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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
vracíme se ve vzpomínkách k zážitkům ze svých dovolených, a ti, kteří prožívali léto doma, vzpomínají na obrovská vedra. Dnes už jsme za vrcholem letošního tepla a sklízíme výsledky své práce na
zahrádkách.
Letos se tvář centra obce hodně změnila, vznikla nová parkovací místa u kulturního domu a byl vybudován parčík s lavičkami u kostela.
Ale nejen uvnitř obce nastaly změny. Byla provedena výsadba zeleně i v okolní krajině. Nová řada
stromů lemuje silnici ve směru do Henčlova, nám známou pod názvem Lumpostráda. Další stromy byly
zasazeny podél cesty vedoucí od čističky odpadních vod k lesíku a poslední řadu stromů můžete vidět
podél silnice pokračující za ulicí Svárov do polí.
Místní kompostárna zahájila zkušební provoz, biologický odpad zpracovaný na hlínu se bude vracet
na naše zahrádky.
V srpnu byl schválen projekt na vybudování nového chodníku v ulici Dědina, který povede od hřbitova ke škole.
Krásné vzpomínky z dovolených překrývá současná realita – přesun utečenců ze zemí, ve kterých
se bojuje. Každého normálního člověka dojímají zprávy, kde statisíce lidí často s malými dětmi a bez
prostředků putují do zemí, kde snad najdou místo ke slušnému životu. Naše vzpomínky ze dvou povodní nám přibližují jejich pocity. Přejme jim, aby brzy dosáhli svého cíle.
1. října byl Mezinárodní den důchodců. Přejeme jim hlavně zdraví a spokojenost v podzimu života.
JS
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Informace obecního úﬁadu
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali, že projekt naší obce nesoucí název „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, nebyl mezi vybranými projekty, které získaly podporu z Regionálního operačního programu Střední
Morava. Avšak práce na přípravě obou částí projektu pokračovaly snahou získat všechna potřebná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů statní správy a správců inženýrských sítí. Následně byla podána
samotná žádost o vydání stavebního povolení. V případě chodníku jsme žádost o stavební povolení
podali začátkem září a nyní máme již vydané stavební povolení. V případě místní komunikace v ulici
Záhumení II. se nám bohužel jedna z dotčených institucí „zasekla“ a teprve po několika intervencích se
nám podařilo získat potřebné vyjádření, a nyní můžeme naši žádost o vydání stavebního povolení na
tuto akci doplnit. V samotném závěru měsíce srpna nám pak Úřad regionální rady sdělil, že projekt,
který původně nebyl podpořen, můžeme dopracovat a v případě úspěšného předložení všech nezbytných dokladů, v termínu do 30. 10. 2015, získáme na tento projekt finanční podporu z ROP Střední
Morava. Celý projekt ovšem musí být dokončený a profinancovaný do konce letošního roku. Proto jsme
také vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele celého díla s termínem dokončení 15. 12. 2015 a na konci
měsíce září bylo toto řízení uzavřeno. Aktuálně se nacházíme v situaci před podpisem smlouvy o dílo
s vítěznou stavební společností. V této chvíli ovšem není stoprocentně jisté, že projekt bude podpořen
z ROP Střední Morava, protože stavební povolení na obě stavby nebudou ke konci měsíce října v právní moci. S Úřadem regionální rady proto budeme jednat o možném několika denním posunu dodání
Park u hﬁbitova
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Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj

těchto dokladů. Celý projekt může samozřejmě ještě zhatit nepříznivé počasí, respektive nástup zimy.
Konečný výstup, jak to bude s realizací tohoto projektu, budeme znát začátkem měsíce listopadu.
V minulém Zpravodaji jsme vás také informovali o úpravě prostranství u mateřské školy na ulici Sportovní. Nové oplocení je již takřka hotové (s výjimkou finálních povrchových úprav), zahrada školky byla
rozšířena o část pozemku ve vlastnictví TJ Sokol, se kterým se aktuálně řeší majetkoprávní vypořádání, a nově bylo u školky vybudováno zastřešené stání pro cyklisty. Úprava chodníků a vybudování parkovacích stání nebyla zatím provedena. Po konzultacích jsme se rozhodli, že tyto úpravy budou zpracovány do projektové dokumentace a samotná realizace proběhne na jaře příštího roku.
Do konce měsíce října ovšem musí být dokončen jiný projekt. Jedná se o projekt „Klidová a herní
zóna v parku“, který spočívá ve výstavbě mlatových chodníků v parku u hřbitova, osazení základního
mobiliáře v podobě laviček a odpadkových košů a vybudování menší plochy pro umístění herních prvků. Na tento projekt jsme získali grantovou podporu od nadace společnosti RWE Gas Storage s.r.o.
v celkové výši 250 000 Kč. Projekt je realizován výhradně našimi silami a nejdůležitější práce budou
ukončeny do konce měsíce října, kdy bude také provedeno vyúčtování grantu jeho poskytovateli.
V minulém čísle Zpravodaje jsme vám slíbili přehled všech výdajů projektu „Revitalizace centra obce
Troubky“ podpořeného z ROP Střední Morava, jakož i projektů podpořených z Operačního projektu
životní prostředí. Protože u projektu sběrného dvora a kompostárny se ještě zpracovávají havarijní
a povodňové plány, tak bude toto vyčíslení výdajů uveřejněno v příštím čísle Zpravodaje. Níže jsou uvedeny tedy výdaje projektu „Revitalizace centra obce Troubky“, na který nám byla poskytnuta dotace
v celkové konečné výši 2 767 081,76 Kč, což činí ze všech výdajů (včetně nezpůsobilých) více jak 76 %
finanční podporu. Příprava projektu byla započata v roce 2012 a celý projekt byl dokončen v červnu
2015. U projektu pak nyní běží pětiletá udržitelnost.

Pﬁehled v˘dajÛ projektu
„Revitalizace centra obce Troubky“
Zpracování investičního záměru – projektová příprava
Zpracování žádosti o poskytnutí dotace
Projektová dokumentace
Správní poplatky
Organizace výběrového řízení
Administrace projektu
Stavební práce
Činnost TDI
Činnost koordinátora BOZP
Autorské dozory
Publicita
Výdaje celkem

17 050 Kč
132 800 Kč
123 500 Kč
11 500 Kč
42 350 Kč
78 650 Kč
3 101 022,91 Kč
76 560 Kč
21 780 Kč
19 580 Kč
10 486 Kč
3 635 278,91 Kč
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Začal podzim a spolu s ním období mnoha různých společenských událostí, které jsou ostatně dokumentovány v našem Zpravodaji, jako byla chovatelská výstava či zahrádkářská výstava. Mezi nejvýznamnější akce podzimu patří bezesporu setkání seniorů, které se uskuteční v sobotu 7. listopadu v kulturním domě v Troubkách. Tentokrát již o hodinu dříve, tj. od 13.00 hodin. Věřím, že stejně jako
v předešlých letech, tak i letos se bude jednat o vydařenou akci, kde naše seniory čeká opět bohatý
program, a proto jim všem přeji, ať se při jednotlivých vystoupeních dobře baví.
Nám všem pak přeji krásné podzimní počasí a pořadatelům všech sportovních, kulturních a společenských akcí konaných v naší obcí hojnou účast.
Radek Brázda

Vysázené stromy za Novou ãtvrtí
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 9. 9. 2015
1. Zastupitelstvo obce schválilo
Mgr. Vladimíru Hanzlíkovou a Ing. Jaroslavu Špalkovou
ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Obrtelovou zapisovatelkou zápisu ze 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 projednánínbere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
návrh na svolání jednání ve věci dalšího postupu řešení
přechodné ochrany obce Troubky po vydaném rozsudku Krajského soudu v Olomouci, který zrušil rozhodnutí
Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci odstranění
stavby obcí vybudovaného valu v prostoru mezi obcemi
Troubky a Henčlov. K jednání budou pozváni zástupci
Obce Troubky, Povodí Moravy, Magistrátu města Přerova a Krajského úřadu Olomouckého kraje s cílem dosažení dohody o jednotném postupu ve věci, aby se zabránilo zbytečným průtahům při řešení uvedeného
problému.
7. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
starostovi obce zabezpečit zpracování vzorové smlouvy
a návrhu pravidel pro vyjednávání s vlastníky pozemků
pro potřeby PPO Troubky včetně rozmezí výkupních cen,
či cen za pronájem pozemků, a tyto předložit k projednání na následujícím zastupitelstvu obce.
8. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
předloženou Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci protipovodňové ochrany obce Troubky uzavíranou
mezi Obcí Troubky a společností Povodí Moravy, s.p..
9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
vyjednávací tým ve složení Mgr. Radek Brázda, Mgr. Martin Frgal, Jindřich Válek a Ivana Plhalová.
10. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář k plnění rozpočtu obce Troubky k 31. 7. 2015.
11. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
plnění rozpočtu obce Troubky k 31.7.2015.
12. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář k rozpočtovému opatření č. 6, 7, 8/2015.
13. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 6/2015, č. 7/2015 a č. 8/2015
schválená Radou obce v předloženém znění, a to včet-

ně rozpisu jejich výdajových kapitol.
14. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o hospodaření školy za období 1–7/2015.
15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej obecních pozemků p. č. 2657/2 v k. ú. Troubky
nad Bečvou Ing. Aleně Mlčochové, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
16. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecních pozemků p. č. 3394 a p. č. 3396
v k. ú. Troubky nad Bečvou paní Jaroslavě Chytilové, a to
za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměra bude
stanovena dle geometrického plánu, jehož vyhotovení
zajistí Obec Troubky a žadatelka pak obci uhradí cenu
za zhotovený geometrický plán.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku p. č. 869 v k. ú. Troubky
nad Bečvou panu Jaroslavu Vránovi, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměra bude stanovena dle geometrického plánu, jehož vyhotovení zajistí
Obec Troubky a žadatel pak obci uhradí cenu za zhotovený geometrický plán.
18. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku p. č. 869 v k. ú. Troubky
nad Bečvou panu Petru Zatloukalovi, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměra bude stanovena dle geometrického plánu, jehož vyhotovení zajistí
Obec Troubky a žadatel pak obci uhradí cenu za zhotovený geometrický plán.
19. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku p. č. 215/1 v k. ú. Troubky nad Bečvou paní Marii Ledvoňové, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměra bude stanovena dle geometrického plánu, jehož vyhotovení zajistí
Obec Troubky a žadatelka pak obci uhradí cenu za zhotovený geometrický plán.
20. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku p. č. 869 v k. ú. Troubky
nad Bečvou panu Jakubu Hostašovi, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměra bude stanovena dle geometrického plánu, jehož vyhotovení zajistí
Obec Troubky a žadatel pak obci uhradí cenu za zhotovený geometrický plán.
21. Zastupitelstvo obce po projednání trvá
na ceně 1000 Kč + platná sazba DPH za zřízení věcného břemene pro společnost RWE Gas NET s. r. o. zastoupené zplnomocněnou společností EKOPLAN s.r.o.
22. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí
s předloženými stanovami a zakladatelskou smlouvou
spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s..
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23. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí
s přistoupením obce Troubky jako člena spolku Odpady
Olomouckého kraje, z.s..
24. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
starostovi obce předložit spolku Odpady Olomouckého
kraje, z.s. písemnou přihlášku do spolku.
25. Zastupitelstvo obce po projednání vydává
kladné stanovisko k umístěním stavby „Silniční váha na
odkališti“, a to na pozemku p. č. 4021 v k. ú. Troubky nad
Bečvou (plocha odkališť ve vlastnictví společnosti PRECHEZA, a. s.).
26. Zastupitelstvo obce po projednání vydává
kladné stanovisko k umístění výše uvedené stavby, pro-

tože se jedná o stavbu dočasnou, která dle mínění zastupitelstva obce není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací obce Troubky.
27. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodloužení termínu čerpání úvěru z FORB na základě
smlouvy uzavřené mezi Obcí Troubky a panem Emilem
Smolkou, a to do 30. 6. 2016.
28. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodloužení termínu čerpání úvěru z FORB na základě
smlouvy uzavřené mezi Obcí Troubky a panem Petrem
Navrátilem, a to do 31. 10. 2015.
V Troubkách, dne 10. 9. 2015

Rada obce
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 17 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 17. 6. 2015.
Usnesení Rady 17/200/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 17/201/2015
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/2014 mezi Obcí Troubky a společností
H-Rekultivace a.s. Černovice.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu tohoto Dodatku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 17/202/2015
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2014 mezi Obcí Troubky a společností
SISKO spol. s r.o. Přerov.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu tohoto Dodatku.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 17/203/2015
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 17/2015 mezi Obcí Troubky a společností SISKO
spol. s r.o. Přerov.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 18 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 8. 7. 2015.
Usnesení Rady 18/204/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/205/2015
1. Rada obce schválila uzavření darovací smlouvy mezi

Nová buÀka a pozemní práce v prostoru u KD
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společností RWE Gas Storage, s.r.o., Praha jako dárcem a Obcí Troubky jako obdarovaným, a to na realizaci projektu „Klidová a herní zóna v parku“.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/206/2015
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu mezi Obcí Troubky
a společností Galileo Corporation, s.r.o., Chomutov.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/207/2015
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14213644 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu
Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Obcí Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu tohoto
Dodatku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/208/2015
Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 869, v k.ú. Troubky nad Bečvou,
a to na základě žádosti pana Petra Zatloukala, Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/209/2015
Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 869, v k.ú. Troubky nad Bečvou,
a to na základě žádosti pana Jaroslava Vrány, Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/210/2015

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. 8. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/211/2015
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. 8. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/212/2015
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. 8. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/213/2015
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. 8. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/214/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
A paní Věře Bahounkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
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Kompostárna
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/215/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Renatě Medkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/216/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/217/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská panu Davidu Gregovskému, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 18/218/2015

Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci protipovodňové ochrany obce Troubky mezi Obcí Troubky
a Povodím Moravy s.p.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 19 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 29. 7. 2015.
Usnesení Rady 19/219/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 19/220/2015
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi
společností E.ON Energie,a.s., České Budějovice jako
dodavatelem a Obcí Troubky jako zákazníkem, a to na
dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 19/221/2015
1. Rada obce schválila prodej osobního vozidla Škoda
Octavia společnosti Ing. Pavel Smolka, DiS., Troubky
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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 19/222/2015
1. Rada obce schválila prodej 1 ks čerpadla 80GFMU
a 1 ks čerpadla 150GFMU společnosti Solid Team,
s.r.o., Vlkoš, 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 19/223/2015
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení a uzavření nájemní smlouvy s paní Marii Pumprlovou, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 20 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 5. 8. 2015.

Usnesení Rady 20/224/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 20/225/2015
1. Rada obce schválila uzavření upravené pojistné
smlouvy číslo 7720922106 s Kooperativa pojišťovnou,
a.s., Praha dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 21 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 19. 8. 2015.
Usnesení Rady 21/226/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/227/2015
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 6/2015, včetně rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/228/2015

Park u hﬁbitova
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Park u hﬁbitova
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 7/2015, včetně rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/229/2015
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 8/2015, včetně rozpisu výdajové kapitoly.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/230/2015
Rada obce schválila poskytnutí dotace v celkové výši
10 000 Kč z rozpočtu obce Troubky v roce 2015 spolku
Pitbike park Tovačov, z.s., a to na základě řádně uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/231/2015
Rada obce schválila poskytnutí dotace v celkové výši
2 000 Kč z rozpočtu obce Troubky v roce 2015 Svazku
obcí mikroregionu Střední Haná, a to na základě řádně
uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/232/2015
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14214104 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu
Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Obcí Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu tohoto

Dodatku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/233/2015
1. Rada obce schválila uzavření dodatku 815 ke smlouvě č. 8520044 mezi Obcí Troubky a společností Van
Gansewinkel, a.s., ve věci změny svozu biologického
odpadu v obci Troubky, a to s účinností od 1. 8. 2015.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu tohoto dodatku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/234/2015
Rada obce schválila aktualizovaný ceník služeb obce
Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/235/2015
Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 215/1, v k.ú. Troubky nad Bečvou, a to na základě žádosti paní Marie Ledvoňové,
Ostrava.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/236/2015
Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 869, v k.ú. Troubky nad Bečvou,
a to na základě žádosti pana Jakuba Hostaši.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/237/2015
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Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 2657, v k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/238/2015
Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu části
obecního pozemku p.č. 867 a p.č. 869, v k.ú. Troubky
nad Bečvou, a to na základě žádosti paní Marie Bělkové, Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/239/2015
Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu části
obecního pozemku p.č. 1689, v k.ú. Troubky nad Bečvou,
a to na základě žádosti pana Radka Surmy, Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.

tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/242/2015
1. Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových míst dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu těchto
smluv.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/243/2015
1. Rada obce schválila soupis připomínek k návrhu změny nájemní smlouvy se společností Vodafone na umístění telekomunikačního zařízení na objektu kulturního
domu.
2. Rada obce schválila zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy se společností Vodafone.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.

Usnesení Rady 21/240/2015
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na krátkodobý pronájem části obecního pozemku p.č. 215/1 v
k.ú. Troubky nad Bečvou za účelem umístění lunaparku
v době konání troubeckých hodů v roce 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.

Usnesení Rady 21/244/2015
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. 8. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.

Usnesení Rady 21/241/2015
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – práva služebnosti, č. SoVB r08v02
uzavíranou mezi Obcí Troubky a společností ČEZ
Distribuce, a.s., a to na zřízení přípojky NN.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,

Usnesení Rady 21/245/2015
1. Rada obce schválila přidělení uvolněného obecního
bytu na bytovém domě na ulici Sportovní panu Pavlu
Kamelandrovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu Smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to od 1. 9. 2015 do 30. 9.
2015.

Vût‰í prostor na hraní v M·
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/246/2015
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. 9. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/247/2015
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. 9. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/248/2015
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. 9. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/249/2015
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. 9. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/250/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma A paní Jarmile Slezákové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/251/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Libuši Navrátilové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/252/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Marii Meszárošové, Troubky.
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2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/253/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Záhumení paní Zdence Nemravové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/254/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Dědina panu Františku Kopečkovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 8. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 21/255/2015
Rada obce schválila termín a program VI. zasedání
Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 22 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 31. 8. 2015.
Usnesení Rady 22/256/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 20/257/2015
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu projektu „Troubky –
nový chodník v ulici Dědina, úprava komunikace v ulici
Záhumení II.“ dle předložené zadávací dokumentace.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 23 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 16. 9. 2015.
Usnesení Rady 23/258/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/259/2015
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 9/2015, včetně rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/260/2015
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Vysazené stromy u „Lumpostrády“
Rada obce schválila poskytnutí dotace v celkové výši
3 000 Kč z rozpočtu obce Troubky v roce 2015 Hospici
na Svatém Kopečku, a to na základě řádně uzavřené
veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/261/2015
1. Rada obce schválila přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení půdních prostor objektu bytového domu DPS Záhumení“ společnosti Foukané izolace, s.r.o..
1. Rada schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Foukané izolace s.r.o. a zmocnila starostu obce
k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/262/2015
1. Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových míst dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu těchto
smluv.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/263/2015
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. 10. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/264/2015
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. 10. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,

tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/265/2015
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. 10. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/266/2015
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. 10. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/267/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Věře Zdařilové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/268/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Zlatě Baďurové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/269/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská panu Davidu Gregovskému, Troubky.
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2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/270/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě v ulici
Sportovní paní Vladimíře Zapletalové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/271/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na bytovém domě na ulici Sportovní slečně Ivetě Danišové,
Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/272/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na bytovém domě na ulici Sportovní panu Pavlu Kamelandrovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/273/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhu-
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mení paní Marii Pumprlové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/274/2015
Rada obce rozhodla provést všechna nezbytná opatření k vyklizení obecního bytu na objektu bytového domu
DPS Kozlovská užívaného bez platné nájemní smlouvy
panem Vladimírem Roubalem.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/275/2015
1. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společnosti Window Holding, a.s..
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 23/276/2015
1. Rada obce schválila složení komise pro otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu „Troubky – nový
chodník v ulici Dědina, úprava komunikace v ulici
Záhumení II.“ dle přílohy.
2. Rada obce schválila složení hodnotící komise veřejné
zakázky malého rozsahu „Troubky – nový chodník
v ulici Dědina, úprava komunikace v ulici
Záhumení II.“ dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 21. 9 2015.
Zapsal: Mgr. Radek Brázda

Vysazené stromy podél Lumpostrády
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Pietní vzpomínka obûtem povodnû z r. 1997

Základní ‰kola
Vážení rodiče, vážené kolegyně, milí žáci!
Skončily hlavní prázdniny a v Základní škole a Mateřské škole Troubky jsme zahájili školní rok 2015/2016. Věřím, že žáci, rodiče i zaměstnanci školy využili letošní prosluněné
prázdninové měsíce k odpočinku na rodinných dovolených, dětských táborech, při koupání, návštěvě nových míst, vyplnili je čtením, mnoha dalšími aktivitami, ale také třeba nicneděláním, a jsou
tak všichni připraveni na příštích deset měsíců, které opět podstatnou měrou naplní i školní povinnosti.
Nový školní rok zahájilo v naší škole celkem 187 žáků.
Nadcházející školní rok bude velmi důležitý zejména pro žáky deváté třídy, kteří stojí před volbou své
ideální střední školy, jež je nejlépe připraví na budoucí povolání a život jako takový. V lednu se s nimi
sejdeme na tradičním školním plesu, který bude věnován právě jim. V druhém pololetí pak již bude následovat přijímací řízení na střední školy.
Jsem velmi rád, že jsme 1. září přivítali rodiče s našimi nejmenšími žáky – od tohoto dne už školáky
– letos početné první třídy. V lavicích, do kterých poprvé usedli, ještě skoro nejsou vidět a na tíhu školní aktovky si budou nějaký čas zvykat, ale já pevně věřím, že přechod z mateřské školy do té naší velké školy základní bez problémů pod vedením třídní učitelky a za asistence svých rodičů velmi dobře
zvládnou a brzy se v jejich žákovských knížkách začnou objevovat první jedničky.
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Velmi bych si přál, abyste ve svých třídách společně s třídními učitelkami vytvořili zdravé, fungující
a kamarádské třídní kolektivy, ze kterých není nikdo vyčleněn. Kolektivy, v nichž panuje přátelská atmosféra, kde si žáci pomáhají, vzájemně spolupracují a v klidu řeší vzniklé problémy.
Úspěšný školní rok chci popřát všem zaměstnancům školy. Provozním pracovníkům děkuji za pracovní nasazení v době hlavních prázdnin, za úklid a přípravu školy na zahájení školního roku. Vyučujícím před začátkem každého školního roku přeji pevné nervy, nadhled, trpělivost a dostatek schopnosti zaujmout a motivovat žáky během výuky. Přeji jim žáky slušné, snaživé a zvídavé. Žáky, kteří chtějí
poznávat nové.
V průběhu prázdnin byly zrekonstruovány podlahy v současné 5. a 6. třídě v prvním patře budovy
školy, zmíněné třídy byly vybaveny novými tabulemi a do šesté třídy byly pořízeny nové žákovské židle
a lavice. Mnohé třídy a prostory školy byly vymalovány.
A co nás v následujícím roce čeká? Kromě každodenních školních aktivit proběhnou ve vybraných
třídách čtenářské dílny, které mají sloužit k podpoře čtení žáků základních škol. Žáky 8. a 9. ročníku
čeká jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii a do konce kalendářního roku bude nově vybavena
stoly a nářadím k výuce pracovních činností školní dílna, která v současnosti slouží pouze pro kroužek
keramiky. Na prvním stupni se mohou žáci těšit na školu v přírodě a mnohé projektové dny. Věřím, že
budeme úspěšně pokračovat v organizaci společných akcí s naší partnerskou základní školou ve slovenských Raslavicích.
Přeji nám všem, abychom právě začínající školní rok hodnotili s odstupem času jako úspěšný.
Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

Nabídka zájmov˘ch útvarÛ
V letošním školním roce mají žáci troubecké školy opravdu velký výběr, co se nabídky kroužků týká.
Své umělecké vlohy mohou rozvíjet v keramické i tvořivé dílně, pěveckém či dramatickém kroužku.
V nabídce rovněž nechybí výuka hry na flétnu. V oblasti sportu má již dlouhou tradici kroužek aerobiku, který vede Venďa Janoušková. Pro kluky jsou pak k dispozici sportovní hry pod vedením ředitele
školy Petra Vrány a pana Antonína Ticháčka.
Novinkou letošního školního roku je pak chemický kroužek, cvičení z českého jazyka či školní redakce, jejíž výsledky práce bychom měli poprvé spatřit koncem října, kdy se chystá vydání prvního čísla
školního časopisu. Rozvíjet anglický jazyk mohou žáci I. stupně v kroužku s názvem Angličtina s úsměvem, který si pro ně přichystala paní učitelka Markéta Macfeldová.
Takže vzhůru do kroužků, vzhůru do školního roku 2015/2016!
Šárka Dvořáková

Atletická olympiáda
Na čtvrtek 10. září připravila naše škola pro žáky prvního stupně projektový den k podpoře tělesné
zdatnosti – atletickou olympiádu. Chtěli jsme dát možnost užít si závodního zápolení i těm dětem, které si spontánně volí jiný způsob odpočinku. Proto závodili úplně všichni žáci.
Na fotbalovém hřišti byly připraveny tyto discipliny:
Vytrvalostní běh (od 300 m pro prvňáčky po 1500 m pro žáky 5. třídy), sprint na 50 nebo 60 m, hod
daleký, hod na cíl, skok z místa a trojskok.
Nejprve nás všechny přivítal pan ředitel, vysvětlil nám pravidla, společně jsme se rozcvičili a pak jsme
se po třídách rozešli na stanoviště. Děti závodily naplno, s nasazením hodným skutečných olympioniků. Některé disciplíny byly opravdu náročné. Paní učitelky pilně zapisovaly výsledky, vyhodnocovaly
a sčítaly, abychom mohli spravedlivě ocenit ty nejobratnější. Mezi pět nejlepších, kteří byli oceněni diplomy, se dostali tito žáci:
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Třída
1.
2. A
2. B
3.
4.
5.

5. místo
4. místo
3. místo
Marek Bršťák
Vendula Polzerová Matyáš Krejčiřík
Jakub Obrtel
Vojtěch Zatloukal
Lukáš Ministr
Eliška Manová
Benedicta Amuesi
Jan Coufal
Jakub Hořín
Pavel Hořín
Filip Kasprzyk
Zbyněk Kubánek
Vít Dolanský
Vojtěch Páral
Jiří Řezníček
Dominika Geryková Radim Třetina

2. místo
Jan Hlavačka
Kryštof Mauks
Daniel Janča
Vladimír Majar
Milan Vojtášek
Ondřej Grešák

1. místo
Jiří Tichý
Miroslav Stoklásek
Jan Kaláb
Eliška Dohnalová
Ondřej Vojtášek
Vojtěch Hořín

Žáci na prvních třech
místech si odnesli domů
opravdové kovové medaile. První z každé třídy
reprezentoval naši školu
v sobotu, 26. 9. na „Běhu
s klokanem“, který pořádala
Přírodovědecká
fakulta UP v Olomouci.
Ale ocenění si zaslouží
každý žák, který bojoval
ze všech sil.
Děkujeme také panu
řediteli, učitelkám i panu
školníkovi, kteří pro děti
tento krásný den připravili.
Ludmila Písková

18

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 3/2015

Na‰i prvÀáãci
První týdny brzkého vstávání do školy mají naši prvňáčci za sebou. V letošním školním roce 2015/2016
jsme v naší škole přivítali 24 žáků 1. ročníku. Školní docházka přináší mnoho povinností, pravidelný
režim a především spoustu nových úkolů. S velkou radostí musím říci, že malí školáci velmi dobře zvládají první náročné zářijové dny. Orientují se v prostorách budovy školy, bez dopomoci dospělých dokážou zvládnout provoz ve školní jídelně, jsou schopní se
o sebe postarat, stávají se
více a více samostatnými,
a tím se z nich stávají opravdoví školáci. Je pravda, že
mají před sebou ještě dlouhou cestu a do konce první
třídy uplyne ještě mnoho dní,
ale i přesto si prvňáčci
zaslouží obrovskou pochvalu
za svou snahu, píli, pečlivost
a slušné chování, kterým těší
své okolí.
Rodičům a žákům první třídy
přejeme hodně sil, trpělivosti,
nadšení a také spoustu pestrých školních zážitků, na které se s úsměvem vzpomíná.
Eva Vojtková
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Novinky
ze speciální tﬁídy
Krásně barevně a zvesela jsme letos začali
nový školní rok ve speciální třídě. Sešli jsme se
v počtu čtyř žáků. Vzdělávací plány jsou na míru
„ušité“ každému z nich a celý školní rok nás bude
doprovázet také mnoho doplňujících akcí. Mezi ně
patří oblíbená hipoterapie, projektový den Podzimní les, návštěva divadelních představení, exkurzí a koncertů. V neposlední řadě také dobrodružství Sněžný muž a Táboření. Tak si přejeme, aby se
nám všechny plány vydařily.
M. Mikešková

·kolní druÏina
Letošní krásné slunečné září nám přineslo do školní družiny opět život. Zástup nových prvňáčků
a s nimi ostatní děti z 1. stupně nám naplnily 3 oddělení v počtu 89 dětí. Paní vychovatelky si pro ně připravily spoustu her, soutěží a zábavy v celoročních plánech pod názvem Hrajeme si, soutěžíme, v družině se zabavíme, Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima.
Děti z 1. třídy budou pracovat pod vedením paní vychovatelky Pavly Krátké, děti z 2. třídy pod vedením paní vychovatelky Silvie Štenclové a děti z 3., 4. a 5. třídy pod vedením paní vychovatelky Miroslavy Šenkár.
I v letošním školním roce jsme otevřeli v rámci školní družiny oblíbený EKO kroužek pod názvem Hurá
do přírody, který pořádá SVČ Šipka v Kroměříži. A co nás čeká na podzim? Olympiáda na školní zahradě, sportovní odpoledne se školní družinou Tovačov, drakiáda, ekologické odpoledne a mnoho další
zábavy.
Tak užívejte stejně jako my krásného podzimu!
za vychovatelky ŠD Silvie Štenclová
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Mateﬁská ‰kola
Začaly prázdniny a nás čekala v mateřské škole
spousta práce. Letos se všichni pořádně zapotili.
Malíři nově vymalovali některé místnosti a tety nevěděly, kde dříve skočit. Prostor kolem školky se začal
také měnit. Nového plotu a rozšířené branky si všiml jistě každý. Vydlážděním mezi budovou a plotem
před budovou nám vznikl prostor pro přístřešek na
kola. Díky TJ Sokol máme větší zahradu o část
pozemku vedle haly. Tímto děkujeme.
Na zahradě budou mít děti více prostoru na hraní. Pracovníci obce nám provedli terénní úpravy, takže nyní zde máme i kopec, na kterém si děti určitě
pěkně pohrají. Bude využit jak v létě, tak v zimě.
Děkujeme všem pracovníkům, kteří se podíleli na
vylepšení prostoru kolem mateřské školy, a investorovi za vstřícný přístup ke všem změnám.
Prázdniny utekly jako voda, ani jsme se nenadáli a je tu zase nový školní rok. Ten letošní začal
v úterý 1. září 2015. Ačkoliv se nám ještě stýská
po dětech, které nás opustily s koncem minulého
školního roku, máme už zase spoustu radostí i starostí s našimi novými žáčky, kterých bylo do naší
mateřské školy zapsáno 70.
Těm, co nás opustili, přejeme úspěšné zvládnutí
školních povinností, vlídné paní učitelky a věříme,

Kuﬁátka na zahradû
Sluníãka vyrábí sluníãka
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že na svou mateřskou školu nezapomenou a budou se rádi vracet a účastnit se akcí, které budeme
organizovat.
Začátek školního roku je pro děti náročný. Musí se vypořádat s přechodem od volných dní prázdnin,
trávených v rodinném kruhu, k jistým povinnostem a režimu v MŠ. Proto, aby se děti s tímto přechodem
snáze vypořádaly, připravily si pro ně paní učitelky dramatizaci příběhu Evička jde první den do školky.
Pevně věřím, že se většina dětí vžila do role Evičky, neboť prožívaly stejnou či podobnou situaci v MŠ.
Všechny děti první den zvládly na jedničku, v nejmladší třídě se vůbec neplakalo, ale všichni byli jak
klubko háďat. Přivítání bylo milé i ze strany pana starosty, místostarosty a ředitele školy, kteří se s dětmi přišli přivítat a přinesli dětem milé překvapení. Touto cestou jim děkujeme.
Třída malých předškoláků začala již v druhé polovině září jezdit na kurzy plavání do Přerova. Stihli
jet autobusem na výlet do Tovačova na pěknou procházku kolem rybníků. V říjnu se uskutečnila drakiáda každé třídy, které se účastnily děti i se svými rodiči.
Děti si přinesly nejrůznější draky a předháněly se v tom, komu jeho drak vyletí nejvýš. Plnily dračí
úkoly a pouštění draků jsme zakončili pořádným táborákem. Děkujeme všem rodičům za podporu při
této akci a za dary, které jsme mohly použít jako překvapení pro děti.
V listopadu již tradičně proběhne výstava dýní, spojená s lampionovým průvodem. Přípravy na tuto
výstavu začnou co nevidět. Proto si již prosím shánějte dostatek dýní. Komu se urodilo, může je věnovat do mateřské školy k výzdobě prostor v MŠ. V nedaleké budoucnosti nás také čeká vystoupení pro
seniory, výlov rybníka, Mikuláš či vánoční besídky, ale o tom zase příště.
Ještě mi dovolte jednu zajímavost závěrem. Naše mateřská škola se zapojila do programu Ekoškola. Hlavním předpokladem smysluplnosti programu je vlastní aktivita dětí a jejich spolupráce s učiteli
a rodiči. Umožňuje, aby děti měnily prostředí školy, své návyky a byly šetrnější k životnímu prostředí.
Zároveň děti získávají užitečné dovednosti pro svůj budoucí život. My zase máme možnost získat mezinárodní titul Ekoškola a příležitost získat finance na realizaci školních projektů. Přejeme mnoho dobrých
nápadů ekotýmu.
Za celou mateřskou školu přejeme všem pěkný školní rok.
Skﬁítci a Sluníãka pﬁi pﬁedstavení Eviãka...

Hana Cetkovská

22

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 3/2015

SdruÏení pﬁátel ‰koly
Je tu podzim a povinnosti opět začaly nejen našim dětem, ale i nám SPŠákům. Pro letošní sezonu
jsme se rozhodli uspořádat opět tyto akce, na které vás srdečně zveme.
27. 10. 2015
4. 12. 2015
30. 1. 2016
5. 3. 2016
29. 4. 2016
28. 5. 2016

– Lampionový průvod
– Mikulášská nadílka při rozsvěcení vánočního stromu
– Školní ples
– Dětské šibřinky
– Rej čarodějnic
– Dětský den

Také bychom vás chtěli informovat, že Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky schválilo i letos vysoké
finanční příspěvky na tyto akce naší školy a školky:
• doprava na lyžařský výcvik
• doprava na plavecký výcvik
• příspěvek na dopravu na školu v přírodě pro ZŠ i MŠ
• portfolia pro 1. třídu,
• vstupné do divadel
• příspěvek na výlety
Hradíme také veškerou dopravu žáků při reprezentaci školy na různých akcích a soutěžích, a také
dopravu a vstupné na akcích spojených se školní výukou. Dále dodáváme věcné dary do školní družiny a mateřské školy.
Na akcích pořádaných naším sdružením se děti nejen pobaví, mohou si odnést spoustu zážitků, ale
i nějakou drobnost, stejně tak i dárkový balíček od Mikuláše při rozsvěcení vánočního stromu v Troubkách.
Akce pořádané naším sdružením jsou rok od roku úspěšnější i díky velkému počtu návštěvníků. Budete-li se chtít na organizaci těchto akcí s námi podílet, nebo máte-li zajímavé nápady, přijďte mezi nás,
zažijeme spoustu legrace.
Přejeme příjemné babí léto.
Za SPŠ Romana Soušková

Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky
Vás srdečně zve na

LAMPIONOV¯ PRÒVOD,
který se koná
v úterý 27. října 2015.
V základní a v mateřské škole budete moci zhlédnout výstavku
s podzimní tematikou.
Průvod bude vycházet od základní školy
v 17.00 hod.
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Z na‰í farnosti
V minulém čísle Troubeckého zpravodaje jsme se ohlíželi za výročím šesti set let od upálení katolického kněze mistra Jana Husa, žijícího ve velmi těžké době, poznamenané roztříštěním středověké univerzality kdysi jednotného evropského císařství a papežství, které byly zárukou stability nadnárodní
evropské společnosti. Žil v době morových epidemií, nacionálních šarvátek o moc a útoků na jednotu
církve, a to vše se přenášelo do lidových nálad spojených s vyhlídkou blížícího se konce světa.
Dříve, než se pustíte do četby druhé části tohoto článku, mi dovolte několik vět.
Jan Hus se stal knězem a zároveň pedagogem na Pražské univerzitě. Ve službách pražského arcibiskupa pořádal teologická shromáždění kněží, kde různé kritiky byly na místě, ovšem zůstalo jen u akademické debaty. Situace se přiostřila, když na univerzitu přišly myšlenky Johna Wyclefa a hrozilo jejich
rozšíření mimo akademickou půdu a mezi radikály, k čemuž nešťastnými příkazy, v podobě záboru Wyclefových knih a jejich následnému pálení přispěl arcibiskup.
Hus přenesl problém na veřejnost svým kázáním a arcibiskup se vůči tomu ohradil tím, že svého podřízeného, kněze Jana, trestal církevním disciplinárním trestem. Ten se odvolal do Říma, stejně tak i arcibiskup a nastal vleklý soudní proces poznamenaný nejrůznějšími intrikami, podplácením, či předpojatostí soudců.
Mezitím král Václav, ušetřen ostré Husovy kritiky co do morálního profilu jeho života, zúžil pražskou
univerzitu na pouhé národní učiliště bez většího akademického významu a dosáhl toho, že pražský arcibiskup, hledaje politický azyl, zemřel na útěku, což postavení krále v pohledu evropských panovníků
nijak nepřidalo.

HusÛv proces v ¤ímû a na koncilu v Kostnici
(2. část)
V Římě nastal soud s Husem. První soudce kardinál Colonna byl odvolán pro předpojatost. Stačil
však ještě uvalit na Husa klatbu pro nedostavení se k soudu. Na jedné straně bylo protiprávní vystupování Husa, na druhé straně byl jeho strach o život, že by se do Říma ani nemusel dostat, jak tomu bylo
u jeho kolegy Páleče.
Druhý soudce, kardinál Zabarella, uznal Husovy obavy o vlastní bezpečnost, ale byl z případu odvolán.
Třetí soudce kardinál Peitro Stephaneschi znovu vyhlásil vůči Husovu nedostavení se k soudu zostřenou klatbu, vůči níž se Hus veřejně odvolal ke Kristu. Jeho počin byl vnímán jako pohrdání soudem
a nad Husem byl vyhlášen vyšší trest zvaný interdikt, který Husa donutil odejít z Prahy. Byly tam totiž
zakázány všechny bohoslužby, dokud bude Hus v Praze. Hus tedy musel v r. 1412 odejít na venkov.
Pobýval v Jižních Čechách na Kozím hrádku nedaleko Sezimova Ústí. Zde dál kázal, často i pod širou
oblohou. Kvůli epidemii moru odešel Hus na hrad Krakovec u Rakovníka. V té době nástupce po vzdoropapeži, zvoleném na pisánském koncilu, Jan XXIII. vojensky dobyl Řím a právoplatného papeže Řehoře XII. vypudil do vyhnanství. Zároveň odňal Řím okupantskému králi neapolskému, kterému vyhlásil
válku. Potřeboval peníze, a tak neváhal v r. 1412 vyhlásit prodávání odpustků.
Odpustky – není to odpuštění hříchů, jak to mylně mnozí interpretují. Odpuštění hříchu se děje jen po
osobní lítosti nad vlastní špatností a následným vyznáním se ve zpovědi knězi, jak učí bible (srov. Jan
20, 21–23; Mt 16,19). Odpustek je konání pokání, nápravy po zpovědi pro zahlazení zla, které člověk
zasel. Formy získávání odpustků jsou tedy různé úkony pokání a jsou praxí církve dodnes. Je logické
učení, že člověk, který ač ve stavu odpuštěného hříchu nevykoná pokání tak, že zahladí zlo, které sám
zasel, nakolik to lze, bude muset toto zlo zahladit trpělivým očistným utrpením po smrti, dokud nevejde
do slávy.
Hus nevystupoval proti této praxi pokání, naopak ji velmi doporučoval, ale odsoudil formu pokání, která spočívala v peněžité podobě, navíc na podporu války. Toto hanebné počínání Hus na univerzitě i na
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kazatelně veřejně po právu odsoudil. Ovšem vyvolalo to nepokoje v Praze, které skončily popravou tří
mladých lidí.
Mezitím byl na rok 1414 ohlášen německým králem Zikmundem (1410–1437) nový koncil do Kostnice. Potvrdil ho pisánský vzdoropapež Jan XXIII.. Král Zikmund zajistil vyjednávání s oběma ostatními
papeži a s téměř všemi evropskými státy. Cílem koncilu bylo prosadit reformu římské církve, odstranit
papežské schizma (rozkol) a posoudit věroučné záležitosti. Na koncilu hlasovali zástupci čtyř národů,
Angličané (k nim patřili i Skoti a Irové), Němci (k nim patřili i Češi, Poláci, Maďaři, Chorvati a Skandinávci), Francouzi a Italové, později Španělé. Šestý hlas měli kardinálové. Kromě biskupů byly přítomny delegace doktorů teologie evropských univerzit.
Král Zikmund pozval i Husa prostřednictvím Václava IV.. Ten koncil pokládal za veřejnou tribunu, kde
chtěl přednést svá pojetí církve, ale neuvědomil si, že koncil bude pokračovat v nedokončeném římském soudu. Na počátku koncilu byly předneseny žaloby proti pisánskému vzdoropapeži Janu XXIII.,
jehož život odpovídal svévoli a nelegitimitě sněmu, který mu umožnil cestu k papežství, a on sám byl
velkým pohoršením. Jeho snahou bylo koncil rozpustit tím, že z něho utekl v březnu roku 1415. Byl však
zajat, vsazen v Kostnici do vězení a sesazen.
Sice právoplatný, ale již nikým vážně neuznávaný papež Řehoř XII., splnil svůj slib a podal svou rezignaci 4. července 1415. Koncilu udělil předtím právní legitimitu. Avignonský vzdoropapež Benedikt XIII.
utekl, nerezignoval, ztratil však poslední vliv.
V pauze uvěznění Jana XXIII. se koncil zabýval Janem Husem. Bylo to však dokončení jeho soudu,
ne přednášení jeho názorů. Ač měl ochranný glejt krále Zikmunda, byl vzat do vazby 28. listopadu 1414
v klášteře dominikánů, později vězněn na hradě Gottlieben. Mezitím koncil odsoudil 4. května 1415 učení Wyclifa. Nato byl Hus vyslýchán. Byla mu dána navíc tři veřejná slyšení, což nebylo běžné. Největšími protivníky Husa byli čeští účastníci koncilu, zvláště Štěpán Páleč, jeho dřívější blízký přítel a kolega, který byl dříve radikálnějším zastáncem Wyclefa.
Hus odmítal potvrdit, že učil koncilem odvržené Wyclefovo učení, neměl tedy co odvolat. Byla mu
nabídnuta velmi umírněná formule odvolání jeho dřívějším mírným soudcem kardinálem Zaberellou, kterou však také Hus odmítl. Tím byl pokládán za zatvrzelého kacíře, odsouzen a předán do rukou světské moci, tehdy představitelů města Kostnice a 6. července 1415 upálen na hranici.
Filmové zpracování přítomnosti císaře a církevních prelátů je jen fikcí, ti popravě přítomni nebyli ani
jeden. Samotný koncil byl ukončen až 1418, kdy rok před tím byl zvolen nový právoplatný a jediný papež
Martin V.
Po Husově smrti se v Čechách ozvalo velké rozhořčení české šlechty na koncil, že Hus, ač se nepřiznal, a ani nebyl usvědčen, byl přesto ho upálen. Výtkou koncilu z dnešního pohledu právníka historika, člena církve československé husitské Jiřího Kejře bylo, že soudci uvěřili falešným svědectvím,
nesprávným citacím z Husových původních děl, a že některé výpovědi proti němu byly nepravdivé, ne
všechny však koncil přijal, ovšem byl jimi velmi poškozen.
Kostnický soud však byl podle Kejře po procesuální stránce bez pochybení a pracoval s materiály,
které měl k dispozici. Naprostým opakem však bylo předchozí soudní řízení v Římě. Tam bylo mnoho
procesních chyb a byly dokázány úplatky. Hus byl nazván aricikacířem, aniž by byl předtím usvědčen.
Ovšem Hus sám se dopouštěl také mnoha chyb. Opětovně porušoval církevní právní disciplínu, ať už
to bylo neuposlechnutím zákazu kázání, nedostavením se k soudu, obhajobou Wyclifových tezí, které
byly prohlášeny předtím za kacířské, rezistencí vůči svému představenému pražskému arcibiskupovi,
setrváváním v klatbě. Mnohokrát tak porušil platné zákony.
Jeho slova, že ani král není králem, je-li v těžkém hříchu, jak se na koncilu nechal slyšet, byla neuváženou chybou, kterou ztratil podporu Zikmunda. Co do pravověrnosti jeho učení se podle současných katolických teologů ukazuje, že jeho odchylky nebyly zásadní a ve většině děl zůstal pravověrným
katolíkem. Naopak s názory a praxí nekatolických společenství nazývajících se církvemi a hlásících se
k jeho odkazu by zřejmě nesouhlasili. Byl odsouzen jako wyclifista, i když většinu těchto mylných učení nepřijal. Na hranici zaplatil za herezi jiného (3).
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Pohled na mistra Jana Husa je v našem národě rozpolcený a dělí křesťany naší země. Při první návštěvě Československa v roce 1990 se vyslovil pro smíření a nové hledání pravdy papež Jan Pavel II.. Byla
ustanovena ekumenická husovská komise ke zkoumání života a díla Jana Husa a jeho pravdivého začlenění do dějin katolické církve. V prosinci roku 1999 papež Jan Pavel II. nechal do Říma svolat mezinárodní vědecké sympozium o Husovi, které mělo předcházet úkonu smíření a vejít do nového tisíciletí
s omluvou za všechno, co bylo způsobeno syny katolické církve a prominutím všech křivd směrem k církvi v dějinách: „Dnes v předvečer Velkého jubilea, cítím povinnost vyjádřit hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vydán a nad následnou ranou, která se tímto způsobem rozevřela v myslích
a srdcích českých lidí a stala se zdrojem konfliktů a rozdělení“(4).
Nechť 600. výročí od upálení Mistra Jana Husa nás vede k zamyšlení, že poslední instancí pro naše
rozhodování je naše svědomí. Může se však stát, že nás svědomí přivede k rozhodnutím, která nejsou
lehká nebo vedou ke konfliktu s druhými. Dokud nasloucháme svědomí, je to správné, pokud však popřejeme hlasu vlastního hněvu či strachu, který omylně budeme považovat za své svědomí, můžeme se
dostat na scestí.
Je zde jistě na místě otázka správné výchovy svědomí podle neměnných a stále platných hodnot.
Hus hovořil o pravdě s velkým P. Pro něj tou nejvyšší pravdou a hodnotou v lidském životě byl Kristus
a jeho slovo. Snad v dobách velkých slov, o ztrátě evropských hodnot v moři přistěhovalců, si uvědomí
Evropa, že pokud nepřizná své historické kořeny v osobě Pravdy z Nazareta, které sloužil Hus, nemá
už nic, co by potom mohla ztratit či rozmělnit, a její strachy jsou neopodstatněné, protože i v Islámu existuje blahobyt, o který Evropě přece zatím jde, nebo se mýlím?
(3)
Srov. KEJŘ, J. Husův proces. Vyšehrad : Praha 2000. s. 200–212.
(4)
JAN PAVEL II. Projev papeže Jana Pavla II. k účastníkům římského mezinárodního sympozia o mistru Janu Husovi. In : Podněty k šestistému výročí upálení mistra Jana Husa, Pastorační středisko Arcibiskupství pražského: Praha 2015. s. 5.. Život Jana Husa čerpán z http://www.hus2015.cz

Pozvánky na akce farnosti
PONDĚLÍ 2. LISTOPADU – Památka zesnulých
Mše za všechny naše zesnulé, začátek v 17 hod.. Po mši půjde průvod se svícemi na hřbitov, a tam
proběhne pietní vzpomínka za zemřelé, modlitba a požehnání hrobů.
PÁTEK 6. LISTOPADU – Svatomartinské veselí pro děti
U kaple sv. Martina v Henčlově setkání s lampiony, svatomartinská poučná stezka ze života sv. Martina a následné diskohrátky pro děti v henčlovské sokolovně (začátek u kaple v 16.30 hod.).
NEDĚLE 8. LISTOPADU – Hody sv. Martina v Henčlově
Mše u kaple v 10.30 v Henčlově, po mši pohoštění a zahřátí pro poutníky z Troubek v klubu seniorů.
Z Troubek vyjde procesí s ostatky sv. Martina v 9.30. Zpět jede autobusová linka.
NEDĚLE 15. LISTOPADU – Svatohubertská a mše a svatohubertská jízda
Mše za přátele myslivosti a jejich rodiny, spolu za přítele koní a jezdectví. Začátek v 8.30 hod.. Po mši
svatotohubertská jízda.
SOBOTA 28. LISTOPADU – Žehnáním adventních věnců a adventní koncert
Kostel sv. Markéty v 17 hod., doneste si adventní věnce k požehnání
RORÁTNÍ MŠE SVATÉ V ADVENTU – Každé pondělí, čtvrtek a pátek v 6.30 hod.
Ranní mše svaté pouze o svíčkách, děti mají své adventní lampičky, po mši snídaně pro děti na faře
a odvedení dětí do školy. Zveme všechny, kdo chtějí prožít tuto jedinečnou adventní atmosféru. V Henčlově každou středu v 6.30 hod. v kapli.
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ŠTĚDRÝ DEN – Setkání rodin u Betléma
V 15 hod. v kostele četba vánočního příběhu, divadelní zpracování betlémského příběhu, rozsvícení
vánočního stromu v kostele a prskavek u betléma, zpěv koled.
Půlnoční bohoslužba v 21 hod.
SVATOŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA – sobota 26. 12. odpoledne
Ministranti a dětští zpěváci nesou betlémské světlo nemocným a starým lidem v Troubkách a Henčlově. Kněz žehná příbytky a věřícím nese svaté přijímání.

Spoleãenská kronika
V˘znamná v˘roãí
V dubnu 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V srpnu 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

70 let
Františka Borková
Jaroslav Přikryl
Anna Lehká
Oldřich Kristinek

60 let
Jarmila Svobodová
65 let
Ladislav Štěpaník
75 let
Zdeňka Mrtvá

V ãervenci 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Eva Večeřová
Zdenka Formanová
Olga Zaoralová
Eliška Roubalová
Lubomír Macháček
65 let
Marie Jehlářová
70 let
Pavla Kočí
Karel Zelenka
František Brázda
75 let
František Šiška
Oldřich Pavlík

V záﬁí 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Miroslava Stavinohová
Lubomír Lexmann
Stanislav Baran
Eliška Macháčková
65 let
Bohumil Frgal
Vlasta Němčáková
75 let
Marie Lorenčíková
V‰em jubilantÛm pﬁejeme do dal‰ích let hodnû zdraví, pohody
a spoustu hezk˘ch chvil
stráven˘ch se sv˘mi nejbliÏ‰ími.

27

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 3/2015

OPUSTILI NÁS
Vojtûch Krejãí ❦ Josef Paﬁík
Karel Jahoda ❦ Jiﬁí Chalánek ❦ Otto ·tûpáník
Marta Doãkalová ❦ Josef Mlãoch❦ Marie Krko‰ková
âas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme upﬁímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.
Ve ãtvrtek dne 8. 10. 2015 zemﬁela Mgr. Jaroslava Tomanová, uãitelka, která pÛsobila na
Základní ‰kole v Troubkách v letech 1962–1980. Jejím oborem byla v˘uka chemie a bilologie. Pro svÛj osobit˘ smysl pro humor byla oblíbená nejen u ÏákÛ, ale i kolegÛ. Zachovejme
si ji takovou i v na‰ich vzpomínkách.

❦

A léta bûÏí…
aneb vzpomínky na kolektivní hospodaﬁení
Rok 1980 – fotodokumentace z obecní kroniky

Pﬁedseda JZD Ing. J. Pátek a agronom Lubomír Novák kontrolují zralost p‰enice.
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ÎÀové práce v plném proudu

Balíãkování zeleninové pﬁísady v zahradnictví JZD.
V popﬁedí Franti‰ka Svozilová a Marie Frgálová pﬁi obsluze balíãkovacího stroje
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Pﬁíprava zeleninové pﬁísady k v˘sadbû.
Na snímku zleva: Zdena Bajerová z Henãlova, Jan Gregovsk˘ a Anna Stavinohová

Jaroslav Zatloukal pﬁipravuje zeleninu k expedici do obchodÛ
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Îivoãi‰ná v˘roba – kolektiv o‰etﬁovatelÛ dojnic.

Îenská ãást kolektivu.
Zleva: Marie Michálková, Anna Bártková, Marie ·palková, Anna Obrtelová a Emilie Skﬁenková

Kolektiv – muÏi. Zleva: Martin Mrtv˘, Vojtûch Ticháãek, Franti‰ek Doãkal
a místopﬁedseda JZD Jaroslav Karhan
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âlenky kolektivu BSP

AneÏka Smolková

Marie VyslouÏilová

Hedvika Pazderová
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Troubeãtí rodáci v zahraniãí
Dubaj
V prosinci roku 2014 nastal po třech a půl letech
čas dát definitivně sbohem Šanghaji a vrátit se
zpět do Evropy, s čímž souvisí i ukončení, popř.
přerušení našeho dobrodružného cestování na
opačné straně zeměkoule.
Zpáteční let jsme proto ještě využili k poslednímu výletu a na čtyři dny jsme se zastavili v Dubaji. Dubaj je hlavní město stejnojmenného emirátu
ve Spojených arabských emirátech, které leží na
pobřeží Perského zálivu. Počasí v prosinci je
v Dubaji senzační, na sluníčku je krásně teplo,
můžete se opalovat na pláži a trošku větší otužilCentrum
ci se mohou koupat v moři.
Na mě byla ale voda opravdu studená, takže
přiznávám, že jsem do moře nevlezla. Přesto patří prosinec a leden k sezonním měsícům, protože
později je v Dubaji již nesnesitelné vedro. Prý,
pokud navštíví člověk toto město v červnu, tak taky
do moře nevleze, ale tentokrát proto, že je voda
až nepříjemně teplá, a pokud se jde projít do města, tak si musí dělat malé pauzy na klimatizovaných autobusových zastávkách, kde se může na
chvíli schovat před extrémními teplotami.
My jsme vždy polovinu dne trávili u moře a druhou část dne jsme věnovali toulkám po městě.
Popravdě, kromě luxusních nákupních center, nejPláÏ
vyšší budovy světa Burdž Chalífa, uměle vytvořených ostrovů a exotických tržišť, toho v tomto městě zase až tak moc k vidění není.
Hlavní centrum s vysokými budovami je opravdu luxusní, hýřící přepychem na každém kroku.
Jde ale v podstatě jen o několik ulic, protože o pár
metrů dál už stojí malé domečky a malé obchůdky a potom dál a dál za těmito domečky už můžete vidět začínající poušť. Pokud chcete navštívit
Burdž Chalífu, musíte si předem na internetu
zakoupit lístky, a to na konkrétní den a čas. Určitě
stojí za to vyjet do výšky přes 800 metrů v době,
kdy se začíná stmívat. Výhled je opravdu velkoleZlat˘ trh
pý, a to zejména i proto, že v této výšce stojíte
v podstatě na otevřené terase.
Před mrakodrapem je vybudované umělé jezírko, na němž můžete absolvovat romantickou vyjížďku
lodičkou. Vše je velkolepě nasvíceno, a k tomu všemu vám hrají exotikou okořeněné melodie.
Pro našince může být ohromující i návštěva zlatého trhu. Jde o spleť ulic, s jedním kamenným obchodem vedle druhého, přičemž každý obchod je doslova plný zlata. Takové kousky jsem v životě nevidě-
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la, to už nebyly zlaté náramky či náhrdelníky, to byla zlatá snad i několikakilová umělecká díla. Většina
obchodů měla za výlohou vyvěšený zákaz jakéhokoli focení, ale to se opravdu nedalo odolat.
My jsme se ještě zajeli podívat k nejluxusnějšímu hotelu světa Burdž Al Arab, který je postaven ve
tvaru plachetnice, ale pokud nejste v tomto sedmihvězdičkovém hotýlku ubytovaní, tak vůbec nemáte
šanci se k němu dostat, a pokud si ho chcete alespoň vyfotit, tak musíte dojít na vzdálenější městskou
pláž, ze které je možné hotel z dálky vidět.
Na ulicích se prohání luxusní fára, všude je čisto a ženy můžete vidět jak v mini s tílkem pod prsa, tak
zahalené v černých hábitech, kdy jim ani oči nejsou vidět, a jediné co je zdobí je kabelka Versace, přepychové nehty a zlatý IPhone.
Eva Vojtková, Mnichov

Spoleãenské dûní
Benefiãní Galaveãer
v Dubu nad Moravou
Dne 31. 7. 2015 se v Dubu nad Moravou
uskutečnil již 4. ročník charitativního koncertu, na kterém vystoupili Jiří Škorpík
a David Uličník se svým novým hudebním
projektem IN CONCERTO. Galavečer doplnila výstava obrazů Davida Uličníka.
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Troubeck˘ klub seniorÛ
Po každoroční prázdninové klubové pauze byl první zářijový čtvrtek naplněn setkáním členů klubu
spojeným se zážitky z prázdnin a představou o činnosti v nastávajícím období. Máme přání, aby se klub
stal důchodcům radostným místem, aby do něho rádi chodili a aby byl protkán smíchem, zpěvem a zážitky z nového poznání.
Ohleduplnost, vlídnost a návštěvnost patří k našemu setkávání a z našich tváří je pak vidět radost
a poděkování za toto setkání.
V polovině září jsme v rámci projektu Olomouckého kraje Seniorské cestování navštívili lázně Velké
Losiny a vykoupali se v léčivé vodě Thermalparku, který je nově v lázních otevřen. Odpoledne jsme se
přesunuli do Šumperka, kde jsme se podívali na expozici Čarodějnické procesy, která je umístěna v Geschaderově domě, ve kterém se v době neblaze proslulých čarodějnických procesů odehrály příběhy
a osobní tragédie konkrétních šumperských obětí.
Krásné babí léto nás provázelo na cyklistickém výletě do Kojetína. Zájezd i výlet na kole se vydařil
a máme spoustu nových zážitků a přátel.
V závěru září jsme pořádali a těšili se na zájezd za zdravím do Thermalparku v Dunajské Stredě.
A počátkem října se konalo v Městském domě v Přerově Senior sympozium, kde jsme taktéž nemohli
chybět.
Nejsme uzavřená společnost, ale klub, do kterého může přijít každý náš občan důchodového věku,
který má zájem o aktivní využití volného času. Zveme všechny, kteří mají touhu nebýt sami. Těšíme se
na vás.
Jarka Špalková

V˘let do Kojetína
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Hanák Troubky
Soubor Hanák si dovolil po spoustě náročných let vzít si o prázdninách volno. Museli jsme bohužel
nabídky na vystoupení odmítat, protože v povědomí zájemců zůstalo, že pracujeme i přes léto. Měsíc
jsme si tedy dali zaslouženou pauzu. A dobře jsme udělali, však máte jistě v paměti letošní teploty, a to
si představte mít na sobě těžký hanácký kroj a ještě v něm tančit. Tak leda v Grónsku. A pauza nám
všem prospěla.
Na první zkoušku se sešel celý soubor. Na členech bylo vidět, že se již na sebe těší, a s chutí se dali
do přípravy na vystoupení. Čekal nás totiž dvoudenní maraton na dožínkách v Olomouci. Náš soubor
v rámci této akce předával dožínkové věnce oceněným farmářům, ale i politikům, jako je ministr zemědělství. Pak následovalo taneční vystoupení, které bylo tématicky zaměřené na sklizeň úrody z pole.
Diváků tam bylo dost, což účinkující vždy potěší.
Nyní se již pilně připravujeme na hody do Tovačova. Sousedům budeme oplácet jejich vystoupení na
našich hodech, které se nám, myslíme, opět povedly. Počasí bylo super, jen při samotné akci trochu
zlobila elektřina, ale to se stává. Bohužel se dostavilo o poznání méně lidí než loni. Tak trochu to dáváme za vinu úmornému horku, protože vše bylo připraveno ke spokojenosti diváků.
Až se sklidí úroda a naplní sklepy a bečky, tak tu budou Vánoce a s nimi naše posezení u cimbálu.
Probíhají již první jednání a sestavování programu. Letos máme pracovní název Troubečáci sobě. Chceme, aby se před Vánocemi sešlo na této kulturní akci co nejvíce složek z naší obce.
Tak vám všem, milí občané a milovníci folkloru, přejeme ještě spoustu slunných podzimních dní a budeme se na vás těšit při akcích, kde se zpívá, tančí a prostě udržují lidové tradice.
Na zahrádce roste rezeda, všechny vás zdraví Staňa, předseda.
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Hanáãek
V září náš soubor opět zahájil svoji pravidelnou
činnost. Každý čtvrtek se rozezní sál Kulturního
domu v Troubkách lidovou písničkou, a to je čas
zkoušení a nacvičování, ale také her a zábavy.
V podzimních měsících se členové dětského folklorního souboru pilně připravují na vystoupení, která nás čekají před Vánocemi. Všechny děti, mladší, starší i nejstarší, které chtějí poznat písničky
a tance svého kraje, jsou srdečně zvány mezi nás.
Zkoušky souboru probíhají každý čtvrtek v sále
Kulturního domu v Troubkách
Přípravka – předškoláci a žáci 1. třídy
Hanáček – žáci 2. až 5. třídy
Přípravka Hanáku – žáci druhého stupně ZŠ a starší

od 16.00 do 16.45 hod.
od 16.45 do 17.30 hod.
od 17.30 do 18.30 hod.

Těšíme se na vás!
Eva Vojtková a Míša Lužná, vedoucí souboru

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
NASHI – ASIJSKÁ HRUŠEŇ
Již nějakou dobu můžeme v České republice zakoupit poněkud podivně vypadající
ovoce označované názvem Nashi, netradiční skořicově ananasové chuti. Barva plodu
se liší podle kultivaru, ale zpravidla bývá od světlé bíložluté barvy až po tmavě žlutou.
Všechny plody mají na povrchu celkem výrazné hnědé až tmavě hnědé tečkování. Nejčastěji se nabízí
jako kusové nebo v balíčcích s několika kusy, občas za přemrštěnou cenu. Toto, mýty opředené ovoce,
mylně považované za křížence mezi jabloní (Malus) a hrušní (Pyrus) s pochybným laickým názvem
„hruškojabko“ či „jabkohruška“, je asijská hruška. Často používaný název Nashi není pak nic jiného než
japonské slovo znamenající hrušeň.
Odrůdy asijských hrušní se rozdělují do dvou skupin. Skupina tzv. japonských odrůd má kulovité plody,
tvarově i velikostně podobné jablkům, a skupina tzv. čínských odrůd má naopak převážně plody hruškovitého tvaru podobné klasickým evropským odrůdám hrušní. Lze je dále dělit podle doby zrání, stejně jako
naše staré známé druhy, na letní, podzimní a zimní. Sklízí se v době plné zralosti, protože na rozdíl od našich
hrušek již při skladování nedozrají. Při správném
uskladnění vydrží až do začátku prosince.
Největší výskyt tohoto ovoce spadá do oblasti
Japonska, Číny, Kypru, Nepálu, Indie a pohoří Kavkazu. Je i uměle rozšířeno do teplejších oblastí
Nového Zélandu, Austrálie a USA, odkud se vyváží do celého světa. Takže jste si možná v supermarketu koupili asijskou hrušku z Ameriky.
V japonské domovině dorůstá v sadech běžně do
výšky dvou metrů, do této výšky se udržuje při vyšších stromech záměrně, pro lepší udržitelnost pěstování a sklizně plodů. Běžně se však zvedá až do
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výšky dvanácti metrů, čímž je
nejvyšší rostoucí hruškou.
V poslední době se díky šlechtitelům dostaly stromky i do
našich zahrad. Mrazuvzdorné
nashi se objevily v našich
obchodech teprve nedávno
(nejsou náchylné na pozdní jarní mrazíky a snesou teploty až
do –25 °C). Jsou značně odolné
vůči běžným houbovým chorobám hrušní, jako jsou například
strupovitost či septorióza, rezistentní k spále růžovitých, ale
naopak jsou citlivé k rakovinnému odumírání a rzi.
Stromky vytvoří během několika let protáhlé, vejčité koruny
První úroda M. Frankové
a některé kultivary začínají plodit již první rok po výsadbě.
Doporučuje se ale tyto květy otrhat, aby se stromek věnoval hlavně růstu a správnému zakořenění.
V dalších letech již můžeme očekávat první malou úrodu. Při větším shluku plodů bychom je měli probrat
a nechat vedle sebe jen dva až tři kusy. Kultivary vhodné pro pěstování v našich podmínkách jsou Hosui,
Chojuro, Nijisseiki, Shinko a Shinseiki. Stromky jsou sice samosprašné, ale je lépe zakoupit dva stromky, každý jiné odrůdy, aby se vzájemně opylovaly a podpořila se plodnost.
Konzumovat je můžeme jako neoloupané čerstvé ovoce, po oloupání jsou však sladší. Plátky nashi
se hodí do ovocných salátů, kompotů, moučníků a sladkých pokrmů. Dušené plátky se skvěle hodí jako
příloha ke zvěřině. Ihned po nakrájení je však třeba je zakapat citronovou šťávou, aby nezčernaly. Z plodů můžeme připravit i marmeládu, použít je lze i jako přísadu do koktejlů.
Toto ovoce má mít diuretický (močopudný) efekt k pročištění ledvin, podporuje trávení, zmírňuje kašel,
oddaluje žízeň a dokonce prý eliminuje účinky alkoholu.
PS: Také jsem nasadila a letos poprvé jsem sklidila zatím čtyři sladké hruštičky. Vůbec se výsadby
nebojte a vyzkoušejte ji!
Michaela Franková

V˘stava
V letošním roce naše základní organizace Českého zahrádkářského svazu opět uspořádala výstavu výpěstků ovoce a zeleniny. Akce proběhla v sobotu a neděli 3. a 4. října 2015. V sobotu byla expozice otevřena
od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli již od 9.00 do 17.00 hodin. Za oba dny ji navštívilo okolo 300 osob obojího pohlaví různých generací od dětí po seniory.
I přes suché léto se sešlo přes 150 vzorků ovoce a zeleniny od členů ČZS, obyvatel obce a spřátelených
zahrádkářů z Tovačova.
U vstupních dveří uvítaly návštěvníka květiny a dýně, brambory, zelí, dokonce meloun a liány s kiwi a množství stolů s vonícím ovocem a pestrým výběrem další zeleniny.
Na malé expozici včelařů jste si mohli prohlédnout, jak to vypadá v úle s živými včelami a ochutnat několik druhů medu. Zájemci si kupovali domácí trnková povidla vyrobená našimi členy v povidlárně ČSZ.
Při další prohlídce jste se mohli seznámit se šikovností troubeckých rukou – aranžmá z čerstvých i suchých
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květin, paličkované obrázky, keramika, malba, košík z proutí a ukázka skleněné vitráže. I naše děti ze základní školy se daly vidět svými pracemi – keramikou, obrázky a fotkami z pěstování lnu a zeleniny na školní
zahradě.
Členky klubu seniorů napekly chutné koláčky a zákusky, které byly podávány s čajem nebo kávou.
Velký dík za obětavost tak patří nejen jim, ale hlavně členům ZO ČZS, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu výstavy.
M. Franková

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
tak jako každý rok, tak i letos jsme s příchodem babího léta pořádali v sobotu 12. a v neděli 13. září
místní výstavu drobného zvířectva v našem areálu na Loučkách.
Předtím, než se brány výstavy otevřou našim milým návštěvníkům, je každé zvíře řádně ohodnoceno odborným posuzovatelem. Garantuji, že šampióni v jednotlivých kategoriích jsou opravdu ta nejlepší zvířata z celé výstavy.
V expozici králíků bylo k vidění 115 zvířat různých módních i ryze tradičních plemen. Stalo se již tradicí, že 1. místo získal za svého králíka novozélandského bílého přítel František Páleník.
Na volné ploše našeho areálu bylo umístěno 22 voliér drůbeže, nejvyšší hodnocení se podařilo získat za husy české bílé příteli Radovanu Slováčkovi. Mnoho z přespolních chovatelů závidí naší organizaci krásnou holubářskou místnost. V ní bylo k vidění celkem 110 kusů holubů. Z nich si nejvyšší ocenění odnesl přítel Pavel Bělánek za Moravského pštrosa černého šupinatého.
Kromě cen za vystavovaná zvířata naše organizace u příležitosti výstavy propůjčuje dva putovní poháry. Tímto oceňuje vlastní členy za celoroční práci a přínos pro organizaci. Letos obdržel putovní pohár
přítel Pavel Vyvlečka i se sýrovým dortem, který věnovala paní Pěšáková z cukrárny v Dřevohosticích.
Putovní pohár pro mladého chovatele dostal přítel Jan Skopal ml., za výstavní činnost. K tomuto poháru náležel i perníkový dort věnovaný paní Marií Špalkovou – firma LAMA.
Chtěla bych vás upozornit, že ve dnech 28. a 29. listopadu bude tradiční výstava Moravy a Slezska
na výstavišti v Přerově. Zde budete mít příležitost vidět ta nejlepší zvířata z celé naší republiky. Žádný
příznivec drobného zvířectva by si neměl nechat tuto příležitost ujít.
Podzimní pozdrav zasílá
Jarmila Jehlářová
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Jan Skopal ml.
Holubáﬁská místnost
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Nejpestřejší paletu barev nám dopřává v přírodě podzim. Je to údobí, které nám dává výsledky našeho snažení, dozrává ovoce, sklízíme zeleninu a další plodiny, připravujeme a uskladňujeme zásoby, které budeme v následující zimě potřebovat. Také v přírodě se z na jaře narozených nebo vylíhnutých mláďat stávají dospělí jedinci, které bude čekat první těžká zkouška – zima. Koncem října přijde změna
letního času a s ní i tma v brzkých odpoledních hodinách. Zřejmě je málo těch, kteří mají tyto časy v lásce.
Teď se vraťme o nějaký ten kousek zpátky a připomeňme si, co už nás v troubecké myslivosti minulo. Na začátku července proběhl VIII. ročník střeleb na asfaltové terče mezi Troubkami a Záříčím. Naši
soupeři dobře posílili a pro nás to byla prohra 457:409 terčům. Naši přátelé z kroměřížského okresu tak
srovnali celkové skóre na 4:4 a příští rok jim na naší půdě máme tedy co oplácet.
Týden po hodech, přesněji v sobotu 18. července, se areál troubeckých myslivců Konírna oblékl do
gala, aby mohl absolvovat III. myslivecké slavnosti. Mimo ukázky mysliveckých trubačů, vábení jelenů
a samozřejmě zábavě při živé hudbě jistě netrpěly chuťové pohárky návštěvníků. Po jeleních biftecích,
divočákovi se zelím, mysliveckém guláši nebo grilovaném masu na jehle se jen zaprášilo. Podle ohlasu hostů slavností se jim na akci líbilo.
Poslední neděle v srpnu je vyhrazena nejdůležitějšímu závodu v brokové střelbě O troubecký pohár.
XVIII. ročník přilákal velmi dobré střelce, kteří si to rozdali v disciplínách lovecké kolo, americký trap,
vysoká věž, zajíc na průseku a jak už to v tomto závodě bývá, hlavní slovo měla nakonec střelba z malorážky na redukované terče srnce a divočáka. Po čtvrté v historii zvítězil kroměřížský Karel Mrhálek
a dohnal tak v počtu vítězství domácího Stanislava Svozila. Stříbrnou pozici získal pokračovatel dynastie Berčíků, Vojtěch a na bednu dosáhl Jiří Olšanský starší. Nejlepší z domácích byl Stanislav Svozil
na šestém místě, 10. Antonín Peluha, 15. Aleš Smolka a 20. Čestmír Stavinoha.
A co nás čeká?
Poslední dva měsíce jsou vyhrazeny lovecké sezoně. Rozjedeme se do revírů na pozvání našich
kamarádů a samozřejmě na oplátku zase pozveme my je do naší honitby. Tyto hony jsou spíše společenskou událostí k dodržování tradic a obyčejů české myslivosti.
Úãastníci VIII. roãníku stﬁeleb Troubky v Záﬁíãí.
Zleva stojící: Peluha, Ale‰ Smolka, Navrátil, Alex, Bohumil ·imãík, Stavinoha, Svozil, âervinka, Mrtv˘,
Janou‰ek, Ludûk Judas
Zleva sedící: Vymûtal, Novotn˘, Fiala, Kuãeﬁík, Dostál, Pﬁemysl Smolka
V podﬁepu zleva: Lejsek a Martin ·imãík
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ÚdrÏba mysliveck˘ch zaﬁízení musí b˘t provádûna celoroãnû,
Antonín Peluha provádí odstraÀování náletov˘ch dﬁevin
Prvních pût stﬁelcÛ v závodû O troubeck˘ pohár. Zleva: druh˘
Vojtûch Berãík, vítûz Mrhálek, tﬁetí Ol‰ansk˘, ãtvrt˘ Klesnil
a pát˘ Martin Berãík

41

V neděli 15. listopadu je potom
naplánována od 8 hodin V. svatohubertská mše za myslivce a koňaře v Troubkách a Henčlově v kostele svaté Markéty. Je to
bohoslužba ve velmi slavnostní
atmosféře, která oslovuje nejen
stálé farníky římskokatolické farnosti Troubky, jejímž zřizovatelem
je olomoucké arcibiskupství, ale
i další spoluobčany. Zpěv dětského
pěveckého souboru a tóny borlic
mysliveckých a loveckých trubačů
dotvářejí až tajuplnou atmosféru
této slavnostní mše. Přijďte se přesvědčit sami.
No a to už se bude kvapíkovým
tempem přibližovat konec roku.
Budeme péci cukroví, budeme
nakupovat dárečky pro naše milé
blízké, budeme se těšit na Vánoce,
na dny volna, děti na prázdniny.
Pokud se o nás chcete dovědět
více, stačí navštívit webové stránky spolku www.myslivosttroubky.webnode.cz.
Luděk Judas

Îe si stﬁelby na stﬁelnici Na VlaÏné
získávají ãím dál vût‰í oblibu veﬁejnosti, to vidíte na odstaven˘ch
kolech
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Období dovolených skončilo a život se vrátil do normálních kolejí. Dětem skončily
prázdniny a usedly do školních lavic. I činnost u hasičů se dostala do pravidelné činnosti. Po prázdninové přestávce se soutěžní činnost vrátila ke svým soutěžím a mladí
hasiči pokračují ve svých soutěžích, tak jako soutěžní družstvo mužů pokračovalo ve Velké ceně OSH
Přerov. Družstvo mužů pokračovalo v seriálu soutěží s průměrnými výsledky. VC OSH byla zakončena
poslední víkend v srpnu a zároveň bylo provedeno její vyhodnocení. Naše družstvo v celkovém seriálu
VC OSH Přerov skončilo na 17. místě z celkových 20 hodnocených. Vítězem VC OSH Přerov se stali
hasiči z Babic v kategorii mužů a v kategorii žen se přebornicemi VC OSH Přerov staly ženy z Radíkova.
Družstvo dospělých vkročilo do ročníku velké ceny čtvrtým závodem, a to na domácí půdě v Troubkách. První letošní čas byl 18:53 a obsadili 13. místo z osmadvaceti přihlášených družstev.
Zbytek ročníku však provázelo spíše trápení a nevyrovnané výsledky. Chuť si družstvo spravilo až na
závěrečné soutěži v Provodovicích, kde při vyhodnocení letošního ročníku posunulo svůj rekordní čas
na plnohodnotné trati 3B na limit 18:26.
Na závěr se nám šestým místem a ziskem 11 bodů podařilo odrazit ode dna tabulky.
V celkovém hodnocení tedy našemu sboru patřilo dělené osmnácté až devatenácté místo z jednadvaceti hodnocených.
Dílčích úspěchů se kolektivu dařilo dosahovat na pohárových soutěžích v okolí. V Troubkách – Zdislavicích obhájilo naše družstvo jistým výkonem druhé místo a nestačilo pouze na vítěznou Chropyni.
Následovala soutěž na hřišti v Citově. Zde se nám podařilo ve velice vyrovnané soutěži obsadit třetí
příčku z dvaceti přihlášených a takřka vyrovnat svůj současný nejlepší čas.
Letošní ročník uzavřel náš kolektiv v poslední soutěži v Henčlově, která se konala v neděli 27. září.
Následovat bude již tradičně zazimování a údržba techniky a příprava na následující sezonu po zimní
přestávce.
V seriálu mladých hasičů se soutěže dostaly do samého závěru a poslední soutěž proběhla 12. 9.
2015 ve Sříteži nad Ludinou. I zde bylo vyhodnoceno celkové pořadí všech zúčastněných soutěžních
družstev. Naši mladí hasiči obsadili v silné konkurenci pěkné XX. místo. Vedení sboru děkuje vedoucímu bratru Františkovi Gregovskému a jeho zástupci bratru Lukáši Bálintovi za vedení kolektivu mladých
hasičů.
Letošní sezona se pomalu blíží ke svému konci. Ještě proběhne pár pohárových soutěží v okrese
i mimo okres. 3. října 2015 byla zahájena soutěž požární všestrannosti a Hry Plamen 2016 branným
závodem ve Velké u Hranic. Naši mladší hasiči absolvovali další řadu soutěží do Velké ceny OSH Přerov se střídavými výsledky. V Henčlově a v Soběchlebích nám udělali velkou radost, když na těchto soutěžích zvítězili:
Družstvo
Henčlov
Troubky
Pavlovice
Radslavice
Olšovec
Soběchleby
Partutovice
Střítež n.L.

Čas
18.36
18.90
18.33
28.49
17.50
16.61
19.90
18.50

Umístění
1. místo
4. místo
7. místo
9. místo
3. místo
1. místo
6. místo
4. místo

Ve VC OSH Přerov naši mladší hasiči získali 68 bodů
a umístili se na 3. místě.
Po ukončení těchto soutěží probíhá jejich příprava na noční
soutěž O bochořskou sovu. Následně se budou připravovat na
první kolo hry Plamen, která se uskuteční na Vysoké.
Činnost výjezdové jednotky pokračuje ve svém harmonogramu, který si určila v daném výcvikovém roce. Probíhají
školení odbornosti, nacvičování daných situací, školení první pomoci a výcvik se svěřenou technikou. Účast na těchto
školeních je osmdesátiprocentní a každý z členů jednotky
se snaží zdokonalovat a získávat vědomosti, které jsou pro
výkon důležité.
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Vezmeme-li v úvahu hodové oslavy, výborové schůze či činnost závodního družstva, neznamenalo
období prázdnin pro troubecké hasiče žádné období klidu.
Za uplynulé období vyjížděla jednotka k šestnácti událostem různého charakteru, od požárů, přes
výskyt nebezpečného hmyzu, únik nebezpečné látky, až po dopravní nehody. Ještě před několika lety
měla jednotka tento počet výjezdů za celý rok. Letos se to vměstnalo do pouhých dvou měsíců. Velký
vliv na tuto skutečnost mělo určitě velmi teplé a suché počasí.
Navzdory této značné vytíženosti se nám dařilo scházet se ve více než dostatečném počtu. A navíc
si členové jednotky museli plnit své povinnosti v souladu s plánem a předpisy také na poli odborné přípravy. Jednotka se k této příležitosti sešla dvakrát. K zopakování byla zařazena témata transportu raněných osob, práce s dýchacími přístroji, vstup do uzavřených obydlí, zásahy s únikem plynu nebo telekomunikační spojení v rámci zásahu. Samozřejmostí bylo provedení zkoušek agregátů a péče o techniku,
u které se díky vytížení projevují běžné provozní závady.
Věřme, že s přicházejícím podzimem se situace snad uklidní. Nahrává nám počasí, sucho již není tak
katastrofální. Pomoci by rovněž mělo postupné uklidnění situace spojené s výskytem obtížného hmyzu, jehož hnízda postupně začala vymírat. A snad už se brzy dočkáme otevření komunikace do Přerova.
Nedílnou součástí naší činnosti je pořádání tradiční soutěže O pohár Hané.
I v letošním roce tato soutěž v červnu proběhla. Soutěže se zúčastnilo 80 družstev, z toho 28 družstev mužů, 13 družstev žen, 18 družstev starších žáků a 21 družstev mladších žáků. Soutěž probíhala
za hezkého počasí a všichni odjížděli domů spokojeni. Výbor sboru děkuje všem, kteří se podíleli na
této náročné akci, hlavně všem sponzorům, především Olomouckému kraji a Obecnímu úřadu v Troubkách.

VÝSLEDKY POHÁRU HANÉ
Kategorie mladší žáci
St. č.
2
9
14
7
19
6
5
11
8
15
13
21
10
12
1
17
20
4
18
3
16

SDH
SDH Opatovice
SDH Hlinsko
SDH Pavlovice u Přerova
SDH Troubky
SDH Býškovice
SDH Partutovice
SDH Radslavice
SDH Střítež nad Ludinou
SDH Rychlov
SDH Špičky
SDH Záříčí
SDH Henčlov
SDH Paršovice
SDH Radíkov
SDH Milenov
SDH Nenakonice
SDH Stará Ves
SDH Osek nad Bečvou
SDH Soběchleby
SDH Potštát
SDH Kojetín

Okres
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
KM
PR
KM
PR
PR
PR
PR
OL
PR
PR
PR
PR
PR

Levý
18,17
18,01
18,77
18,90
19,27
18,89
19,99
20,41
20,57
19,60
21,85
22,39
22,96
22,98
22,33
23,82
26,12
30,27
30,47
99,99
99,99

Pravý
17,47
18,32
17,48
17,51
17,41
19,64
19,49
18,32
19,77
21,07
20,85
21,97
21,76
19,75
23,21
22,91
25,25
29,59
29,34
99,99
99,99

Výsledný
18,17
18,32
18,77
18,90
19,27
19,64
19,99
20,41
20,57
21,07
21,85
22,39
22,96
22,98
23,21
23,82
26,12
30,27
30,47
99,99
99,99

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Kategorie starší žáci
St. č.
1
17
9
7
12
6
18
13
2
4
5
10
16
3
14
8
11
15

SDH
SDH Paršovice
SDH Nenakonice A
SDH Velká
SDH Střítež nad Ludinou
SDH Záříčí
SDH Potštát
SDH Býškovice
SDH Pavlovice u Přerova
SDH Milenov
SDH Osek nad Bečvou
SDH Partutovice
SDH Olšovec B
SDH Soběchleby
SDH Opatovice
SDH Kojetín
SDH Pravčice
SDH Olšovec A
SDH Nenakonice B

Okres
PR
PR
PR
PR
KM
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
KM
PR
PR

Levý
13,24
14,10
14,51
17,58
17,74
18,08
19,14
19,86
21,28
20,75
22,40
25,64
25,71
27,84
40,24
99,99
99,99
99,99

Pravý
12,99
14,55
14,92
16,67
16,06
17,31
18,61
19,74
18,79
21,87
22,97
26,04
26,07
28,05
38,83
99,99
99,99
99,99

Výsledný
13,24
14,55
14,92
17,58
17,74
18,08
19,14
19,86
21,28
21,87
22,97
26,04
26,07
28,05
40,24
99,99
99,99
99,99

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Výsledky muži
St. č.
20
7
4
25
13
14
11
9
19
8
15
12
1
18
17
22
5
24
23
10
3
27
26
2
6

SDH
SDH Babice
SDH Kunovice
SDH Mladcová
SDH Olšovec
SDH Zahnašovice
SDH Malhotice
SDH Jindřichov
SDH Opatovice
SDH Vítonice
SDH Valšovice
SDH Ústí
SDH Radkova Lhota
SDH Troubky
SDH Provodovice
SDH Hlinsko
SDH Polkovice
SDH Luboměř
SDH Rouské
MHJ Křenovice
SDH Špičky
SDH Bohuslávky
SDH Drahotuše
SDH Kojetín
SDH Pravčice
SDH Roštění

Okres
VS
VS
ZL
PR
KM
PR
PR
PR
KM
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
NJ
PR
PR
PR
PR
PR
PR
KM
KM

T1 Levý
16,74
16,54
17,40
16,70
17,42
17,87
17,89
17,42
18,03
16,97
17,77
18,42
17,61
18,10
18,77
19,04
18,88
19,79
20,35
20,32
20,40
23,15
27,13
99,00
99,00

T2 Pravý
16,41
16,75
16,96
17,69
17,77
17,78
17,82
17,98
17,72
18,12
18,19
16,91
18,53
18,74
17,50
18,86
19,65
19,62
17,43
20,72
21,66
24,35
25,98
99,00
99,00

Výsledný Pořadí Body VC
16,74
1
20
16,75
2
17
17,40
3
15
17,69
4
13
17,77
5
11
17,87
6
10
17,89
7
9
17,98
8
8
18,03
9
18,12
10
7
18,19
11
6
18,42
12
5
18,53
13
4
18,74
14
3
18,77
15
2
19,04
16
19,65
17
1
19,79
18
20,35
19
20,72
20
21,66
21
24,35
22
27,13
23
99,00
24
99,00
25
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16
21
28

SDH Paršovice
MHJ Císařov
SDH Myslejovice

PR
PR
PV

99,00
99,00
99,00

99,00
99,00
99,00

99,00
99,00
99,00

26
27
28

T2 Pravý
16,32
16,30
16,64
17,80
16,84
18,60
18,86
19,66
24,71
26,51
36,32
99,00
99,00

Výsledný
16,53
16,62
17,00
17,81
17,92
18,60
18,86
19,66
25,72
26,51
36,32
99,00
99,00

Výsledky ženy
St. č.
1
3
6
5
4
7
8
9
13
12
10
2
11

SDH
SDH Špičky
SDH Radíkov
SDH Kunovice
SDH Rychlov
SDH Paršovice
SDH Opatovice
SDH Hlinsko
MHJ Císařov
MHJ Lobodice
SDH Milotice
SDH Kojetín
SDH Zahnašovice
SDH Drahotuše

Okres
PR
PR
VS
KM
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
KM
PR

T1 Levý
16,53
16,62
17,00
17,81
17,92
17,24
17,71
19,37
25,72
25,25
35,65
99,00
99,00

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Body VC
15
12
10
8
6
5
4

3

V letošním roce se také konal V. sjezd SH ČMS v Pardubicích, na kterém si jednotliví zástupci okresů zvolili nové vedení SH ČMS. Staronovým starostou byl zvolen Ing. Karel Richtr. V rámci tohoto sjezdu se konala propagační jízda, která navštívila i naši obec. V osm hodin ráno 29. června 2015 vyhrávala před ostravskou novou radnicí dechová kapela, aby přivítala účastníky této VII. propagační jízdy
SH ČMS, která se letos jela na počest V. sjezdu SH ČMS ve dnech 29. června – 3. července 2015
z Ostravy do Pardubic.
Na úvod několikasetkilometrové trasy byli členové jízdy a hosté pozváni primátorem města Ostravy
Ing. Tomášem Macurou na snídani. Poté starosta sdružení Ing. Karel Richter slavnostně předal veliteli jízdy Jiřímu Pátkovi praporec věnovaný firmou Alerion a slavnostní jízdu odstartoval. Třetí den vystřídal v Přerově praporečníka Jiřího Votavu Karel Víť a v osm hodin ráno vjela naše pragovka na náměstí T. G. Masaryka.
V Přerově dobrovolní hasiči pracují na likvidaci požárů a živelních pohrom dlouhých 140 let. Primátor Vladimír Puchalský poděkoval hasičům za jejich práci a na praporec přidal stuhu s nápisem Statutární město Přerov. Dále pak jízda pokračovala přes Radslavice, Prosenice, Radvanice a Vinary do Troubek, které byly tolik poničené povodněmi a hasiči zde zachraňovali, co mohli. Zde se členové jízdy velice
Spanilá jízda z Ostravy do Pardubic

Zastavení v Troubkách
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rádi setkali nejen s nimi, ale hlavně
s jejich starostou Vlastimilem Zatloukalem.
V říjnu proběhne v naší obci okresní
setkání zasloužilých hasičů a nositelů
Řádu svatého Floriana pod patronaci
obce Troubky a Sboru dobrovolných hasičů Troubky. Akce se uskuteční v pátek
9. 10. 2015.
Výbor sboru připomíná, že se blíží topná sezona, a proto je potřeba dbát zvýšené opatrnosti ve svých domech, dbát
na požární bezpečnost, nechat si zkontrolovat komíny a nutné jsou platné revize komínů. V případech nešťastné události v domech, ke kterým nebudou
existovat platné revize, pojišťovna neuhradí vzniklé škody. Je proto opravdu nutné dodržovat všechny předpisy a zákony
v této oblasti, abychom se nevystavovali
zbytečným problémům v případě jakékoliv škody na našem majetku.
Výbor sboru děkuje všem svým členům
i jejich příznivcům za jejich práci, kterou
dělají jak pro sbor, tak i pro obec a společenské dění v naší obci. Poděkování patří také sponzorům, kteří podporují naše
akce, a bez kterých bychom všechny
pořádané akce nezvládli. Všem přejeme
příjemnou pohodu a spokojenost.

Pohárová soutûÏ v Citovû, 3. místo

Výbor sboru SDH Troubky

Mladí hasiãi
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Jezdeck˘ oddíl
Jak jste jistě zaznamenali, druhý jezdecký den v tomto roce jsme nepořádali. Důvodem bylo nepříznivé počasí, ve smyslu velmi vysokých teplot. Povrch kolbiště a pracoviště byl tak tvrdý, že by koně ve
zvýšené míře riskovali zdravotní problémy nebo i zranění. Zdraví koní je pro všechny majitele a jezdce
na prvním místě. Tentokrát jsme ani nezvažovali využití možnosti zapůjčení závlah od firmy Zeltr, protože bylo Povodím Moravy zakázáno využívání povrchových vod ze všech toků a nádrží. Snad příští rok
bude pro nás počasí příznivější.
Teď z veselejšího soudku. Na konci loňského roku vznikla nová jezdecká dvojice – Vitara 2 a Jiří Malý.
Vitara 2 je kůň v majetku Hany a Zbyňka Smolkových, Jiří Malý je jezdec, který má zkušenosti i z Českého skokového poháru, což je extraliga skokového jezdeckého sportu v České republice. Zde je přehled jejich společných startů a výsledků:
Olomouc 3. – 5.7.
ZL – 0 tr. b. v základním kole, 4 tr.b. v rozeskakování
L* - 0 tr.b.
Olomouc 17. – 19.7.
L* – 0 tr.b. a 1.místo
S* - 4 tr.b.
Olomouc 31.7. – 2.8.
L* – 0 tr.b. a 1.místo
Svébohov 15.8.
L* – 0 tr.b. a 1.místo
Skaštice 29. - 30.8.
L* – 0 tr.b.
L** – 4 tr.b.
S* – 8 tr.b.
Díky výsledkům v závodech L* a L** se Jiří Malý s Vitarou 2 stali mistry Zlínské oblasti ČJF ve skocích pro rok 2015 a tímto jim gratulujeme.
Opava 13.9.
L* – 4 tr.b.
S* – 8 tr.b.
16. 9. úspěšně absolvovali ve Frenštátě pod Radhoštěm jezdkyně Ing. Lenka Vojtková a Šeron-ka
výkonnostní zkoušky tříletých klisen s výsledkem 7,57 bodů. Šeron-ka je klisna z matky Šeron a otce
Eibisch II, v majetku Miloše Kratochvila.
Tímto nám vznikla další nová dvojice pro příští jezdeckou sezonu. Gratulujeme majiteli a jezdkyni
k těmto zkouškám a přejeme jim hodně sportovních úspěchů.
za Jezdecký oddíl Jaroslav Vrána

Vitara a Jiﬁí Mal˘
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Rodinná stáj Krejãíﬁovi
Přivítání nového školního roku po jezdecku 5. 9.
2015.
Již druhý ročník této naší akce vypukl krátce po
13. hodině tradičně předvedením všech koní z naší
stáje. Ke konci přehlídky přišla kobylka Bianca se
svým několikaměsíčním hříbátkem. Biančin hřebeček byl oficiálně pokřtěn jménem Blesk. Druhou
křtěnou byla naše klisnička Anuška, které sice
krátce po porodu zemřela maminka, avšak role
adoptivní mámy se plně zhostila naše pony kobylka Šárka. Kmotry popřály svým kmotřencům hlavně pevné zdraví a spoustu jezdeckých úspěchů.
O doprovodný program se postarala Veronika
Kociánová se svým valáškem Šošonem při ukázce přirozené komunikace s koněm. Šošon nám
předvedl, jak svou majitelku poslouchá, na povel
si dokonce sedl i lehl. Tato ukázka se divákům velmi líbila. Po přirozené komunikaci předvedla své
dovednosti čtyřletá fenka border kolie – Cassie.
(viz. foto vedle křížovky).
Dalším bodem programu byla voltížní ukázka na
pony kobylce Šárce. Cvičila Amálka, Adélka, Dianka, Viktorka, Natálka a nejmenší tříletá Kačenka.
Děvčata divákům předvedla své jezdecké umění
na neosedlaném koni. Nejodvážnější cvičenky si
troufly i stoj na koňském hřbetě a seskok přes koňský zadek. Děvčata se s diváky rozloučila tradičně pyramidou.

VoltíÏ
Kﬁest hﬁíbátka
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Popelka s princem
Soubor Zumba s Veronikou nám rytmicky zatančil několik zumba tanců a dokonce do svého vystoupení zapojil za sladkou odměnu i děti z řad diváků.
Družina z Bukovíka divákům velmi zajímavým způsobem znázornila, jak to kdysi vypadalo na bitevním poli. Diváci mohli nahlédnout při volných chvílích i na historické stany a zbraně.
Členky naší stáje si pro diváky přichystaly jezdeckou čtverylku, židličkovou a pivní barel.
U této příležitosti nám i některé z nich předvedly parkurovou ukázku se svými svěřenci. Po řádném
zvýšení skoků svou parkurovou ukázku předvedla i sedmiletá klisna Elisabeth-B se svou jezdkyní, a ke
konci taktéž ukázali velmi napínavé překonávání cihlové zdi, jakožto skok mohutnosti.
Jak se diváci mohli dočíst na plakátech, tak na koních přijely i známé pohádkové bytosti. Dorazil Mach
se Šebestovou, aby přivítali nový školní rok. Indiánského koně si osedlala indiánka Ribana a spolu s další indiánskou kamarádkou nám ukázaly nějaké zvyklosti ze života indiánů. Na svém pohádkovém oři
dorazila i Popelka s princem a závěrem přišel vlk,
DruÏina z Bukovíka aby snědl babičku s Karkulkou. Jak už to ale
v pohádkách bývá, dopadlo to dobře.
Během celé akce se mohly děti vyřádit při hrách –
chození na chůdách, skákání v pytli, malování, česání účesů, lovení rybiček z rybníčka apod., a odměnou jim byly sladkosti. Loni i letos si děti velmi oblíbily malování na obličej.
Na závěr akce proběhla bohatá tombola o lákavé
ceny. Program byl velmi bohatý na vystoupení,
a tak jsme měli co dělat, abychom to vše stihli do
setmění.
Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali, protože bez nich by akce neměla
tak hladký průběh.
Autorkou fotografií je Eva Kupková.
Bc. Simona Krejčířová
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Ze sportu
Tûlov˘chovná jednota Sokol Troubky
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Fotbalová ‰koliãka
Foto z oslav výročí 85. let založení kopané v Troubkách z turnaje fotbalových benjamínků.

Horní ﬁada: Jan Nûmãák, Luká‰ Ministr, Marek Br‰Èák, Oliver Zatloukal
Dolní ﬁada: Danny Ko‰uta, Ondﬁej Br‰Èák, Jakub DoleÏel, Ondﬁej Macháãek, Luká‰ VoÏda, Radek Bartonûk
Brankáﬁi: Kry‰tof Mauks, Martin Macháãek
Michal Bartoněk

Zadáno pro Ïeny
Chlebíãky s jablkem
Potřeby: 1 veka, 1 středně velký celer, 3 jablka, sůl,
citronová šťáva, sardelová pasta, majolka, pažitka.
Postup: syrový celer a jablka oloupeme a najemno postrouháme, osolíme, přidáme 2 lžíce sardelové pasty, 2 lžíce citronové šťávy, majolku a vše
promícháme. Zdobíme sekanou pažitkou.

Salát z mrkve se smetanou
(Vhodný i pro malé děti.)
Potřeby: 60 dkg mrkve, 5 jablek, 15 dcl sladké
smetany, citronová šťáva, cukr, špetka soli.
Postup: mrkev nastrouháme na jemném struhadle
a na hrubém struhadle nastrouháme jablka. Přidáme smetanu, citronovou šťávu, cukr a vše promícháme. Přidáme špetku soli. Salát je výrazně
sladký.
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Makovec
Potřeby: 2,5 hrnku polohrubé mouky, 1 hrnek mletého cukru, 1 hrnek mléka, 1/2 hrnku oleje nebo
rozpuštěného másla, 2 vejce, 1 hrnek rozemletého máku, sůl a kypřící prášek do pečiva.
Postup: v mléce rozšleháme vejce a přidáme
všechny ostatní přísad. Těsto vylijeme na plech,
případně do bábovkové formy. Zvolna pečeme.
JS

Pro chvíle oddechu
Zajímavosti
Kráva je schopna vyjít schody, ale není schopná je sejít. Dolů ji prostě nedostanete.
Lední medvěd je schopen za pouhou hodinu spořádat potravu o desetině jeho hmotnosti
(samci váží až 700 kg). Není divu, že spěchají – zmrzlý lachtan se asi špatně kouše.
Medvídek koala (který nemá s medvědy nic společného) má úplně stejné otisky prstů jako člověk.
Těžko se odlišují i pod mikroskopem. Koala ve stresové situaci vydává srdceryvný skřek podobný
dětskému pláči. A umí skvěle plavat.
Tygři mají strakatou kůži, nejen srst. K potravě se dostanou jen jednou za osm dní, protože
19 z 20 honů za potravou skončí neúspěchem. Když už uloví kořist, nají se k prasknutí, spořádají až 30 kilo masa! Tygrů ussurijských zbývá ve volné přírodě už jen dvě stě.
Gepard se rozběhne na 70 kilometrů v hodině za tři vteřiny, což je rychleji, než třeba Audi TT. Běží
sice rychle, až 130 km za hodinu, ale pokud kořist do 10–20 sekund nedostihne, lov vzdává. Při lovu
proto nebývá moc úspěšný, kořist chytí jen v 30 % případů.
Žraloci mohou vydržet bez jídla i půl roku. Zaznamenaný rekord byl 15 měsíců, po které žralok nepozřel ani sousto. Žralok také cítí kapku krve na vzdálenost více než jeden kilometr.
A nakonec je to jediné zvíře, které nikdy neonemocní. Je imunní vůči všem druhům chorob
včetně rakoviny.
Klokani neumí chodit pozpátku. Ani krokodýli.
Pokud dáte křečkovi běhací kolo, je schopen nalítat až osm kilometrů za noc.
Zdroj: http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-prirode-a-vesmiru

Rozumíte cizím slovÛm?
insomnie – kontinuita – dilema – intervence – intelekt – ambice – rekviem
obtížná volba, přímluva, nespavost, ctižádost, zádušní mše, spojitost, rozum
Řešení: nespavost, spojitost, obtížná volba, přímluva, rozum, ctižádost, zádušní mše
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Pranostiky
28. září Svatý Václav v slunci září, sklizeň řepy se vydaří.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Přijde Václav – kamna připrav.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.

My‰lenky slavn˘ch
Hlouposti mohou b˘t pÛvabné, hloupost nikdy.
A. MORAVIA
Humor a vtip jsou pﬁíjemné a ãasto mimoﬁádnû uÏiteãné.
M. T. CICERO
Úsmûv je svûtlo, jeÏ se ukáÏe v oknû obliãeje a naznaãí, Ïe srdce je doma.
L. SCHMIDT
Jen hlupák obrací svÛj omyl ve ctnost a vychloubá se tím.
M. T. WALTARI
Miliony lidí touÏí po nesmrtelnosti a pﬁitom nevûdí, co mají dûlat, kdyÏ v nedûli odpoledne pr‰í.
S. ERTZ
Nic není hroznûj‰ího neÏ lidé, kteﬁí mají vÏdy pravdu.
H. STENDHAL
Pﬁedstírat, Ïe víme, to stojí víc úsilí neÏ dozvûdût se.
A. CHRISTIE
Kdo krade med, mûl by poãítat se Ïihadlem.
âÍNSKÉ P¤ÍSLOVÍ
Hádka je nejhor‰í formou komunikace.
J. SWIFT
V‰ichni víme, jak vychovávat cizí dûti.
J. ÎÁâEK
LK

Smích – nejlep‰í lék
„Sire, pﬁi‰el dopis od radního Weisse, pí‰e, Ïe chce pﬁes baÏinu za va‰ím domem postavit silnici. Mám
poslat odmítavou odpovûì?“
„Nikoli, Jean, to by nepomohlo a trvalo by to moc dlouho, neÏ by se celá záleÏitost vyﬁe‰ila. Napi‰te
mu, Ïe souhlasím, ale musí si tu cestu pﬁijít zítra vykrokovat.“
Zákazník v prodejnû aut: „Pﬁi koupi jste mi slíbili, Ïe mi dáte do poﬁádku v‰e, co se mi pokazí nebo poláme.“
„No samozﬁejmû.“
„Tak bych prosil pût zubÛ a pravou klíãní kost.“
Potkali se Einstein s Chaplinem a Einstein povídá: „Já tû obdivuji. Ty neﬁekne‰ ani slovo, ale cel˘ svût
ti rozumí.“
Chaplin povídá: „Ty jsi je‰tû lep‰í. Tebe obdivuje cel˘ svût, aãkoliv ti nerozumí celkem nikdo.“
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V malé venkovské prodejnû ﬁezníka se objeví cedulka s nápisem: „Odskoãil jsem si na pivo.
Pﬁijdu za ãtvrt hodiny. Vávra Ant.“
A pod tím je pﬁipsáno nûÏnou ruãkou: „Neodcházejte! Pﬁivedu ho za minutu! Vávrová Barbora.“
„ObÏalovan˘, proã jste se rozhodl odvolat pﬁiznání?“
„Advokát mû pﬁesvûdãil, Ïe jsem nevinn˘.“
Tch˘nû najde svého zetû, jak si zuﬁivû balí svÛj kufr. „Co se stalo?“
„Co se stalo? Tak já ti to teda ﬁeknu, co se stalo! Poslal jsem manÏelce e-mail, ve kterém jsem
jí sdûlil, Ïe se vracím domÛ o den dﬁív ze sluÏební cesty. Pﬁijedu domÛ a hádej, co jsem na‰el?
Moji Ïenu, ano, tu tvoji dceru Aniãku, v manÏelské posteli s cizím chlapem! Tohle je definitivní konec na‰eho manÏelství! Odcházím, a to navÏdy!“
„Uklidni se,“ ﬁíká mu tch˘nû, „nûjak mi to celé nezapadá dohromady. Nûco takového by moje
Aniãka nikdy neudûlala! Poãkej tady, jdu zjistit, jak se to vlastnû stalo.“
Po chvilce se tch˘nû vrátí s velk˘m úsmûvem. „No vidí‰, co jsem ti ﬁíkala, je to v pohodû… Je
na to jednoduché vysvûtlení – Aniãka totiÏ ten tvÛj e-mail vÛbec nedostala!“
Na vojnû pﬁi cviãn˘ch stﬁelbách se ptá kapitán jednoho vojáka: „âím vy se vlastnû Ïivíte v civilu?“
„Proã se ptáte, pane kapitáne?“
„No, jak vás tak pozoruji, tak vÏdy, kdyÏ vystﬁelíte, tak vytáhnete kapesník a utﬁete v‰echny otisky
prstÛ na zbrani!“
Lékaﬁ je v noci povolán k pacientovi. Prohlédne ho a ptá se: „UÏ jste sepsal poslední vÛli?“
„Je‰tû ne, to je to se mnou tak zlé?“
Lékaﬁ na to: „Tak rychle obvolejte v‰echny pﬁíbuzné a notáﬁe.“
„Opravdu uÏ je se mnou konec?“
„Není, ale proã bych mûl b˘t vzhÛru jenom já?“
Milionáﬁ umírá, o‰etﬁující lékaﬁ varuje jeho manÏelku: „Milostivá, musíte b˘t pﬁipravena na v‰echno.“
„Vy mû dûsíte, opravdu si myslíte, Ïe se uzdraví?“
StûÏuje si otec dvou dcer: „Tak Marie si vzala ﬁezníka a Renãa zase hospodského. Jedna mi
dává játra a druhá mi je zase bere.“
LK
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Dûtsk˘ koutek

autor: ÁëA BARTONÍKOVÁ, 7 let
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Pozvánky
Obecní úřad Troubky, sociální komise a Troubecký klub seniorů
Vás srdečně zve na

setkání seniorÛ,
které se koná v sobotu 7. 11. 2015 od 13. hodin v kulturním domě.
Je připraven bohatý kulturní program, který Vás jistě příjemně pobaví.
Pro každého seniora je připraven malý dárek.
Občerstvení zajištěno

Obecní úřad Troubky ve spolupráci se ZŠ a MŠ Troubky,
Sdružením přátel ZŠ a MŠ Troubky, Troubečanem a kulturní komisí
Vás srdečně zve na

rozsvícení vánoãního stromu
spojené s vánoãními dílnami,
které se koná v pátek 4. 12. 2015
Vánoční dílny budou zahájeny v 15.00 hodin v kulturním domě
Vánoční strom před kulturním domem rozsvítí Mikuláš se svou družinou v 18.00 hod.
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Reklama

Děkuji p. Zdeňkovi Dočkalovi za přivolání rychlé záchranné služby p. Dohnalovi při kolapsu –
čekajícímu na manželku. Panu Mirkovi Dočkalovi a paní Martině Kolerové za podporu při poskytování první pomoci.
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Reklama

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

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 3. 12. 2015 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka 3/2015: …………………………………………………………………………..................................................
Jméno a adresa: ………………………………………………………….............................................…..třída:………
Správná odpovûì z minulého ãísla: PRÁZDNINY.
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Martina Zdařilová, Filip Dušil, Eliška a Maruška Malíkovy, Natálka Roubalová, Vojta Zatloukal, Michal Frgal, Adéla Bartoníková
Redakce
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