lepšího způsobu poznání města totiž není!
Město je velice kopcovité, cesta autobusem z centra na okraj, kde jsme bydleli, byla pro mě místy
hororem, úzké silnice, serpentiny, stále do kopce a z kopce a to vše absolvované v druhém patře rychle jedoucího autobusu, kde jsem jen pořád úlekem skláněla hlavu, protože autobus co chvíli narážel
střechou do větví stromů. Ale pátý den jsem si už kupodivu zvykla a ani klukům už nebylo na zvracení.
Tom měl velké přání navštívit v souvislosti s Hongkongem i Macao, dříve to byla jedna z portugalských kolonií a nyní další zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky. Takže bylo nutné brzy vstávat,
dopravit se k přístavišti a vyjet rychlou lodí do Macaa. Cesta lodí trvala asi hodinu a půl. Byla sobota,
krásně slunečno a město bylo naprosto přeplněné turisty.
Pohled na mûsto z Victoria Peak
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Macao je známé zejména díky svým kasinům, ale
i svému historickému centru, při jehož návštěvě
na vás doslova dýchne jihoevropská, respektive
portugalská architektura. V den naší návštěvy
vrcholily v Macau automobilové závody, takže si
dovedete představit ten šílený šrumec ve městě.
Večer, poměrně znaveni, jsme lodí opět odplouvali směrem k Hongkongu.
Třetí den jsme vyrazili na známý kopec Victoria
Peak. Pohled z vršku na město je opravdu úchvatný, takže není divu, že pozemky na tomto kopci patří k nejdražším na světě, bydlela bych tam hned!
Kopec jsme si pěkně s kočáry vyšlápli a musím říct,
Dvoupatrová tramvaj že jsme se pěkně zapotili. Dolů jsme pak jeli dřevěnou tramvají, a to byla opravdu sranda.
Když jsme odlétali do Hongkongu, byla situace ve městě trochu vypjatá, a to kvůli místním studentským demonstracím. Čínská vláda totiž hodlala omezit hongkongskou autonomii a proti těmto restrikcím se ve městě zvedla zejména z řad studentů obrovská vlna nevole, studenti začali obsazovat ulice
a domáhat se svobody. Ve dnech naší návštěvy byla naštěstí situace už klidnější, město bylo průjezdné a jen ulice u vládních budov byly stále obsazeny stany se stávkujícími studenty, ale všude panoval
v té době klid.
Čtvrtý den jsme už zpomalili a zamířili na místní pláž, a protože počasí bylo opravdu přepychové, tak
se kluci 16. 11. ještě v Hongkongu stihli i vykoupat v moři. Bylo to báječné.
Eva Vojtková, Šanghaj

Stávkující studenti
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Spoleãenské dûní
Zlat˘ kotlík
V sobotu 6. 6. 2015 proběhl již 3. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů. Osm družstev se
sešlo ve výborné náladě za slunného rána a všichni se dali do toho. Brzy zavoněla areálem Konírny
cibulka, později se linuly z kotlíků vůně různých
druhů gulášů. Dobrá nálada vydržela všem celý
den. Hudební doprovod a ozvučení zajistil pan
Emil Smolka a od 13 hodin nám zahráli harmonikáři Foltýnkovi.
Všichni soutěžící se snažili a porota měla těžký
úkol co nejspravedlivěji vybrat ten nejlepší guláš.
Vyhrál každý, kdo přišel, ale vítěz může být jen
jeden.
Od odborné poroty získalo prvenství družstvo
UBB (Úplná banda blbců), druhé místo Přeběhlíci a jako třetí se umístil Jezdecký oddíl.
První místo od návštěvníků
akce – laické poroty, získal Jezdecký oddíl, druhé místo obsadil
tým Brkado a třetí skončily Seniorky. Všichni soutěžící si odnesli
odměnu a družstva na prvních
třech místech hodnotné ceny.
Děkujeme pořadatelům za přípravu a realizaci akce, Obci
Troubky za materiální zajištění,
soutěžícím za účast a návštěvníkům za přízeň. Těšíme se na další ročník a přejeme všem krásnou
dovolenou.

Vítûzné druÏstvo UBB

Za Komisi pro kulturu a volný čas
VH

Troubeck˘ klub seniorÛ
V prostorách naší klubovny v kulturním domě, kde se scházíme každý druhý čtvrtek odpoledne, jsme si
pro jarní měsíce naplánovali navštívit a poznat krásná historická a přírodní místa našeho nejbližšího okolí.
Zavítali jsme na kole do Tovačova, kde jsme navštívili zámek. Do lázeňského prostředí ve Skalce u Prostějova jsme se moc těšili. Navštívili jsme lázně a pro naše zdraví jsme ochutnali čtyři přírodní minerální prameny. Pěší vycházkou jsme po turistické značce obdivovali jezírka, která jsou od Skalky 1 km vzdálená,
a v lázeňském parku pak fitness pod širým nebem pro všechny generace s pěti rehabilitačně-kondičními
prvky. Cestou domů jsme v Hanáckém dvoře v Polkovicích poobědvali. Bohužel jsme však domů všichni
nedojeli.
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Také jsme přijali pozvání z Radslavic a zúčastnili se soutěže družstev ve střelbě ze vzduchovky na
terče a soutěže v šipkách. Se seniory z Radslavic,
Pavlovic, Grymova, Rokytnice a Přerova jsme si
dobře zastříleli a v soutěži jednotlivců obzvlášť.
Soutěže se zúčastnilo 54 seniorů. Nejlepší střelkyní ze vzduchovky byla Jarka Špalková a nejlepším šipkařem Zdeněk Lehký. Jako družstvo jsme se
nedostali mezi první tři nejlepší.
Již tradičně jsme se zúčastnili vaření gulášů na
Konírně. Děkujeme návštěvníkům, kterým náš guláš
chutnal a ocenili jej při hodnocení.
Dobrá příprava turnaje „Troubecké koulování“
v měsíci červnu o pohár starosty obce ve hře pétanque se odrazila ve spokojenosti účastníků a jejich
příznivců. Za účasti hráčů v tříčlenných družstvech
z obcí Troubky, Lobodice, Radslavice a Rokytnice
jsme hráli osm her. O pohár soutěžilo sedm družstev, tři družstva z Troubek, dvě družstva z Radslavic, jedno družstvo z Lobodic a jedno z Rokytnice.
Pohár starosty získalo družstvo z Troubek ve složení Anežka Brázdová, Ludmila Kořínková a Jarmila Němčáková. Nejlepší hráčkou se stala Hedvika
Dočkalová.
Poděkování patří všem, kteří se postarali o průběh velmi zdařilé akce. Dobrá grilovaná uzenina,
domácí škvarky, cukroví a tombola přispěly k dobré
pohodě celého odpoledne. Zvláště pak patří poděkování vedení obce, rozhodčím a zapisovatelkám
turnaje.

Láznû Skalka

Zdenûk Lehk˘, nejlep‰í ‰ipkaﬁ

Ing. Jaroslava Špalková

Zájezd seniorů do Kutné Hory
Ve středu 28. 5. 2015 jsme se v časných ranních hodinách vydali na další výpravu za poznáním. Zavítali jsme na jedno z mnoha malebných
míst České republiky, a to do Kutné Hory.
Kutná Hora je bezpochyby okouzlujícím místem,
které stojí za to navštívit. Určitě doporučuji strávit
v Kutné Hoře více dní, abyste měli možnost projít
si opravdu všechny památky. Nám časový harmonogram dovolil navštívit jen zlomek toho, co je
v Kutné Hoře k vidění. Ale jistě budu mluvit za většinu účastníků, když přiznám, že ve mně opravdu
zanechala krásnou vzpomínku.
Vítûzové v pétanque
Naší první zastávkou byl Chrám sv. Barbory.
Unikátní dílo vrcholné pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem
města zapsané na seznamu památek UNESCO. Podle historických pramenů měla velkolepá stavba
dosahovat dvojnásobku dnešní délky. Gotická pětilodní katedrála byla založena jako hornický chrám,
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Chrám sv. Barbory v Kutné Hoﬁe

Kostnice v Kutné Hoﬁe
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což dokládá i jeho zasvěcení patronce havířů
sv. Barboře. Pozornost si zaslouží věnec kaplí za
hlavním oltářem a vitrážová okna s náměty z české a kutnohorské historie. Na výstavbě chrámu se
podíleli i takoví mistři jako Petr Parléř, Matyáš Rejsek či Benedikt Rejt.
Z Chrámu sv. Barbory jsme zamířili na prohlídku hřbitovní kaple s kostnicí. Unikátní kostnice pod
kostelem Všech svatých na hřbitově v Sedlci u Kutné Hory je vyzdobena téměř výhradně lidskými
kostmi. Podle odhadu je Kostnice společným hrobem asi 40 tisíc lidí. Jedná se o pozůstatky obětí
morových epidemií a husitských válek. Poprvé
ostatky srovnal v r. 1511 poloslepý mnich do šesti pyramid. Neopakovatelná atmosféra a fascinující výzdoba kaple ve vás zanechá opravdu hluboký a nevšední zážitek.
Po zhlédnutí Kostnice jsme samozřejmě nesměli vynechat návštěvu Královské mincovny ve Vlašském dvoře, který proslavila ražba legendárních
pražských grošů. Tamní nová expozice nás seznámila nejen s historií samotného Vlašského dvora.
Ve vitríně jsme si mohli prohlédnout také středověké mince. Prostřednictvím filmového ztvárnění
jsme se zde dozvěděli, jak je složité přetvořit stříbrnou rudu v minci.
Z Vlašského dvora jsme zamířili na společný
oběd do restaurace Stará fara, kde jsme si velice
pochutnali. Procházku Kutnou Horou jsme zakončili prohlídkou náměstí. V místní cukrárně jsme si
pak u kávy a občerstvení odpočinuli po náročném
dni a vydali se na dalekou cestu domů.
Poděkování za nezapomenutelný zážitek a příjemně strávené chvíle v Kutné Hoře patří vedení
obce, vedoucí zájezdu a všem zúčastněným.
Za troubecké seniory Marie Jehlářová

44

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 2/2015

Soubor Hanák Troubky
Soubory Hanáček a Hanák byly v plné přípravě na troubecké hody. Letos jsme měli trochu problémy se
soubory, které k nám měly na hody přijet. Čas našich hodů je o prázdninách, v době dovolených, a tak se
nám již čtyři soubory, které účast slíbily, omluvily. Ale v jednání byli další zájemci a my věříme, že se o hodech
na „Liďáku“ opět dobře pobavíte. Hlavně, aby vyšlo počasí. Zatím nám každý rok přálo.
Od poslední zprávy jsme měli spoustu akcí, které byly všechny bez problémů. V poslední řadě jsme
tančili v Pavlovicích na slavnostech Václava Drábka. Super akce, spousta lidí, i když teploty byly přes
30°C, krásná muzika a atmosféra. Zasloužený potlesk vyprovázel náš umořený soubor ze scény.
Byli jsme také pozvaní souborem Ševětín, který slavil 40 let výročí založení. Přivítání od přátel bylo
velmi milé a srdečné. Měli připravenou výstavu, kde byla i spousta fotek z naší dlouholeté spolupráce.
Velmi dojemné byly i snímky z povodní 1997, protože Ševětiňáci byli jedni z prvních, kdo k nám přijeli
a vydatně pomáhali. Pak začal hlavní program, kde jsme byli na scéně dvakrát a vždy jsme byli oceněni bouřlivým potleskem. Po programu byla volná zábava, kde hrála dudácká kapela a do oslav se velmi zdatně zapojila i naše skvěle hrající muzika. Odjezd plný loučení a slibů na další setkání byl až kolem
půlnoci. Všichni jsme moc rádi, že i nová mladší generace se již mezi sebou spřátelila, a že tato krásná a milá setkání budou pokračovat i v budoucnosti.
Před hodama jsme ještě potěšili diváky na výročí
obce Císařov, kde náš soubor tančil poprvé, i když
to máme jen pár kilometrů.
Po hodech máme nasmlouvána další vystoupení,
mezi kterými je prestižní dvoudenní akce na dožínkách v Olomouci. Takže činnost, která nás baví,
pokračuje dál.
Přejeme vám, milí Troubečáci, krásné léto a plno
zábavy, a to nejen při folkloru.
Staňa, předseda souboru Hanák

Hanák v ·evûtínû
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âesk˘
zahrádkáﬁsk˘ svaz
Zájezd do Polska
V sobotu 16. května 2015 jsme v časných ranních hodinách vyrazili s ČZS ZO Troubky
na poznávací a nákupní zájezd do Polska. První
obvyklá zastávka byla na parkovišti v polském
Těšíně, kde se všichni rozutekli po bohatě zásobené tržnici. Po nákupní horečce jsme odjeli do firmy Agrochem pro hnojiva a ochranné prostředky
proti plísním, ale i živým škůdcům.
Následovala cesta do pobočky zahradnické firmy Pudelek – do japonské zahrady. Po procházce
kolem jezírka se v areálu dalo nakoupit z velkého
výběru rostlin.
Poté se naše cesta obrátila do hlavního sídla firmy v Pisarzowicích, kde nás, jako při každé
návštěvě, uchvátily kvetoucí azalky a rododendrony všech možných barev. Na velké nákupní ploše
byl velký výběr okrasných dřevin a květin. Někteří
se rozhodli oddechnout si v místní kavárničce
u kávy a zákusku a část navštívila vzorovou zahradu naproti prodejní plochy.
Vynaložené vstupné (3 zloté) opravdu stálo za
to, protože zahradní zákoutí byla úchvatná
a v plném květu. U jezera a vodopádu by se dala
strávit poklidná chvilka, pokud by to ovšem čas
dovolil, protože jsme měli ještě cestu do zahrad-
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nické firmy Kapias. Tentokrát jsme navštívili jen
novou část zahrad. Zde nás čekalo překvapení,
jak se plocha od poslední návštěvy rozrostla
a zazelenala. A už bylo vidět, že se připravují další zákoutí v indiánském stylu. Jednotlivé části jsou
vytvořeny tak, aby se mohl inspirovat každý – klasický rybníček, polská roubenka, provensálská
zahrádka, italský dvůr, renesanční altán, pergoly,
Hobití domek, zákoutí a dvorky z červených ostře
pálených cihel tzv. zvonivek, vinný sklípek, ruský
březový hájek, víkendová chatka a mnoho, mnoho dalšího. Než jsme prošli všechny části zahrady, doba pokročila a naše nohy už volaly po odpočinku. Na zpáteční cestě jsme se ani nikde
nezastavovali na občerstvení a jelo se rovnou
směrem Česká republika – Troubky.
Dorazili jsme sice unavení, ale plní zážitků a inspirací pro zahrady.

Cesta po Moravě
V sobotu 13. června 2015 jsme po sedmé hodině
ranní vyrazili s ČZS ZO Troubky na poznávací zájezd
po Moravě.
První zastávkou bylo arboretum Makču Pikču v obci
Paseka u Šternberka. Jedná se o bývalou skládku
slévárenských písků a stavební suti, přetvořenou na
arboretum s 3200 druhy rostlin a výhledem do Hornomoravského úvalu. Střídají se zde skalničky a květiny v plochách a suchých zídkách, s okrasnými travinami, keři a vodní nádrží s lekníny, vše
v zajímavých kompozicích. Návštěvník má možnost
si některé z výpěstků zakoupit, což někteří z nás
i udělali.
Ze slunečního úpalu jsme si jeli odpočinout do chladivých zdí hradu Sovinec. Po prohlídce hradu jsme
strávili chvíli při probíhajícím představení skupiny historického šermu, ukázce práce sokolníků s dravci
a umění loutkoherců. V té době už nám vyhládlo,
a tak nás žaludek zavedl do podhradí do místní restaurace.
Další poznávací trasa vedla do Jiříkova, k návštěvě Pradědovy galerie řezbáře Jiřího Halouzky s obřími
dřevěnými sochami, sochou Praděda, betlémy, dřevořezbami, křížovou cestou, draky a tajemnou komnatou.
Bylo toho hodně zajímavého k vidění a k obdivování.
Posledním bodem programu zájezdu bylo město Šternberk a muzeum hodin a kalendářů s názvem Expozice času. Nejzajímavější asi byly různé staré hodiny a hodinky nejrůznějších tvarů a provedení a model
atomových hodin, které jsou nejpřesnější na světě. Stálo za to i nahlédnout do zákulisí hodinářské dílny se
vzácnými originály. Po prohlídce nás „čas“ odvál do cukrárny, kde jsme se posilnili kávou, zákusky a zmrzlinou, která v tom „strašném“ vedru přišla k chuti.
Všichni si zájezd pochvalovali a doufáme, že se zase někde vypravíme příště.
Michaela Franková
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Myslivecké sdruÏení
Mezivodí Troubky
Doba prázdnin a dovolených je zde. Děti školou
povinné opustily školní lavice, jsou rády, že se
nemusí trápit s domácími úkoly a učením. Třešně
a jahody jsou tou nejlepší pochoutkou. K zahození není ani koupání na koupalištích nebo dnes už
v domácích bazénech, popřípadě cestování u nás
i po cizině.
V přírodě je to doba, kdy je všude dost kvalitní
potravy a krytiny pro výchovu nových potomků
narozených nebo vylíhnutých v minulých měsících.
Mámy si ratolesti hlídají pečlivě a ostražitě.
A zde bychom chtěli poprosit vás, kteří se budete v přírodě pohybovat, abyste se snažili chovat
tak, abyste zvířecím maminkách jejich hlídací roli
usnadnili. Najdete-li malého zajíčka, pokochejte se
pohledem, ale maloška nechytejte ani nenoste
domů. Zaječka je určitě opodál, pozoruje vás a má
nepředstavitelný strach, aby se jejímu potomkovi
nepřihodilo nic zlého. Asi nikoho by nepotěšil
pohled na to, když vám váš pes donese v mordě
něco zmuchlaného, co se před několika dny narodilo, ještě se ani nerozkoukalo a jeho čas na světě právě uplynul.
Co se týče společenských akcí, tak nám nezbývá než poděkovat vám, kteří jste se přišli podívat
na květnovou burzu mysliveckých a loveckých
potřeb.
Že život nepřináší jen ty pěkné chvíle, o tom
jsme se přesvědčili na začátku června, kdy se odebral ke svatému Hubertovi dlouholetý člen našeho
sdružení Jiří Skopal.
První neděle v červnu se nesla ve znamení XIV.
ročníku střeleb trojčlenných družstev. Ze startovního pole 66 závodníků se nejlépe vedlo trojici
Valoušek, Juřík a Navrátil, skryté pod názvem
Tabarky, sestřelili celkem 158 terčů.
O čtyři zásahy méně dosáhla Vysočina ve složení Vranka, Sobotka a Pacal. Na bednu se ještě
vydrápaly se 151 holubem třetí Kvasice, zastoupené Civkou, Zelinou a Bartoškem. Jeden jediný
terč odsoudil TONIVU – Králík, Olšanský starší
a domácí Peluha k bramborové medaili. Z troubeckých se ještě na 7. pozici umístila trojice Svozil, Stavinoha a henčlovská výpomoc Kratochvil.
Aleš a Přemysl Smolkovi se svými týmy okupovali samotný chvost startovního pole.

Foto z na‰í honitby, hnízdo baÏantí slepice. A kdo
napoãítal rovn˘ch 20 vajec, ten se nem˘lil.

Troubeãtí myslivci nespí, od kvûtna zdobí vchod
na Konírnu tento krásn˘ pﬁístﬁe‰ek.

Tento mal˘ zajíãek byl vyfocen na Konírnû pﬁi burze v místech ‰opy, kde se ãepovalo pivo.
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V červnu – Měsíci myslivosti, jsme pozvali na
malé posezení ty, kteří nám pomáhají, včetně
našich nejbližších, kteří nám našeho koníčka tolerují. Bylo to poděkování za celoroční přízeň.
V době, kdy budete tento čtvrtletník číst, budeme mít za sebou VIII. ročník střeleb mezi Troubkami a našimi kamarády z mysliveckého spolku
Záříčí. A jelikož je momentálně stav 4:3 pro Troubky, vy už budete vědět, zda došlo k vyrovnání skóre, nebo zda došlo k dvoubodovému trháku v náš
prospěch.
No a týden po troubeckých hodech, přesněji
Pﬁedseda spolku Svozil gratuluje vítûzÛm stﬁeleb trojãlenv sobotu 18. července, přijdou na řadu III. myslin˘ch druÏstev zleva Valou‰kovi, Juﬁíkovi a Navrátilovi.
vecké slavnosti na Konírně. Srdečně vás na tuto
akci zveme. Bude na vás čekat živá hudba, něco
dobrého na zub v myslivecké kuchyni, a abyste
neměli žízeň, o to se také postaráme.
Posledním naším prázdninovým počinem pak už
bude XVIII. ročník brokových střeleb jednotlivců
O troubecký pohár. Jsme nesmírně rádi, že si cestu na střelnici Na Vlažné nachází čím dál více
návštěvníků z řad veřejnosti, a rádi přivítáme i vás,
kteří jste tuto zajímavou střeleckou disciplínu nezhlédli. Letošní termín připadl na neděli 30. srpna
a střílet se bude už od 8:30 hodin.
Pokud se o nás chcete dovědět více, stačí navštívit webové stránky spolku:
www.myslivosttroubky.webnode.cz.
Luděk Judas

Jedna z posledních mysliveck˘ch fotek
Jirky Skopala (vpravo) s Josefem Kalábem.

Dûkujeme
V koloběhu života považujeme některé věci za samozřejmé. Často to tak ale není, a aby všechno
fungovalo tak jak má, je vždycky třeba, aby někdo přiložil ruku k dílu. A to většinou ve svém volném
čase a někdy i na úkor vlastní rodiny. Členové Mysliveckého sdružení Mezivodí Troubky to však rádi
dělají pro radost vlastní i těch druhých.
Pamatuji si na dobu, kdy stáje na Konírně opustili poslední koně. Jezdívala jsem okolo každý den do
práce. Pozorovala jsem, jak areál postupně chátrá. Zdevastované stáje, pobořený přístřešek, kde stával poník Hrášek. Děravé ploty, metr vysoká tráva, kopřivy a uprostřed dva vysoké stromy.
Dnes je areál na Konírně plně využíván při rodinných i veřejných akcích a je považován za chloubu
troubeckých myslivců. Je zde krásná klubovna s kuchyňkou a sociálním zařízením, velká pergola, pódium, taneční parket, nový přístřešek, kde kdysi býval zmíněný Hrášek, tribuna využívaná při parkurových soutěžích a úplně nový altán u vchodu do areálu.
Všude jsou krásné stromy a thuje opečovávané s láskou. Travička je vzorně posečená jako v zámeckém parku.
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Velmi příjemné posezení pod rozkvetlými lípami jsme využili při soutěži o nejlepší kotlíkový guláš, kdy
jsme v tropickém dni, hezky ve stínu, ochutnávali vzorky a povídali si s přáteli, který guláš je nejlepší,
a zapomněli jsme na všechny starosti.
Hosté z Tovačova, Lobodic a Přerova ani netušili, jak úžasný areál v Troubkách máme. Obdivovali
i pěkný výhled na troubecký kostel a okolí.
Za všechny spokojené návštěvníky chválím a děkuji těm, kteří se zasloužili o toto příjemné prostředí.
Marie Špalková, LAMA

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Nastává období prázdnin a také období dovolených. To se projevuje i u našeho sboru. Členové odjíždí na prázdniny, dovolenou a ti nejmladší na tábory. Soutěže v tuto
dobu jsou omezené a celé dění je podstatně menší.
Soutěžní družstvo dospělých se v jarních měsících zúčastnilo pouze dvou soutěží, a to konkrétně
dvou postupových kol. Jako první nás čekala okrsková soutěž konaná letos v Bochoři. Této soutěže se
zúčastnila všechna čtyři družstva mužů z Bochoře, Vlkoše, Věžek a naše troubecké družstvo.
Soutěž probíhala ve dvou disciplínách, a to požární útok a běh na sto metrů s překážkami. V druhé
jmenované disciplíně se všichni naši členové umístili v první desítce a v celkovém součtu tuto disciplínu jasně ovládli. O celkovém pořadí opět rozhodoval až požární útok, který se našemu kolektivu podařilo vyhrát, a družstvo tak zaslouženě postoupilo do okresní soutěže.
Na začátku června nás tedy čekala okresní soutěž v Provodovicích. Průběh soutěže byl podobný jako
v Bochoři. Zde však byla konkurence osmnácti družstev. Disciplína sto metrů s překážkami byla pro nás
bohužel smolná a družstvo se umístilo až jako poslední, protože několik pokusů bylo hodnoceno jako
neplatné.
Chuť si však dospělí napravili při požárním útoku, kde krásným útokem obsadili 5. místo, a tímto se podařilo družstvu v celkovém hodnocení vyhoupnout až na 10. místo.
V době uzávěrky Zpravodaje se muži připravovali na pohárové soutěže v požárním útoku, které zahájili
na domácí soutěži v Troubkách a následně na dalších soutěžích VC OSH Přerov a pohárových soutěžích.
Náš okres na krajském kole v Přerově reprezentovali v mužích borci z Radkové Lhoty a v ženách to
byly Milotice n/B. Letošní Krajská soutěž probíhala ve dnech 13.–14. 6. v Přerově na stadionu Spartaku, a to společně s profesionálními hasiči.
Okrsková soutûÏ v Bochoﬁi
Zleva: Martin Jehláﬁ, Luká‰ Bálint, Pavel Mlãoch, Petr Koutn˘, Martin Smolka, Franti‰ek Hrabãík, Patrik Obrtel
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V květnu začala soutěž Velké
ceny OSH Přerov, a to v Hlinsku.
Další soutěž byla 20. 6. v Opatovicích a 21. 6. u nás v Troubkách.
Po zimní přípravě se naši mladší
hasiči zúčastnili II. kola hry Plamen,
které se uskutečnilo v Hranicích
a ve Skaličce, kde se po dobrých
výsledcích v různých disciplínách
umístili na 9. místě z celkového
pořadí 21 soutěžních kolektivů.
Po okresním kole začaly závody
v požárním útoku VC OSH Přerov.
Do dnešního dne absolvovali mladí
hasiči tři soutěže s tímto umístěním:
Den svûtla u pomníku sv. Floriana
Opatovice 13. místo, Paršovice
2. místo a Býškovice 7. místo. Věříme, že se bude i nadále našim mladým hasičům při soutěžích dařit.
V květnu proběhlo také okresní kolo dorostu v Provodovicích, kde náš sbor reprezentoval za střední
dorostence Jakub Gregovský, který se umístil na skvělém prvním místě a vybojoval možnost reprezentovat okres Přerov na krajské soutěži v Prostějově. Ale z důvodu zranění se této soutěže nemůže zúčastnit, což nás velice mrzí.
Výcvik jednotky probíhá v pravidelných školeních, a to vždy každý poslední pátek v měsíci v hasičské zbrojnici, se zaměřením na techniku, dýchací techniku a první pomoc. Jednotka se stále zdokonaluje na školeních s nejrůznější tématikou, která je součásti daného výcvikového roku.
Také v letošním roce byla pořádána ve spolupráci s organizací SONS se sídlem v Přerově akce nazvanou Den světla. Tato akce byla zaměřena na ukázky ze života našich nevidomých občanů a předváděním jejich pomůcek v jejich životě, a také proběhly ukázky našich hasičů a ukázky naší techniky. Na
akci byla přítomna řada významných hostů, v čele s naším starostou Mgr. Radkem Brázdou a tajemnicí bezpečnostní rady Olomouckého kraje paní Mgr. Alenou Hložkovou. Po mši svaté, za zvuku dechové hudby Věrovanka se průvod hasičů a našich spoluobčanů seřadil a odpochodoval k pomníčku našeho patrona sv. Floriana v parku u školy, kde jsme položili věnec k jeho uctění. Poté se průvod odebral
k hasičské zbrojnici, kde probíhaly ukázky techniky a navázalo přátelské posezení.
Výbor sboru děkuje všem, kteří se na této zdárné akci podíleli.
Závěrem mi dovolte pár slov o současné činnosti sboru. Od června byly v plném proudu přípravy na
tradiční soutěž hasičů o Pohár Hané, a také na naše tradiční hodové zábavy. Termíny hodových zábav
jsou od pátku 10. do soboty 11. 7. A v neděli 12. 7. 2015 budou na Liďáku Hanáci.
Letošní ročník Poháru Hané je již 39. v kategorii muži, ženy a 30. ročník soutěže mladých hasičů
a druhý ročník soutěže mužů nad 40 let. Soutěž je velmi náročná akce pro naše členy, kteří se na ní
podílejí, a všem patří naše poděkování. Tato akce by se také neobešla bez našich sponzorů, a rovněž
jim patří velké poděkování za podporu, kterou našim hasičům věnují.
Sponzory Poháru Hané jsou: Olomoucký kraj, Obec Troubky, Město Přerov, Marie Špalková LAMA,
autojeřáby Michal Frgal, pneuservis Midži Obrtel, pořez dřeva Michal Dostál, Tomáš Tvrdý TOOM, Miroslav Mlčoch Zeltr Troubky, Jan Franta střechy, Libor Hanzlík pohostinství, Jaroslav Zatloukal elektro,
Zbyněk Smolka chovatel koní, Sabe Brno, Zubr Přerov.
Výbor sboru se pravidelně schází na svých jednáních a účastní se akcí pořádaných v rámci obce,
sboru, okrsku a okresu. Přejeme všem členům a občanům příjemné prožití období prázdnin a dovolených.
výbor sboru SDH Troubky
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí přátelé chovatelů,
léto je v plném proudu a my se snažíme mít plné
králíkárny králíků, na dvorku nám pobíhá drůbež
a nad hlavou létají holubi. Jak se nám daří, můžete zjistit na místní výstavě, kterou naše organizace pořádá 12. a 13. září 2015 tradičně v chovatelském areálu na Loučkách. Takže si prosím
udělejte tečku v kalendáři.

Milan Kadlec
Dne 25. 5. oslavil životní jubileum 50 let náš předseda, přítel Milan Kadlec. Touto cestou mu gratulujeme, přejeme mu pevné zdraví, štěstí a mnoho chovatelských úspěchů.
Vám všem přeji pěkně prožité hody a krásné léto
Jarmila Jehlářová

TROUBEâAN
Troubeck˘ pûveck˘ smí‰en˘ sbor
Pro pěvecký sbor nezačíná rok každého 1. 1., nýbrž jeho sezona začíná a končí Vánocemi. Vystoupení na půlnoční mši je totiž nejobtížnější na nácvik, a proto již od měsíce září probíhají zkoušky. Každé úterý v Troubkách, a každý čtvrtek v Horní Moštěnici. Oba sbory spolu úzce spolupracují a vystupují
často společně. Důvodem je jednak to, že troubecký varhaník pan Jiří Burian hraje na varhany v kostele po celý rok v obou obcích, a pak výměna a doplnění některých pěveckých postů.
Tedy výpomoc troubeckých basů do Moštěnice a nedostatkových tenorů od nich zase do Troubek.
Zde bych čtenáře Troubeckého zpravodaje chtěl požádat o výpomoc. Uslyšíte-li někde v obci, třeba i za
noci, zpívat muže či chlapce vysokým hlasem, oznamte to prosím kapelníkovi, a my si ho už pak sami
odchytneme a naučíme zpívat z tenorových not. Děkujeme.
Tradiční půlnoční mše proběhla v loňském roce nejdříve v Troubkách, a pak se všichni účinkující přesunuli do Moštěnice.
Kromě skoro 30 zpěváků organizuje pan Burian také hudebníky jen pro tuto půlnoční mši. Houslisté bývají převážně z Troubek. Kamila Rajtarová nejčastěji, Miloš Raška z Henčlova a Pavel Vojtášek s námi o Vánocích hrají vždy, Jiří Burian mladší občas. Na zobcovou flétnu hraje Tereza Burianová, na violoncello Dr. Silná z Prostějova se svou kolegyní Marinou z Novosibirska, která nás doprovází na příčnou flétnu. Na trubky
a pozoun hraje trojice mladých chlapců z Přerova, na violoncello slečna z Horní Moštěnice.
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Tento počet lidí, takřka na kapacitu autobusu, se musí i s nástroji vměstnat do osobních aut a přesunout se. Jelikož je sbor smíšený, jedná se samozřejmě o docela příjemný transport. Navíc, u zpěvu
se nestárne, takže starší osoby cestou omládnou a mladší se něco moudrého od starších cestou dozví.
Po vystoupení na mši v MoštěnicI se po půlnoci vracíme zpět domů, dohledáme zbytek vánočních dárků pod stromečkem a jde se spát.
Naučenou vánoční mši pak během roku ještě několikrát využijeme jako součást nějakého vystoupení, a to jak v kostele, tak i před širší veřejností. Samozřejmě ne úplně celou, ale pouze vybrané lahůdkové části.
Od začátku roku 2014 probíhal poté nácvik zpěvů a písní pro období velikonočních svátků, které pak
byly zpívány opět v obou kostelích, tedy v Troubkách i Moštěnici. Také tyto nacvičené velikonoční písně se potom využívají v průběhu celého roku při různých příležitostech.
V předjaří nás pozvala oslavit své kulaté narozeniny naše výborná sborová zpěvačka z tradiční troubecké muzikantské rodiny, paní Marie Krejčiříková rozená Špalková. Na oslavě v zahrádkářské klubovně „Pod schody“ jí hrála kapela Troubečanka ve složení Josef Dočkal, Staňa Hybner a Olda Vrána. A to
téměř až do rána. Třebaže na oslavě byly přítomny i starší ročníky, hrálo se a zpívalo převážně k tanci
a při tanci, moc se nesedělo.
Na jaře pak následovala řada vystoupení, a to na docela zajímavých místech. Nejenom u nás na vsi,
ale i ve městech. Začátkem května, 4. 5., jsme zpívali „pouze“ na vesnických hodech v Bochoři, a už
17. 5. jsme zpívali ve slavné katedrále svatého Václava v Olomouci, a to přímo při slavnostní liturgii
vedené samotným arcibiskupem! Navíc jsme zde zažili jedinečný hudebně akrobatický zážitek, když
pan Jiří Burian, doprovázející náš sbor na varhany, hrál na varhany umístěné v jedné z bočních lodí
katedrály, a to tak, že seděl zády k nám a dirigoval sbor pohledem do zpětného zrcátka umístěného na
nástroji. Druhým zpětným zrcátkem pak viděl pokyny od oltáře. Ovšem zvládl to a i nám se to vcelku
povedlo.
V létě jsme zpívali v kostele svatého Jiljí ve Svitavách, a to na pozvání našeho pana faráře, neboť Svitavy jsou jeho rodné město. Vystoupení se povedlo, povedené bylo i následné posezení v prostorách
dvora a bývalé (asi) stodoly, dnes však neskutečně vkusně a funkčně zcela nově zrekonstruované a přebudované.
Katerdrála sv. Václava v Olomouci
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Na podzim jsme se zúčastnili všech
vzpomínkových a pietních akcí v naší
obci při příležitosti státních svátků,
ukončení 1. světové války u pomníku
padlých troubeckých a henčlovských
vojáků i vzpomínky na padlé ve
II. světové válce na hřbitově.
Nezpíváme ovšem jen samé truchlivé a smutné písně, umíme i něco
veselejšího, a to si rádi zazpíváme na
tradičním posezení u cimbálu, kterého se již pár let se svým vystoupením
účastníme. Cimbál pořádají naši
Hanáci a rádi bychom jim tímto
pogratulovali k jejich loňskému
Vánoãní m‰e v Troubkách vystoupení, které mělo skutečně jiskru a bylo vynikající. A hlavně ukázalo, že je potřeba starší ročníky vytáhnout z domu, že starší osoby, tedy zde starší Hanáci, mezi omladinu patří a mají čím přispět k zábavě. Domnívám se, že starší lidi se nadělali v životě už dost, a teď by
měli hlavně rozumně odpočívat a bavit se. Tímto tedy teď a tady nabádám mladší generaci, aby takto
činila a nám starším toto v Troubkách připravili a připravovali.
Za sbor Ing. Stanislav Mišák st.

Ze sportu
TJ SOKOL TROUBKY
TURNAJ VE FLOORBALU
V polovině dubna jsme se zúčastnili turnaje ve floorbalu, který se konal v neděli 19. 4. v Tovačově.
Turnaj byl určen pro starší žáky, a tak jsme sestavili desetičlenný tým z chlapců čtvrté až osmé třídy.
Celkem se sportovního klání zúčastnilo pět družstev – Sokol Střítež, Osek, Sokol Tovačov, Troubky
a ZŠ Tovačov. Hrálo se dvoukolovým systémem každý s každým.
Po prvním náročném kole jsme absolvovali druhé, ve kterém jsme byli více aktivní a útočnější, což
nám nakonec přineslo cenné druhé místo v turnaji. Překonali nás pouze soupeři ze Stříteže, ovšem
i ostatní týmy představovaly těžké protihráče. A tak jsme strávili nedělní dopoledne pro většinu z nás spíš netradičním
sportem, ovšem u naší mládeže čím dál
oblíbenějším.
Ilona Vojtášková

Zleva: Vojta Hoﬁín, Radim Tﬁetina,
Tomá‰ âervinka, Radek Kleme‰, Tomá‰
Bûhal, Vojtûch Zsemle, Josef Sou‰ek,
Daniel Borek, Ondra Gre‰ák,
leÏící – brankáﬁ Adam Kasprzyk.
Vedoucí druÏstva Ilona Vojtá‰ková
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MEDVĚDÍ STEZKA
Po roce jsme se opět přihlásili do orientačně znalostní soutěže pro děti a mládež Medvědí stezka,
která se tentokrát konala 25. dubna v Opatovicích. Závod se běžel ve dvojicích, pro většinu dětí neznámým terénem, kde na ně čekala stanoviště s úkoly z různých odvětví – od zdravovědy, orientace v mapě,
znalostí přírody, přes tábornické znalosti, znalosti ve vázání uzlů, až po řešení rébusů a zdolávání lanových překážek.
A to bylo úkolem i našich hlídek. Měly zaběhnout trasu v co nejkratším čase a pokusit se nasbírat co
nejméně trestných bodů za špatné odpovědi. Trať byla dlouhá asi 3 km a vedla v krásném prostředí
opatovického lesa a okolí.
Soutěžilo se v několika kategoriích podle věku dětí a my jsme se utkali s dalšími 24 dvojicemi z Tovačova, Stříteže, Ústí, Velké a Kojetína. Letos se nám podařilo sestavit čtyři dvojice do dvou kategorií –
starší žákyně a mladší žáci.
Za starší žákyně nastoupili Marie Soušková s Ivanou Vojtáškovou a Veronika Dolanská s Alenou Havlíkovou a za mladší žáky Vojta Páral s Milanem Vojtáškem a Daniel Borek s Ondrou Vojtáškem.
Děvčata měla obrovskou konkurenci, protože v jejich kategorii se zúčastnilo nejvíc soutěžících. Přesto se jim podařilo získat vynikající 4. a 7. místo. Mladší žáci, kteří se závodu zúčastnili poprvé, vybojovali nádherné 2. a 3. místo. Konkrétní výsledky uvádím níže:
Starší žákyně
Mladší žáci
4. místo Marie Soušková a Ivana Vojtášková
2. místo Milan Vojtášek a Vojta Páral
7. místo Veronika Dolanská a Alena Havlíková
3. místo Daniel Borek a Ondřej Vojtášek
Přestože se žádné dvojici nepodařilo postoupit do vyššího kola soutěže, je nutné všem závodníkům
pogratulovat k dosaženému výkonu a za jejich snahu. Také bych chtěla poděkovat vedení obce za zajištění dopravy a samozřejmě rodičům dětí, protože bez jejich podpory by to zkrátka nešlo.
Ilona Vojtášková

Zleva: vedoucí – Ilona Vojtá‰ková, Daniel Borek, Marie Sou‰ková, Veronika Dolanská, Ivana Vojtá‰ková,
Alena Havlíková. V první ﬁadû: Vojtûch Páral, Milan Vojtá‰ek, Ondﬁej Vojtá‰ek.
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Okresní atletické závody ASPV
(Asociace sportu pro všechny)
Rok se s rokem sešel a děti z ASPV opět navštívily atletické závody – okresní kolo, které se konalo
17. 5. 2015 v Přerově na atletickém stadionu. Letošní rok jsme měli úspěšný jak co se účasti týče, tak
i hlavně umístění našich dětí.
Z Troubek se soutěže zúčastnilo celkem 11 dětí – 7 chlapců a 4 děvčata. I přesto, že letošní příprava a tréninky na atletický mítink nebyly z důvodu několika týdenní rekonstrukce sportovní haly stoprocentní, každý ze závodníků si určil cíl, kterého chtěl dosáhnout. Pro někoho byl úspěch oběhnout 400 m
ovál, pro dalšího zase překonání vzdálenosti 3,50 m ve skoku do dálky a pro jiné děti byla tato akce
společenskou událostí, spojenou s útratou celého kapesného od rodičů za nezbytné cukrovinky.
Myslím si a za sebe doufám, že všechny děti, které se atletického mítinku zúčastnily, si odvezly hezký sportovní zážitek. Tyto závody probíhaly zrovna v době, kdy naši hokejisti bojovali v Praze o medaile
na mistrovství světa a všichni jsme jim přáli zlato. A stejně tak i já jsem svým závodníkům držela pěsti
a přála jim co nejlepší umístění. Pomýšlela jsem i na medaile. Zadařilo se však pouze jednomu zkušenému účastníkovi závodu, nicméně i ostatní výsledky stály za to. Posuďte sami:
1. místo – Vojta Hořín, 4. tř.
4. místo – Vít Dolanský, 3. tř.
6. místo – David Vlach, 5. tř a Ondra Vojtášek, 3. tř.
8. místo – Dominika Geryková, 4. tř.
9. místo – Alena Havlíková, 4. tř a Milan Vojtášek, 3. tř.
12. místo – Pavel Hořín 2. tř.
16. místo – Lukáš Ministr, 1. tř.
18. místo – Anička Gregovská, 4. tř.
23. místo – Adéla Sklenářová, 3. tř.
Co dodat závěrem? Snad jen, že přetrvává pravdivost starého pořekadla: „Ve zdravém těle zdravý
duch“, proto přeji všem dětem pevné zdraví, pružné tělo, a i když neměly zlato na krku, tak ať si nesou
zlato v srdci a dělají radost všem blízkým.

REPUBLIKOVÉ KOLO ASPV
Vyvrcholení atletických závodů se konalo 6. 6. 2015 na atletickém stadionu v Třebíči. Z celkového
počtu 250 závodníků z celé republiky reprezentovali naši obec Troubky čtyři závodníci. Jejich umístění:
Mladší žáci
Starší žáci
13. místo – Vít Dolanský
9. místo – Vojta Hořín
24. místo – Pavel Hořín
25. místo – Kuba Hořín
Děkuji všem dětem za účast na závodech a všem jim přeji krásné prázdniny.
Za ASPV Troubky Kamila Hořínová

Zleva: Vít Dolansk˘, Pavel Hoﬁín, Vojta
Hoﬁín, Ondra Vojtá‰ek, Milan Vojtá‰ek, Ilona
Vojtá‰ková, David Vlach, Luká‰ Ministr,
Adéla Sklenáﬁová, Alena Havlíková,
trenérka Kamila Hoﬁínová, Dominika Geryková a Aniãka Gregovská
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JEZDECK¯ ODDÍL
Období od 6. do 14. 6. 2015 bylo pro jezdecký oddíl náročné, protože jsme se již tradičně zúčastnili vaření kotlíkových
gulášů a hned následující víkend jsme pořádali domácí jezdecké závody.
K tomu se přidalo sušení sena, což představuje zejména
pro Miloše Kratochvila a Zbyňka Smolku nejméně týden
nepřetržité práce. Čím lépe se seno sušilo díky horkému
počasí beze srážek, o to více se zhoršoval povrch kolbiště,
který byl před závody velmi tvrdý a koně by na tomto terénu
měli problémy.
Před hodnocením závodů bych se rád ještě vrátil ke gulášům. Družstvo Koňáků bylo ve složení Ivo Dočkal, Honza Skopal, Miloš Kratochvil a Přemek Smolka. Šéfkuchař Přemek
má s vařením gulášů bohaté zkušenosti, což se potvrdilo na
výsledku. Odborná komise vyhodnotila „koňácké guláš“ na
3. místě a návštěvníci rozhodli svými hlasy o tom, že jim právě náš guláš chutnal nejvíce. Takovéto výsledky bychom brali všemi deseti i v soutěžích na kolbištích.
Dobře, že Přemek a spol. navařili guláše víc, protože jsme ho dobře zužitkovali právě při chystání na
jezdecký den (viz. foto).
Teď už k naší hlavní události, což byl jezdecký den. Jak už jsem zmínil, povrch byl velmi tvrdý, až neregulérní. Tento problém nám opět velmi ochotně pomohl vyřešit čerstvý jubilant pan Miroslav Mlčoch,
Zeltr, za což velmi děkujeme. Touto pomocí se řadí k našim předním sponzorům, stejně jako Obecní
úřad Troubky, Ladislav Vojtek, Stanislav Mišák, Agro Tovačov, Zetaspol s.r.o., Klempířství Kořínek, Protlaky Malík, Myslivecké sdružení Troubky, Kazeto Přerov, Chemcomex. V případě, že jsme na někoho
zapomněli, tak se omlouváme.
Možná právě obavy z tvrdého terénu byly příčinou nízkého počtu soutěžících. I když informace o tom,
že je povrch pravidelně zavlažován, byla zveřejněna na internetových stránkách ČJF a ZOČJF, bohužel to mnoho soutěžících nepřesvědčilo. Výsledkem bylo přihlášení pouze 27 koní, což představuje
50 startů. Kvůli nízkému počtu přihlášených koní jsme museli zrušit nejvyšší soutěž stupně S*.
Ale dosti špatných zpráv, protože jezdecký den se nakonec vydařil na jedničku, a to včetně počasí,
které vydrželo a velká bouřka naštěstí přišla až pár hodin po ukončení závodů.
Za domácí tentokrát startoval jen Jaroslav Vrána na koni Galileo 1 a opravdu se jim dařilo. Posuďte
sami – v parkuru ZL (110 cm), v počtu 19 startujících obsadili 2. místo s výsledkem 0 trestných bodů
v základní části i rozeskakování. V parkuru L*(115 cm) se mezi 14 dvojicemi umístili na 6. místě s 8 trestnými body.
Celý areál a zejména kolbiště bylo perfektně připravené, což ocenil celý sbor rozhodčích pochvalou.
Žádnou kritiku jsme nezaznamenali ani od
soutěžících, což nás velmi těší a jsme na to
hrdí.
Děkujeme našim příznivcům za návštěvu a podporu a dovolujeme si vás pozvat na druhý jezdecký den, který proběhne 16. 8. 2015. Všem,
kteří se podíleli na přípravě a samotném konání jezdeckého dne, moc děkujeme.
Přejeme vám krásné léto a příjemné prázdniny.
Za Jezdecký oddíl Jaroslav Vrána
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FOTBAL
I když momentální situace v troubeckém fotbale, zejména u dospělých,
není taková, jakou bychom si klub i my přáli, mám pro vás jednu dobrou
zprávu, která se přímo Fotbalového klubu Troubky tak úplně netýká, ale
obce Troubky určitě.
Asi málokdo z vás ví, že obec má ve svém středu nejen reprezentantku České republiky, ale
i mistryni republiky ve fotbale v právě uplynulé
sezóně 2014/15.
Je jí Kateřina Vojtková, která v letošním roce,
ač patnáctiletá, nastupovala za 1. FC Slovácko
v I. lize dorostenek (kategorie U19, děvčata od
15 do 19 let). A že nebyla do počtu, o tom svědčí 7 (!) vstřelených branek.
V minulé, poslední sezoně za žačky, 1. FC
Slovácko zatížila konto soupeřek 47 brankami,
a to jí také vyneslo nominaci do národního mužstva ČR v kategorii U15.
V této sezoně už byla v pravý čas na pravém místě. Byl to první historický titul 1. FC Slovácka a zisk dorosteneckého titulu je velmi ceněn.
Je dobře, že si Katka staví velké cíle a ráda by se prosadila v ženském fotbale, a kdyby to byla, raději ani
nepomyslet, reprezentace, splnil by se její sen.
Cesta k fotbalovému Olympu je však tvrdá, dlouhá a plná nebezpečných nástrah a pokušení. To mně jistě potvrdí i Troubečáci, kteří mají vlastní zkušenosti s cestou od fotbalového potěru až po dospělé.
Popřejme Katce, aby se jí vyhýbala zranění, aby se jí dařilo nejen ve fotbale, ale i na Střední odborné
škole a gymnáziu ve Starém Městě, a třeba se jednou sen stane skutečností.
Luděk Judas

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Díky výhře 13:4 v posledním rozhodujícím zápase okresního přeboru mladší přípravky pro rok 2014-15,
se mužstvo FK Troubky mladší přípravky umístilo na druhém místě s počtem 43 bodů.
Na prvním místě se umístil tým FK Kozlovice s 52 body a na třetím místě 1. FC Viktorie Přerov s 43 body,
ale horším skóre. Nejlepším hráčem a střelcem v našem týmu byl vyhlášen Milan Vojtášek se 45 zásahy.
Do nové sezony vstupujeme už jako starší přípravka. I v této soutěži chceme dosáhnout dobrých výsledků, i když to nebude zdaleka tak jednoduché. Zde se hraje ve větším počtu hráčů, a také proto stále hledáme nové spoluhráče nebo spoluhráčky, ročník narození 2005 a mladší.
Děkuji rodičům za důkladnou přípravu na
tréninky a zápasy, dále děkuji všem našim
příznivcům za skvělou atmosféru a velkou
podporu při domácích zápasech v uplynulém ročníku. Přeji všem hráčům a jejich
rodinám pěkné prázdniny a hodně odpočinku před nastartováním nového školního
i fotbalového ročníku.
Tomáš Vojtášek
Stojící zleva: Vladimír Majar, Luká‰ Miler,
VíÈa Dolansk˘, Milan Vojtá‰ek, Honza
Nûmãák
Spodní ﬁada zleva: Radek Nemrava, Petr
Koller, Pavel Hoﬁín, Jakub Hoﬁín, Jakub
Miler, leÏí Ondﬁej Vojtá‰ek
Trenéﬁi zleva: Karel Miler, Petr Hoﬁín,
Tomá‰ Vojtá‰ek
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Zadáno pro Ïeny
Zeleninová veãeﬁe
z kvûtáku a brokolice
Potřeby: květák, brokolice, máslo, strouhanka, šunka, tatarská omáčka, pepř, nakrájená cibule, kyselá okurka, hořčice.
Postup: růžičky květáku a brokolice uvaříme ve slané vodě, osmažíme nasucho strouhanku. Na talíř
klademe doprostřed růžičky květáku a obložíme je
brokolicí. Květák posypeme strouhankou a polijeme máslem. Brokolici polijeme tatarskou omáčkou,
případně hořčicí. Celé posypeme strouhanou šunkou, cibulí, případně přidáme i nakrájená rajčata.
Podáváme s chlebem.

Zelné placky
Potřeby: vařené zelí, škvarky (i pomleté), hladká
mouka, sůl
Postup: studené vařené zelí nakrájíme nadrobno,
smícháme s moukou, osolíme a přidáme určité
množství (dle chuti) škvarky (nejlépe mleté). Vyválíme tenké těsto, nakrájíme placky a pečeme dokřupava v troubě.

Vajeãná pomazánka s ﬁedkviãkou
Uvařené vejce postrouháme, smícháme s máslem,
smetanovým sýrem, přidáme posekanou cibulku,
nastrouhané ředkvičky, tatarskou omáčku, osolíme, opepříme. Podáváme s chlebem nebo rohlíkem.
JS

Pro chvíle oddechu
ZAJÍMAVOSTI
Koupete se v tovačovských jezerech?
Rádi si zaplavete „na Donbasu“? Potom vězte, že
tam nejste sami!
Úlovky Lubora Zdařila
(bratr Martina Zdařila z Louček).

Kapr s váhou 20 kg

Lysec s váhou kolem 10 kg

Jeseter cca 90 cm
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Poznámka redakce: Lubor k fotkám přidal do mailu krátký dopis. Ten sice nebyl určený ke zveřejnění, ale
je napsaný tak pěkně od srdce, že jsme si vyžádali svolení k tisku a věříme, že jsme udělali dobře:
„…většinu ryb pouštím, říká se tomu chyť a pusť. Pokud si něco beru, tak toho není moc. Spíš mi chutnají dravci, ale kapřík je taky dobrej.
Souboj s tím dvacetikilovým špalkem mi trval asi čtvrt hodiny. Ale menší kapry jsem tahal i tři čtvrtě hodiny. Záleží na nich, jak se jim chce na břeh. Na tohoto kapra jsem čekal tři roky, ale někdo se ho nedočká
za celej život.
Hlavní je, být u vody s prutama, doma na suchu nic nechytíš. Není nic krásnějšího, než východ nebo západ
slunce nad vodní hladinou. Pozorovat ryby, jak skáčou, a přemýšlet o tom, jak je přelstít.
K tomu trocha toho tepla v podobě kávičky nebo čaje z termosky, a člověk je jak na jiném světě. Ptáci řvou
a příroda se probouzí, a nebo naopak ukládá ke spánku.
V tom se ozve hlas pípáku (hlásiče záběru) a okamžitě se ti hrne adrenalin do krevního řečiště. Ten souboj s rybou je to nejhezčí, co člověk může zažít. Pak už zůstane jen vzpomínka v podobě fotografie a naděje, že se s tím mohykánem setkáš třeba zas za rok, dva nebo tři. Takže, asi tak nějak je to s těma našema
rybama.
S pozdravem, co sežereš už nechytíš, Lubor“

Pranostiky
2. července
4. července
13. července
18. července
22. července
25. července
31. července
10. srpen
24. srpen
29. srpen

Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
V den Maří Magdalény rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.
Od svatého Ignaca – leto se obraca.
Vavřinec – první podzimec.
Je-li na Bartoloměje čas, je z lisu kvas.
Na svatého Jana – přestávají již parna.

My‰lenky slavn˘ch
Štěstí je jako ze skla. Jak se leskne, tak se i láme.
P. SYRUS
Mít dobrou mysl nestačí. Hlavní je používat ji.
R. DESCARTES
Špatnostem se lze naučit i bez učitele.
SENECA
Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
F. DÜRRENMATT
Hlad je prý nejlepší kuchař – ať mi tedy něco uvaří, když ho mám.
J. SUCHÝ
Největším vítězstvím je nepotřebovat žádné vítězství.
J. LENNON
Markantní rozdíl mezi kočkou a lží je ten, že kočka má jen devět životů.
M. TWAIN
Lépe než nenávidět a mstít se, je zapomenout a milovat znovu.
I. A. BUNIN
Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout.
LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
Láska je slepá. Manželství je ten nejlepší oční lékař.
B. BARDOT

Rozumíte cizím slovÛm?
konspirace – paranoia – interakce – stigma – postulát – obsese
přehnaná podezíravost – jizva/znamení – posedlost – požadavek – vzájemné působení – spiknutí
LK

Správné řešení:
spiknutí, přehnaná podezíravost, vzájemné působení, jizva/znamení, požadavek, posedlost
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Smích – nejlep‰í lék!
Rozãiluje se a vzteká novomanÏel: „Tohle má b˘t obûd? VÏdyÈ maso není nikde ani vidût!“ NovomanÏelka se brání: „Buì tak laskav a nenadávej mi. Obûd jsem vaﬁila pﬁesnû podle receptu paní
Magdalény Rettigové!“
„No a ?!“
Tam je doslovnû napsáno: „Vezmi za ãtyﬁi koruny masa.“
Pepíãkovi konãí prázdniny a vrací se do ‰koly. O dva dny pozdûji volá jeho mamince uãitelka s tím, Ïe
Pepíãek zlobí.
„Tak moment,“ povídá maminka, „mûla jsem Pepíãka doma dva mûsíce a ani jednou jsem vám nevolala, kdyÏ zlobil!“
SMS od manÏela: „Drahá, na pﬁechodu pro chodce mû srazilo auto. Pavla mû odvezla do nemocnice. Doktoﬁi mû prohlédli, udûlali testy a rentgen. Krve se pod prasklou lebeãní klenbou nahromadilo hodnû, ale snad to nebude mít za následek po‰kození mozku. K tomu mám je‰tû zlámaná
tﬁi Ïebra, komplikovanou zlomeninu levé nohy a roztﬁí‰tûn˘ prav˘ loket. Doktoﬁi doufají, Ïe mi
ruku nebudou muset amputovat…“
Odpovûì od manÏelky: „Jaká Pavla?!“
ManÏelka vyãítá manÏelovi: „Mûla jsem poslechnout maminku, kdyÏ mi ﬁíkala, abych si tû nebrala!“
„CoÏe? Ona ti to radila? BoÏe mÛj, jak já jí kﬁivdil!“
„Spíte pﬁi otevﬁeném oknû, jak jsem vám radil?“ ptá se lékaﬁ svého pacienta v ordinaci.
„Ano.“
„A zmizela ta bronchitida?“
„Zatím jen poãítaã a mobil.“
Jeden chlápek u soudu Ïaloval druhého pro ublíÏení na zdraví pﬁi sráÏce auta s jezdcem na koni. Obhájce se postiÏeného ptá: „Je pravda, Ïe na místû nehody jste policistovi ﬁekl, Ïe jste se nikdy v Ïivotû necítil
lépe?“
„Ano, to je pravda.“
„Tak proã teì viníte mého klienta, Ïe vám zpÛsobil váÏné zdravotní po‰kození?“
„KdyÏ k nehodû dorazil policista, pﬁi‰el k mému koni, kter˘ mûl zlomenou nohu a zastﬁelil ho. Pak popo‰el k Azorovi, mému psovi, kter˘ byl cel˘ potluãen˘ a zkrvaven˘ a také ho zastﬁelil. Pak pﬁi‰el ke mnû
a zeptal se mû, jak mi je. Myslel jsem, Ïe za tûchto okolností bylo rozumné ﬁíci, Ïe mi nikdy nebylo lépe.“
„ObÏalovan˘, uvûdomujete si, Ïe vás Ïaluje pûtaãtyﬁicet Ïen o urãení otcovství?“
„Ano, pane soudce.“
„A kolik vám je proboha let?“
„Devadesát osm.“
„A jak jste to ve svém poÏehnaném vûku mohl zvládnout?“
„No víte, pane soudce, já mám kolo…“
Otec domlouvá synovi: „Ví‰, nelíbí se mi, Ïe si chce‰ svoji manÏelku najít pomocí inzerátu.“
„A jak ty ses seznámil s mámou?“
„Normálnû, jako v‰ichni chlapi od nás, vyhrál jsem ji v kartách.“
Pepíãek nemá rád rajskou polévku. Maminka ho pﬁemlouvá: „Miláãku, budeme si hrát na tramvaj. Ty bude‰ tramvaj a lÏiãka s polévkou nastupující lidé.“
Pepíãek polyká lÏiãku za lÏiãkou.
KdyÏ uÏ je talíﬁ skoro prázdn˘, volá: „Tak koneãná, v‰ichni vystupovat!“
V divadle visí nad pokladnou nápis: Vojáci za 10 Kã!
Pﬁijde vdova, s roztomil˘m rumûncem na tváﬁi, vytáhne dvacetikorunu a ﬁíká: „Já bych si pﬁála dva v˘sadkáﬁe.“
LK
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Reklama
KOSMETICKÉ SLUŽBY, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
MODELÁŽ NEHTŮ, LYMFOMASÁŽE

Patáková Marcela
Dědina 759/12 Troubky

Nabízím ‰iroké spektrum kosmetick˘ch sluÏeb, pﬁijìte si vybrat.
NOVÁ KOSMETIKA Z ORIENTU VÁS POHLADÍ NA DUŠI I TĚLE.
Velký výběr čistě přírodních vůní každého krásně zrelaxuje.
- arganová péče
- ošetření z růže damašské
- vanilková terapie
- terapie s arabským jasmínem
- levandulová ošetření...
Dále vám nabízím
- zábaly, lymfomasáže, zeštíhlující terapie
- depilaci cukrovou pastou
- líčení, gelové nehty, japonskou manikúru,
- pedikúru...
V PRODEJI MÁM NEJKVALITNĚJŠÍ PŘÍPRAVKY PRO KAŽDÝ TYP PLETI od zn. SynCare,
Alissa Beauté, orient Yasminka.
Dárkové poukazy Vám vystavím na všechny služby v nabídce.
VŠECHNY NOVINKY PRŮBĚŽNĚ NABÍZÍM NA FACEBOOKU :-)
MarcelaPatakova@seznam.cz

tel.: 731 613 570
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• pedikúra • manikúra
• nehtová modeláÏ •
tel.: 608 815 300
Lehká Hana
Troubky, Dûdina 286, v budovû OÚ Troubky
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KﬁíÏovka
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