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Slovo úvodem
Pﬁijde jaro pﬁijde,
zase bude máj,
usmívá se slunce,
usmívá se háj…

VáÏení obãané,
tato stará píseň vyjadřující radost z příchodu jara často zaznívala ve školách, dnes zpívají děti jiné
písně, ale všechny jarní oslavují příchod nového života v přírodě.
Z prvního čtvrtletí roku nám zbyly vzpomínky na veselou plesovou zábavu a na pochoutky z vepřových hodů. Důležitou událostí bývá každoroční Tříkrálová sbírka. Letos se na ní zúčastnilo šest skupin
koledníků. Jako každoročně i letos patříme mezi nejštědřejší obce v okrese.
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli, za jejich štědrost a všem koledníkům, kteří ochotně obcházeli domy. Výnos sbírky činil v Troubkách 68 891 Kč. Před deseti lety činil 41 246 Kč. Tříkrálová sbírka
ve státě letos byla 96 milionů, což je o 6,6 milionů více než loni.
I když se zima ještě občas projeví, letošní jaro si pospíšilo a sněženky, bledule, krokusy, primule
a sedmikrásky už delší dobu zdobí naše zahrádky.
A co nás čeká v letošním roce? Budou to volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční společně
s prvním kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Všem našim čtenářům přejeme pohodový rok a veselou náladu.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
V tomto prvním čísle Zpravodaje v roce 2016 najdete mnoho zajímavých a poutavých článků o dění
v obci, činnosti našich spolků a dalších organizací v uplynulém roce a o jejich plánech na rok letošní.
Také rubrika Informace obecního úřadu bude v tomto vydání obsáhlejší.
Na následujících stránkách naleznete jak stručné informace o připravovaných záměrech obce na rok
2016, tak i přehled rozdělení dotací spolkům a dalším neziskovkám pro letošní rok. Zároveň zde zveřejňujeme novou obecně závaznou vyhlášku stanovující systém nakládání s odpady v obci, včetně nezbytných příloh a hned za textem vyhlášky budete informováni o tom, jak jsme v loňském roce nakládali
s odpady na celém území obce. Chybět nebude zpráva výboru pro protipovodňová opatření, kterou předložil jeho předseda na únorovém zasedání zastupitelstva a závěr rubriky je vyhrazen zprávě o činnosti
mikroregionu za rok 2016, kterou připravil jeho předseda Ing. Jiří Šírek, starosta města Kojetína.
Nyní tedy k záměrům, které se pro letošní rok plánují a připravují.
V oblasti místních komunikací se připravují projekty rekonstrukce místní komunikace v ulicích Jubilejní a Krátká. Samotná realizace je vázána na vydané stavební povolení a ukončené výběrové řízení. Dříve, než v druhé polovině roku 2016 však nebude možné alespoň jednu z výše uvedených akcí zahájit.
V období května – června letošního roku by však mělo dojít k údržbě komunikace na křižovatce ulic Svárov, Chobotov a U Dvora. Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách
obce.
Dále se zpracovávají projekty chodníků, na které však budeme muset získat územní rozhodnutí o umístění stavby. Jedná se o chodníky k zastávkám autobusů v ulici K Zavadilce a vybudování nového chodníku v ulici Vlkošská podél krajské komunikace III. třídy. U těchto akcí budeme rádi, když se nám v letošním roce podaří získat pravomocné územní rozhodnutí. Pro chodník v ulici Vlkošská by měla být šance
získat finanční prostředky i z dotačních titulů. V rámci stavebních záměrů v oblasti chodníků chceme
v letošním roce předláždit chodník od mateřské školy ke sportovní hale, což nepodléhá žádnému povolovacímu řízení, a také zřídit zde nová parkovací místa, pro která naopak budou muset být povolení k jejich
výstavbě.
V rámci oprav prováděných v mateřské škole jsme požádali o poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu a rozšíření herních prvků v areálu zahrady školky. Avšak i v případě,
že bychom s podaným záměrem neuspěli, bude hřiště ve školce upraveno, i když skromněji. O herní prvky bude doplněna také zóna v parku u hřbitova, kde jsme neuspěli s žádostí o podporu nadace společnosti ČEZ a.s., a tak bude realizace čistě v naší režii. V souvislosti s areálem hřbitova je potřeba zmínit,
že letos dokončíme obnovu všech chodníků a doplníme rovněž veřejné osvětlení na hřbitově. Finanční
prostředky vyčleněné na to v rozpočtu obce, po provedených rozpočtových opatřeních, by měly být dostačující. Realizaci předpokládáme v období dubna až června 2016.
Další záměr máme s areálem sběrného dvora OLFIN. Státní pozemkový úřad jsme po schválení zastupitelstvem požádali o prodej státního pozemku bezprostředně sousedícího se sběrným dvorem, a to za
účelem jeho rozšíření. Stávající prostory jsou po pořízení nových kontejnerů na bioodpad nedostačující,
a také techniku určenou pro provoz obecní kompostárny je třeba mít někde uschovanou. Z tohoto důvodu chceme stávající přístřešky rozšířit o další, kde by alespoň částečně byl před nepříznivými povětrnostními vlivy chráněn obecní vozový park a další technika, kterou není možné umístit přímo v objektu
OLFIN.
Na únorovém zasedání zastupitelstva byl projednán návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu naší obce
pro rok 2016. V tabulce uvedené níže naleznete přehled schválených dotací pro subjekty, které si zatím
o podporu požádaly. Ty spolky, které to nestihly, mají stále možnost podat svou žádost o poskytnutí dotace a zastupitelstvo, případně rada obce, se jí budou zabývat a zcela jistě vydají rozhodnutí. Ostatně novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schválená v loňském roce,
nám to přímo ukládá.
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Přehled schválených dotací z rozpočtu obce v roce 2016 dle doručených žádostí:
NÁZEV SPOLKU
HANÁK Troubky
Občanská beseda Troubky
TJ Sokol Troubky, z.s.
FK Troubky, z.s.
Stáj Krejčířovi, z.s.
Pitbike park Tovačov, z.s.
Myslivecký spolek Mezivodí Troubky
Český svaz chovatelů, ZO Troubky
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Troubky
Český svaz včelařů, ZO Tovačov
Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky, z.s.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Troubky
Sdružení občanů nevidomých a slabozrakých ČR

VÝŠE DOTACE V ROCE 2016
80 000 Kč
15 000 Kč
495 000 Kč
170 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
15 000 Kč

Na zasedání zastupitelstva obce byl projednán podnět týkající se rušení nočního klidu v obci, a také
nadměrné užívání pyrotechniky především v době předvánoční. Chceme tímto upozornit občany, že
obecně platné právní předpisy tuto problematiku upravují, a to tak, že v době od 22.00 – 6.00 hod. je
tzv. „noční klid”. V tuto dobu je každý povinen omezit hluk a projevy hlučnosti na míru přiměřenou.
Proto vyzýváme občany, aby dodržovali tato pravidla, protože nadměrným používáním pyrotechniky
a dalších zábavných prostředků ruší své spoluobčany. Totéž platí pro všechny provozovny (restaurace), zábavy a jiné akce, které probíhají i v době nočního klidu.
Radek Brázda

Obecně závazná vyhláška obce Troubky č. 2/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Troubky
Zastupitelstvo obce Troubky se na svém zasedání dne 16. 12. 2015 usnesením č. 8 článek 25 usneslo vydat
na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích),
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Troubky, tj. na katastrálním území
Troubky nad Bečvou (déle jen obce Troubky) včetně
nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologicky rozložitelné odpady BRO
b) papír
c) nápojové kartony

d) plasty včetně PET lahví
e) sklo bílé
f) sklo barevné
g) kovy
h) nebezpečné odpady
i) objemný odpad
j) směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý
komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován
a) do zvláštních sběrných nádob velikosti 770 l,
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1100 l, 1500 l, 2500 l, 9000 l
b) sběrnami a výkupnami odpadů na území obce,
pokud je v nich realizován sběr nebo výkup uvedených složek odpadů
c) do igelitových pytlů o objemu 110 l
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích (příloha č. 2).
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) biologicky rozložitelné odpady, barva zelená
b) papír, barva modrá
c) plasty, PET lahve, barva žlutá
d) sklo bílé, barva bílá
e) sklo barevné, barva zelená
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat
jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou
určeny.
5) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěný na adrese Troubky, ulice Kout
745/26.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
1) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je
zajišťován ve sběrném dvoře, který je umístěn na
adrese Troubky, ulice Kout 745/26 v rozsahu přílohy
č 1.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního
odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 4.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke
svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných
nádob (např. koberce, matrace, nábytek…).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován ve
sběrném dvoře, který je umístěn na adrese Troubky, ulice Kout 745/26 v rozsahu přílohy č. 1.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá
požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6
Sběr biologicky rozložitelného odpadu
1) Sběr a shromažďování biologicky rozložitelného
odpadu je zajišťován do sběrných nádob velikosti 8000 l v barvě zelené, a to na stanovištích uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čl. 7
Shromažďování směsného
komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do
sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby – popelnice 110 l,
120 l, a 240 l a kontejnery 1100 l určené ke
shromažďování směsného komunálního
odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na
veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního
odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou
sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny
za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.
4) Sběr stavebního odpadu je také zajišťován ve
sběrném dvoře, který je umístěn na adrese Troubky, ulice Kout 745/26 v rozsahu přílohy č 1.
5) Stavební odpad do 50 kg/rok/číslo popisné je
možné předat bezplatně na sběrném dvoře, který je umístěn na adrese Troubky, ulice Kout
745/26 v rozsahu přílohy č. 1.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně
závazná vyhláška obce č. 2/2011 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Troubky.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

1)
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Seznam odpadů, které lze ukládat na OLFINU,
sběrném dvoře obce Troubky v ulici Kout 754/29
Katalogové
č. odpadu Kategorie
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
08 03 18
17 06 04
20 03 07
16 01 03
17 01 07

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 11
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 36

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02 01
18 01 03
15 01 10

0
0
0
0
N
O/N

15 02 02

N

17 01 06

N

20 01 21
20 01 23

N
N

20 01 27
20 01 32
20 01 33
20 01 35

N
O/N
N
N

Název odpadu
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly
kompozitní obaly
směsné obaly
skleněné obaly
textilní obaly
odpadní tiskařský toner
izolační materiály
objemný odpad
pneumatiky
směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků neuvedených pod č. 170106
asfaltové směsi bez dehtu
měď, bronz, mosaz
hliník
olovo
zinek
železo anebo ocel
cín
kabely
papír, lepenka
sklo
oděvy
textilní materiály
vyřazené elektrické a elektronické zařízení neobsahující
nebezpečné látky
dřevo
plasty
kovy
biologicky rozložitelný odpad
odpady na jejichž sběr jsou kladeny zvláštní požadavky
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků obsahující nebezpečné látky
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky
(ledničky, mrazničky)
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
jiná nepoužitelná léčiva
baterie a akumulátory
vyřazené elektrické a elektronické zařízení
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Seznam stanovišť sběru tříděného odpadu
Stanoviště
tříděného odpadu

Ks

Sklo bílé
Objem (l)

Kout (prádelna)
Pusty (M. Soukupová)
U Dvora (Alcatraz)
Nová ulice/Vrbí III
Za Váhou
Zahumení (DPS)
Vrbí (pošta)
Sběrný dvůr (Olfin)
Na Dolách
Šíma A, B
Záhumen (Liďák)

1
1
1
0
1
2
0
1
0
0
0

1500
1500
1500
0
2500
1500/2500
0
1500
0
0
0

Sklo barevné
Ks
Objem (l)

Sklo směs
Ks Objem (l)

Ks

Plasty
Objem (l)

Ks

1
1
2
1
1
3
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1

2/1
3
2
2
3
2
1
0
1
2
1

2500/9000
2500
2500
2500
2500
2500
9000
0
9000
1100
9000

0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

2500
2500
1500 /2500
2500
2500
2500*2 /1500
0
0
0
0
0

9000
0
0
0
0
0
9000
9000
9000
0
9000

Papír
Objem (l)
0
770
770
770
770
770
770
9000
0
0
0

Zpráva o produkci, nakládání s odpady
a odmûnách za zpûtn˘ odbûr za rok 2015
Směsný komunální odpad, jehož svoz i likvidaci pravidelně zajišťuje firma AVE komunální služby a.s.,
byl v obci vyprodukován v množství 377, 880 154 t.
Biologicky rozložitelný odpad byl v obci vyprodukován v celkovém množství 515, 007 623 t, z čehož
bylo svezeno a zpracováno v místní obecní kompostárně 400 t, zbývající množství 115, 007 623 t svezla a zpracovala firma AVE komunální služby a.s..
Cena svozu a likvidace firmou AVE komunální služby a. s. za rok 2015 činila 882 172 Kč.
Vytříděné složky komunálního odpadu, jako jsou plastové obaly, kompozitní obaly, skleněné obaly,
papírové a lepenkové obaly a nebezpečné odpady svážené i likvidované firmou BIOPAS, spol. s r.o.
byly svezeny v množství:
Plastové obaly
13,053 t
Kompozitní obaly
0,55 t
Skleněné obaly
18,123 t
Papírové a lepenkové obaly
4,347 t
Pneumatiky
1,44 t
Znečištěné obaly
1,828 t
Pesticidy
0,243 t
Oleje
0,650 t
Nepoužitá léčiva
0,01 t
Cena svozu a likvidace firmou BIOPAS spol. s r. o. za rok 2015 činila 110 786 Kč.
Obec Troubky si svépomocí zajišťuje odvoz na skládku do Žeravic – objemný odpad a stavební suť, do
Hradčan – stavební materiály obsahující azbest a izolační materiály, které se zde likvidují.
Technické služby města Přerova s.r.o. – skládka Žeravice
Objemný odpad
77,41 t 123 vývozů
Stavební suť
135,9 t 43 vývozů
Cena likvidace firmou Technické služby města Přerova s.r.o. za rok 2015 činila 157 831 Kč.
SITA CZ a.s. – skládka v Hradčanech
Stavební materiály obsahující azbest
1,42 t 1 vývoz
Cena likvidace firmou SITA CZ a.s. za rok 2015 činila 3 648 Kč.
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ODMĚNY
Odměny získané od firem, které zajišťují zpětný odběr a jsou použity v rozpočtu obce dle platné smlouvy se společností:
Eko-kom, a.s. – za vytříděné obaly (plast, sklo, tetrapaky, papír)
118 620, 50 Kč
Elektrowin, a.s. – za chlazení, bojlery, mikrovlnky
12 899,00 Kč
Asekol, a.s. – za počítače, monitory, TV, ostatní drobné elektrozařízení
8 423,00 Kč
Odměna z motivačního programu Elektrowin
18 150,00 Kč
158 092,90 Kč
Celkem
Předáno oprávněné osobě: papír a lepenka 14,06 t – Sběrné suroviny Tomeček s r. o.
Do systému nakládání s odpady a odměn je zapojena firma Kovos.
Olověné akumulátory
0,8048 t
Kovy
27,36204 t
Více informací o odpadovém hospodářství obce:
http://www.troubky.cz/obecni-urad/sluzby-obcanum/odpadove-hospodarstvi/
Martin Frgal

Zpráva v˘boru pro protipovodÀová opatﬁení
Obce Troubky
Dne 26. 11. 2015 proběhlo na Obecním úřadě v Troubkách první jednání k projektu PPO Troubky.
Jednání se zúčastnili zástupci vyjednávacího týmu Obce Troubky, projekční firmy Aquatis a.s. Brno, s.p.
Povodí Moravy Brno, Troubecké hospodářské a.s. Troubky, Zeltr s.r.o. Troubky.
Bylo projednáno celkem 34 připomínek k projektu. Zástupci projekční firmy přislíbili posouzení a případné zapracování připomínek do projektu. Zástupci obce navrhovali mimo jiné vypuštění všech mobilních zábran a jejich nahrazení přejezdovými rampami nebo požadovali, aby trasa hráze tam, kde to
bude možné vedla po obecních pozemcích. Rovněž přístupy k některým pozemkům vedoucím podél
hráze bude nutné dořešit. Závažným se jeví i problém, že v případě, že součástí hrází budou i souvislé
těsnící stěny hluboké 7,5–15 metrů, pak většina soukromých studen v obci bude bez vody. V této souvislosti vyplynula nutnost provedení podrobného hydrogeologického průzkumu, a poté navržení optimálního řešení.
Pro obec Troubky vyplynuly z jednání následující úkoly, kterým bude nutné věnovat pozorost.
1) Některé pozemky v trase budoucí PPO jsou v exekuci, a bylo by vhodné, aby je obec v případných
aukcích vykoupila,
2) Přítomní zástupci se shodli na vhodnosti souběžného budování PPO a silničního obchvatu obce.
Záležitost bude nutné projednat s Krajským úřadem Olomouckého kraje. Doufáme, že následující
jednání odstraní mimo jiné i nejasnosti týkající se trvalých a dočasných záborů pozemků, a že bude
možné započít jednání s majiteli pozemků. Jednání bylo stanoveno na 25. 2. 2016 na Obecním
úřadě v Troubkách.
Dne 16. 12. 2015 proběhlo jednání se zástupci vodoprávního úřadu na Magistrátu města Přerova ve věci
vybudovaného přechodného opatření mezi Henčlovem a Troubkami na ochranu obce před povodní.
Z jednání vyplynuly pro obec následující úkoly:
1) Do 26. 2. 2016 dodat podklady pro řízení o dodatečném povolení stavby, které MMPr specifikovalo ve výzvě ze dne 26. 11. 2015. Součástí dokumentace musí být zejména znalecký posudek, který prověří technický stav provedených opatření jak na komunikaci, tak i samotného zemního valu
mezi komunikací a tzv. rucovskou svodnicí. Posudek by měl i stanovit, zda bude nutné provést
některé další stavební či terénní úpravy, aby provedené opatření splnilo účel, pro který bylo zbudováno.
2) Na posudek by mělo navázat zpracování projektu.
3) S majiteli pozemků bude nutné projednat souhlas s umístěním stavby.
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Vzhledem k tomu, že obec Troubky nestihne dodat příslušné podklady, požádala obec dne 22. 2.
2016 MMPR o odklad.
Dne 9. 2. 2016 proběhlo jednání na Povodí Moravy s.p. v Olomouci, kterého se za Povodí Moravy
zúčastnili Ing. David Fína technicko-provozní ředitel podniku Povodí Moravy s.p. Brno a Ing. Jiří Zedníček ředitel závodu Horní Morava Olomouc.
Jednání se týkalo následujících bodů:
1) PPO obce Troubky.
Byl dohodnut termín dalšího jednání ve věci PPO Troubky na den 25. 2. 2016 v 9.00 hodin na
Obecním úřadě v Troubkách. Zástupci PM slíbili dodat vzorové smlouvy a vzorové znalecké
posudky na jednání dne 25. 2. 2016. Ing. Fína sdělil, že nejnovější zkušenosti ukazují, že na
každý pozemek pravděpodobně bude nutné zpracovat samostatný znalecký posudek.
21. 1. 2016 byl starostovi obce doručen e-mail od společnosti Aquatis, v kterém se uvádí, že
v rámci DUR požaduje RWE zpracovat jednostupňový projekt na přeložku plynovodů v trase
PPO. Po dohodě Aqutisu a PM byla snaha těchto subjektů přenést povinnost na zpracování projektu na obec Troubky. Na jednání v této souvislosti byl učiněn závěr, že se jedná o předčasný
krok, který momentálně není nutné řešit. Projekt na přeložky bude vhodné zpracovat po dokončení aktualizace projektové dokumentace PPO DUR, před podáním žádosti o získání územního
rozhodnutí, které bude žádat obec Troubky.
2) Dopis obce Troubky zaslaný dne 7. 7. 2015 na Povodí Moravy s.p. Brno ve věci přechodných opatření na ochranu obce před povodněmi. Bylo konstatováno, že přestože byl dopis zaslán dne 7. 7.
2015 PM doposud nezaslalo odpověď. Ing. Fína přislíbil, že se zasadí, aby odpověď byla zaslána.
Zástupci obce navrhli v této věci před zasláním odpovědi svolat společnou poradu, zda a jaká opatření by bylo možné provést. Zástupci PM sdělili, že to vyhodnotí a zdůvodní. Z jednání vyplynulo,
že PM není ochotné provádět jakákoliv přechodná, či předběžná opatření a veškerou pozornost
chtějí zaměřit na realizací řádné PPO, a to i přesto, že byli upozorněni, že by bylo vhodné nějakými opatřeními chránit i samotou stavbu PPO.
3) Opatření na ochranu před povodněmi – valy mezi Troubkami a Henčlovem. Zástupci obce informovali o záměrech obce požádat o prodloužení povolení stavby v lokalitě Závalí, kde povolení končí 31. 10. 2016 a o záměru usilovat o dodatečné povolení stavby v případě navýšení cesty a valu
u Henčlova. V případě prodloužení povolení v lokalitě Závalí nebude údajně PM dělat problémy
a v případě valu u Henčlova v žádném případě nedá ke stavbě souhlasné stanovisko, protože stavba negativně ovlivňuje odtokové poměry. Bylo přislíbeno, že PM zašle mapu s vyznačením výškopisu terénu.
Jindřich Válek
předseda PPO

Zpráva o ãinnosti mikroregionu
Stﬁední Haná za rok 2015
Mikroregion Střední Haná v roce 2015 tvořilo čtrnáct členů – tři města: Kojetín, Němčice nad Hanou
a Tovačov – a jedenáct obcí: Ivaň, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany,
Polkovice, Stříbrnice, Troubky, Uhřičice a Záříčí. Mikroregion nacházející se na pomezí tří okresů a dvou
krajů obývá asi 17.850 obyvatel.
V roce 2015 se zástupci obcí sešli celkem na devíti valných hromadách a na společném setkání se
zástupci MAS – Na cestě k prosperitě v Němčicích nad Hanou.
Rozpočet na rok 2015 byl schválen jako vyrovnaný ve výši 521 tisíc Kč. Příjmy tvořily členské příspěvky obcí ve výši 30 Kč na jednoho obyvatele, kromě Němčic nad Hanou, kde zůstaly ve výši 20 Kč
na obyvatele. Důvodem je podpora činnosti MAS Střední Haná, kdy 10 Kč na jednoho obyvatele je
poskytováno, jako příspěvek této o.p.s., jejímž zakladatelem je právě Mikroregion Střední Haná.
V roce 2015 nedošlo v členských obcích ke změnám na pozici starosty, kromě obce Lobodice (starosta Petr Hlavinka).
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K 31. 12. 2015 byl zůstatek na účtě 1.970 Kč.
Činnost mikroregionu Střední Haná se v roce 2015 soustředila zejména do těchto oblastí:
Oblast financí
Mikroregion hospodařil s vyrovnaným rozpočtem 521 tisíc Kč. V roce 2015 čerpal úvěr 500 tisíc Kč
na dokrytí finančních potřeb a překlenutí horší finanční situace u MAS Střední Haná. Tento úvěr byl ještě v průběhu roku 2015 vrácen.
Na základě smlouvy o půjčce byla MAS Střední Haná poskytnuta půjčka ve výši 500 tisíc Kč.
Poskytnut byl příspěvek Kroměřížské dráze, o.s. ve výši 10 tisíc Kč na pokrytí nákladů spojených s jízdami historických vlaků na trati Kojetín – Tovačov.
Nové stanovy mikroregionu
Několikrát se zástupci obcí mikroregionu Střední Haná zabývali otázkou nových stanov, zejména díky
potřebě změny v souladu se stávajícími právními normami a odpovídajícími dnešní realitě. Po řadě návrhů a připomínek došlo nakonec na valné hromadě 11. 12. 2015 k souhlasu se zněním stanov a tento
návrh je předložen ke schválení všem zastupitelstvům členských obcí a měst. Pokud bude schválen,
budou nové stanovy platné od 1. 3. 2016.
Propagační činnost
Byl vydán tradiční stolní kalendář Mikroregion Střední Haná 2016.
Mikroregion se podílel na vydání knihy autorů Jiřího Šírka, Čestmíra Číhalíka a Dušana Boucného
Ptactvo Tovačovska, kdy zajistil vydání a sponzorství od jiných partnerů.
Podpora turistického ruchu
Příprava projektu Arcibiskupské cyklostezky Tovačov – Lobodice – Uhřičice – Kojetín s napojením na
Zlínský kraj – došlo k upřesnění celé trasy po jednání s Povodím Moravy, kdy až do listopadu nebyla
vyjasněna konkrétní trasa cyklostezky. Další práce a jednání o realizaci začnou probíhat od ledna 2016.
Místní akční skupina – MAS Střední Haná o.p.s.
Mikroregion Střední Haná, jako zakladatel této Místní akční skupiny, je informován o vyhlašovaných
výzvách, možnostech dotací a finanční situaci MAS, zároveň se finančně výrazně podílí na její činnosti. Zástupci území MAS v mikroregionu považují za nezbytné zachovat činnost MAS a připravit se na
nové období, které by mělo přinést ještě větší objem prostředků pro rozdělení dotací do území Střední
Hané. V tomto směru byla hlavní činnost MAS zaměřena na:
– tvorbu strategie MAS pro proces standardizace, která prošla úspěšně kontrolou ze strany SZIF
a byla schválena. Tím se MAS Střední Haná může zúčastnit dotačního procesu.
Předpoklad vyhlášení prvních výzev je polovina roku 2016. Celková alokace finančních prostředků
je uvažována pro MAS Střední Haná ve výši 37 mil. Kč ze tří programů – IROP, PRV a Zaměstnanost.
– administrace proběhlých projektů a administrace nových žádostí (OPŽP – kompostéry a Zaměstnanost – personální zajištění služeb o žáky – MŠ a ZŠ Křenovice a Lobodice).
– participace na tvorbě místních akčních plánů škol (MAP) v ORP Přerov, kdy nositelem projektu je
statutární město Přerov a Mikroregion Střední Haná a MAS Střední Haná jedněmi z jeho partnerů. Zpracované MAP budou sloužit v dalším dotačním období jako důležité nástroje pro získání dotací pro školy v řešeném území.
Další aktivity
Na zasedáních mikroregionu byla mimo jiné projednávána tato témata:
* Podpora odlehčovacích služeb Charity Kojetín – podpůrné stanovisko pro Olomoucký kraj
* Opravy komunikací v majetku Olomouckého kraje na území mikroregionu
* Spolupráce s mikroregionem Němčicko a MAS Na cestě k prosperitě
* Informace o aktivitách spolku Odpady Olomouckého kraje z.s.
Ing. Jiří Šírek, předseda Svazku obcí mikroregionu Střední Haná
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 16. 12. 2015

návrh výdajů v třídění dle jednotlivých rozpočtových kapitol v předloženém znění.

1. Zastupitelstvo obce schvaluje
Ing. Radomíra Souška a pana Antonína Ticháčka ověřovateli zápisu.

19. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu.

2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.

20. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k provádění rozpočtových změn týkajících se
účelových darů, dotací a grantů ze státního rozpočtu, ze
státních fondů, z rozpočtu kraje a jiných organizací.

3. Zastupitelstvo obce schvaluje
upravený program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky za období
1–11/2015.
5. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
6. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
7. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu finančního výboru za uplynulé období.
8. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru za uplynulé období.
9. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu výboru pro PPO za uplynulé období.
10. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o plnění rozpočtu obce Troubky k 30.11.2015.
11. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář k plnění rozpočtu obce Troubky k 30. 11. 2015.
12. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 12/2015 schválené radou obce
dne 2. 12. 2015.
13. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář k rozpočtovému opatření č. 12/2015 schválené radou obce dne 2. 12. 2015.
14. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/2015 v předloženém znění.
15. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce v závěru roku 2015 k provedení rozpočtového opatření, které by bylo nad rámec její pravomoci provádět rozpočtová opatření.
16. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočet obce Troubky na rok 2016 jako přebytkový dle
návrhu ve zjednodušeném rozsahu.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
návrh podrobného členění příjmů dle jednotlivých tříd
v předloženém znění.
18. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje

21. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce provést rozpis jednotlivých výdajových kapitol
na rok 2016 a informovat dotčené obecní organizace
a další zaměstnance obce o tomto rozpisu.
22. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce pravidelně informovat zastupitelstvo o vývoji
rozpočtu obce v roce 2016.
23. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtový výhled na období let 2017–2018.
24. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v předloženém znění.
25. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Troubky bez přílohy
č. 2.
26. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce zpracovat nový návrh přílohy č. 2 k OZV
č. 2/2015 – seznam stanovišť kontejnerů.
27. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
aktualizaci dokumentu „Program obnovy a rozvoje obce“
na období 2012–2016.
28. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
stanovy dobrovolného Svazku obcí mikroregionu Střední Haná.
V Troubkách, dne 17. 12. 2015
USNESENÍ č. 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 24. 2. 2016
1. Zastupitelstvo obce schvaluje
Emila Smolku a Ing. Radima Létala ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Obrtelovou zapisovatelkou zápisu ze zasedání.
3. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
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program zasedání zastupitelstva obce v upraveném znění.
4. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
návrh úkolů pro finanční výbor na rok 2016.
7. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu Výboru pro protipovodňová opatření Obce Troubky za uplynulé období.
8. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
aktualizaci úkolů Výboru pro PPO dle předloženého návrhu.
9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Zprávu o inventarizaci ze dne 31. 12. 2015.
10. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2016.
11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky, z.s.,
v celkové výši 40 000 Kč, a to na základě Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu obce
Troubky v roce 2016.
12. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace FK Troubky, z.s., v celkové výši
170 000 Kč, a to na základě Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 2/2016 z rozpočtu obce Troubky
v roce 2016.
13. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace Českému svazu chovatelů Základní
organizaci Troubky nad Bečvou, v celkové výši
25 000 Kč, a to na základě Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 3/2016 z rozpočtu obce Troubky
v roce 2016.
14. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Mezivodí Troubky v celkové výši 50 000 Kč, a to na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2016 z rozpočtu
obce Troubky v roce 2016.
15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace Stáj Krejčířovi, z. s., v celkové výši
20 000 Kč, a to na základě Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 5/2016 z rozpočtu obce Troubky
v roce 2016.
16. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí dotace Občanské besedě Troubky v celkové výši
15 000 Kč, a to na základě Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 6/2016 z rozpočtu obce Troubky
v roce 2016.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace Sjednocené organizaci nevidomých
a slabozrakých ČR v celkové výši 15 000 Kč, a to na
základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
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č. 7/2016 z rozpočtu obce Troubky v roce 2016.
18. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace Českému svazu včelařů, Základní
organizaci Tovačov v celkové výši 10 000 Kč, a to na
základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 8/2016 z rozpočtu obce Troubky v roce 2016.
19. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Troubky v celkové výši 50 000 Kč, a to na základě
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2016
z rozpočtu obce Troubky v roce 2016.
20. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace TJ Sokol Troubky z.s. v celkové výši
495 000 Kč, a to na základě Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 10/2016 z rozpočtu obce Troubky
v roce 2016.
21. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace Pitbike park Tovačov, z.s., v celkové
výši 20 000 Kč, a to na základě Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 11/2016 z rozpočtu obce Troubky
v roce 2016.
22. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Troubky v celkové výši 5 000 Kč, a to na
základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 12/2016 z rozpočtu obce Troubky v roce 2016.
23. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace Hanáckému souboru písní a tanců
Hanák v celkové výši 80 000 Kč, a to na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 13/2016 z rozpočtu obce Troubky v roce 2016.
24. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí dotace manželům Běhalovým Troubky, v celkové výši 60 000 Kč, a to na základě Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace č. 14/2016 z rozpočtu obce
Troubky v roce 2016.
25. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
koupi nového osobního dodávkového vozidla značky
Volkswagen dle předložené nabídky.
26. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
bezúplatný převod pozemků, ke kterým má vlastnické
právo Česká republika a příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, a to p.č. 2777/2, p.č.
4815 a p.č. 4814 v katastrálním území Troubky nad Bečvou do majetku obce.
27. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
úplatný převod pozemku, ke kterému má vlastnické právo Česká republika, a to p.č. 796 v katastrálním území
Troubky nad Bečvou.
28. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
úplatný převod pozemku p.č. 1233 v katastrálním území
Troubky nad Bečvou ve vlastnictví TJ Sokol Troubky, a to
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za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
29. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje,
že obec Troubky jako kupující uhradí veškeré výdaje spojené s převodem části pozemku p.č. 1233 v katastrálním
území Troubky nad Bečvou.
30. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Přílohu č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2015 v platném znění.
31. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
Zprávu JSDH obce Troubky za rok 2015.

32. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
Zprávu Místní knihovny Troubky za rok 2015.
33. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
Zprávu Troubeckého klubu seniorů za rok 2015.
34. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
Zprávu o činnosti Mikroregionu Střední Haná za rok
2015.
35. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o nakládání s odpady v roce 2015.
V Troubkách, dne 25. 2. 2016

Rada obce
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 27 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 2. 12. 2015.
Usnesení Rady 27/310/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 27/311/2015
Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. 12/2015,
včetně rozpisu výdajové kapitoly.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 27/312/2015
Rada obce schválila Pravidla pro výdej kompostu z obecní kompostárny v Troubkách.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 27/313/2015
1. Rada obce ruší usnesení Rady obce č. 23/260/2015,
kterým se poskytuje dotace Hospici na Svatém Kopečku v celkové výši 3 000 Kč, a to na základě řádně uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

2. Rada schválila poskytnutí finančního daru Hospici na
Svatém Kopečku v celkové výši 3 000 Kč, a to na
základě řádně uzavřené darovací smlouvy.
3. Rada zmocnila starostu k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 27/314/2015
Rada obce schválila termín a program VIII. zasedání
zastupitelstva obce dle upraveného návrhu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady, 1 člen se zdržel.
Usnesení Rady 27/315/2015
Rada obce příslušná podle ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních
předpisů, schvaluje žádost Obce Troubky o pořizování
Územního plánu Troubky podle ust. § 6 odst. 1 písm. c)
tohoto zákona příslušným úřadem územního plánování,
tj. Magistrátem města Přerova.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 2. 12 2015

U hﬁbitova
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USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 28 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 14. 12. 2015.
Usnesení Rady 28/316/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 28/317/2015
1. Rada obce rozhodla vyhovět žádosti Hanáckého souboru písní a tanců HANÁK Troubky, a to dle přílohy.
2. Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě č. 4/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Troubky v roce 2015.
3. Rada zmocnila starostu k podpisu Dodatku č. 1 této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 21. 12 2015.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 29 VE
VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ
KONANÉHO DNE 29. 12. 2015.
Usnesení Rady 29/318/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/319/2015
Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. 14/2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/320/2015
Rada obce schválila rozpis výdajů jednotlivých kapitol
rozpočtu obce na rok 2016 v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/321/2015
Rada obce schválila na základě ustanovení § 102
odstavce 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, předložený návrhu závazných ukazatelů příspěvku na provoz Základní školy
a Mateřské školy Troubky v roce 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/322/2015
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o rozúčtování nákladů na teplo a vodu
č. 128 RS 2014 ze dne 22. 1. 2015 mezi Obcí Troubky a společností ISTA Česká republika, s.r.o..
2. Rada zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady, 1 člen se zdržel.
Usnesení Rady 29/323/2015
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlou-
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vě o poskytnutí dotace č. 2015/03143/OKŘ/DSM ze
dne 30. 10. 2015 mezi Olomouckým krajem a Obcí
Troubky.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/324/2015
Rada obce schválila finanční dar v celkové výši 3 000 Kč
do Tříkrálové sbírky 2016 formou bezhotovostního převodu na sbírkový účet.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/325/2015
Rada obce schválila odpis nedoplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v celkové výši
292 Kč.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/326/2015
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. 1. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/327/2015
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. 1. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/328/2015
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. 1. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/329/2015
1. Rada obce schválila návrh na zvýšení nájemného
v obecních bytech v předloženém znění.
2. Rada obce uložila obecnímu úřadu, úseku bytového
hospodářství, aby písemnou formou seznámil nájemníky obecních bytů se schváleným návrhem na zvýšení nájemného v obecních bytech.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/330/2015
Rada obce schválila Spisový a skartační řád v předlo-

14
ženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/331/2015
Rada obce uložila starostovi obce zpracovat písemnou
výzvu ve věci rušení nočního klidu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/332/2015
Rada obce uložila místostarostovi obce zpracovat návrh
nového rozmístění kontejnerů.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/333/2015
Rada obce schválila předložený návrh termínů zasedání Rady a Zastupitelstva obce Troubky v roce 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 29/334/2015
Rada obce schválila záměr na uzavření Dodatku č. 2 ke
smlouvě č. 11304A o nájmu části nemovitosti (kulturního domu) mezi Obcí Troubky a společností Vodafone
Czech Republic a.s.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 30. 12 2015.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 30 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 20. 1. 2016.
Usnesení Rady 30/335/2016
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/336/2016
Rada obce schválila bezúplatný převod (dar) věci movité – kuchyňské linky v celkové hodnotě 11 170 Kč, Českému svazu chovatelů, základní organizaci Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/337/2016
1. Rada obce schválila uzavření Servisní smlouvy
č. 490150743 programového vybavení CODEXIS
ONLINE mezi společností ATLAS consulting spol.
s r.o. a Obcí Troubky.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této Smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/338/2016
Rada obce schválila podání žádostí do dotačních programů Olomouckého kraje – programu na podporu JSDH
a programu památkové péče.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
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Usnesení Rady 30/339/2016
1. Rada obce schválila výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování sochy svatého
Amanda v obci Troubky“.
2. Rada obce schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2016
mezi Obcí Troubky a MgA. Martinem Parobkem,
Šternberk.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady, 1 člen se zdržel.
Usnesení Rady 30/340/2016
Rada obce schválila podání žádostí o poskytnutí dotace
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a grantu
Nadace ČEZ „Oranžové hřiště“ na realizaci dětských
hřišť v areálu mateřské školy a v parku u hřbitova.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/341/2016
Rada obce schválila poskytnutí finančního daru v celkové výši 3 000 Kč na Benefiční Galavečer v Dubu nad
Moravou 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/342/2016
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního daru v celkové výši 794 Kč spolku „Otevřená srdce v nás“.
2. Rada schválila delegaci pravomoci poskytnout na
obdobné dobročinné účely finanční dary do maximální výše 1 000 Kč, nejvýše však 4x ročně, a to na starostu obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/343/2016
Rada obce schválila prodejní cenu tabulek s číslem
popisným, a to ve výši 230 Kč, včetně DPH.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/344/2016
Rada obce úpravu podmínek úhrady poskytování zpráv
prostřednictvím obecního SMS info kanálu dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/345/2016
Rada obce schválila úpravu ceníku služeb obce dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/346/2016
Rada obce schválila návrh na zpracování projektu energetických úspor v objektu bytového domu DPS Kozlovská.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/347/2016
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlou-
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vě č. 11304A o nájmu části nemovitosti mezi Obcí
Troubky jako pronajímatelem a společností Vodafone
Czech Republic a.s. v upraveném znění.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/348/2016
1. Rada obce schválila uzavření Smlouvy o nájmu
č. 262/POZ/2015 mezi Obcí Troubky a společností
Lesy ČR, s.p..
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této Smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/349/2016
1. Rada obce rozhodla zrušit usnesení č. 7/76/2015 ze
dne 18. 2. 2015.
2. Rada schválila uzavření Dohod o kompenzaci nájemného za období let 2013-2015 – „Dočasné navýšení
terénu v lokalitě Závalí“ mezi Obcí Troubky a panem
Gregovským a mezi Obcí Troubky a manželi Vránovými dle příloh.
3. Rada zmocnila starostu k podpisu těchto Dohod.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/350/2016
1. Rada obce schválila vzorovou smlouvu o nájmu kulturního domu.
2. Rada obce delegovala pravomoc uzavírat smlouvy
o krátkodobém pronájmu kulturního domu na starostu obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/351/2016
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 29. 2. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/352/2016
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 29. 2. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/353/2016
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 29. 2. 2016.

15
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/354/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Evě Marečkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/355/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Záhumení panu Aloisu Frgalovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 7. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/356/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/357/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Dědina panu Jaroslavu Skřenkovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/358/2016
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. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/359/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Záhumení paní Marii Pumprlové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 30/360/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská panu Antonínu Němčákovi, Troubky.
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2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 21. 1 2016.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 31 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 10. 2. 2016.
Usnesení Rady 31/361/2016
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/362/2016
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na
poskytování úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení na
rok 2016 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/363/2016
1. Rada obce schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce malého rozsahu „Kontejnery pro obec Troubky“ v předloženém znění.
2. Rada zmocnila starostu k oslovení 3 společností na
zpracování cenových nabídek.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/364/2016
Rada obce na základě předložených cenových nabídek
doporučuje Zastupitelstvu obce schválit pořízení osobního dodávkového vozidla zn. Volkswagen.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/365/2016
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 2/2016
mezi Obcí Troubky a společností ENVIPARTNER,
s.r.o., na aktualizaci digitálního povodňového plánu
obce.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady, 1 člen se zdržel.
Usnesení Rady 31/366/2016
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. IWWE/PD/2016/01/DK mezi Obcí Troubky a společností IWW engeneering, s.r.o. na projekční a inženýrskou činnost akce „Přístřešky v areálu OLFIN“.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/367/2016
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. IWWE/PD/2016/08/DK uzavíranou mezi Obcí Troubky a společností IWW engeneering, s.r.o. na projekční a inženýrskou činnost akce „Chodníky v ulici K Zava-
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dilce“.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/368/2016
1. Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových míst dle přílohy.
2. Rada schválila delegaci pravomoci uzavírat tyto smlouvy, a to na starostu obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/369/2016
Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 1852 v k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/370/2016
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit koupi pozemku p.č. 796 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR za účelem rozšíření areálu sběrného dvora.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/371/2016
Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 1314/1 v k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/372/2016
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy mezi
Obcí Troubky jako pronajímatelem a paní Marií Bělkovou v předloženém znění.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/373/2016
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy mezi
Obcí Troubky jako pronajímatelem a panem Radkem
Surmou v předloženém znění.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/374/2016
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o splátkách
s paní Marcelou Koutovou dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této Dohody.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/375/2016
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. 3. 2016.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/376/2016
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. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/377/2016
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. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/378/2016
Rada obce schválila termín a program IX. Zasedání
Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 31/379/2016
Rada obce schválila na základě žádosti Spolku Lungta
vyvěšení vlajky Tibetu na budově obecního úřadu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 15. 2. 2016.
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 32 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 25. 2. 2016.
Usnesení Rady 32/380/2016
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 32/381/2016
1. Rada obce schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce malého rozsahu „Územní plán Troubky“
v předloženém znění.
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2. Rada zmocnila starostu k oslovení 5 společností na
zpracování cenových nabídek.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 32/382/2016
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4/2009 o poskytování daňového poradenství
mezi Obcí Troubky a Ing. Evou Staňkovou, Kroměříž.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 32/383/2016
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení mezi Obcí Troubky a hudební skupinou Bludověnka.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 32/384/2016
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o poskytování
pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO uzavíranou mezi Obcí Troubky a společností Extéria, s.r.o.,
Ostrava.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 32/385/2016
1. Rada obce schválila výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení kontejnerů pro svoz biologického odpadu („Kontejnery pro Obec Troubky“)“ dle přílohy.
2. Rada obce schválila uzavření Kupní smlouvy č. 1/2016
uzavíranou mezi Obcí Troubky a společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 29. 2. 2016.
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VIII. spoleãensk˘ obecní ples
V sobotu 27. 2. 2016 uspořádala Obec Troubky ve spolupráci s TJ SOKOL Troubky a ostatními místními spolky v kulturním domě již VIII. společenský obecní ples. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Blue Band Company. Všechny v sále určitě potěšilo vystoupení taneční skupiny Coloredo z Horní Moštěnice,
která přispěla k dobré náladě svým vystoupením
country tanců a strhujícím kankánem.
Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali krásné
ceny do tomboly, kuchařkám ze školní jídelny za
usmažení řízků, myslivcům za výborný guláš, členům místních spolků za pomoc při obsluze a všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
plesu.
Zaměstnanci obce

Divadelní soubor Obãanské besedy Troubky
vás srdeãnû zve
na lehce erotickou komedii Miroslava Oupice

CO BYCHOM NEUDùLALI PRO HLAVU NA·Í RODINY,
v pátek 1. 4. a v sobotu 2. 4. 2016 v sále Kulturního domu v Troubkách, vÏdy od 19.00 hodin.
Vstupné 60 Kã.
a dále vás zve
na pohádku Jiﬁího Tibitanzla

POHÁDKY Z KRAKONO·OVY ZAHRÁDKY,
v sobotu 9. 4. 2016 v sále Kulturního domu v Troubkách od 16.00 hodin.
Vstupné dospûlí 60 Kã, dûti 30 Kã.

19

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 1/2016

Vepﬁové hody
V sobotu 6. února, po roční přestávce, proběhly u kulturního domu vepřové hody. Tak jako každý rok
měli příchozí možnost zhlédnout klasickou vesnickou zabijačku a ochutnat zabijačkové speciality.
Souběžně se zabijačkou probíhala také soutěž o nejlepší koláč, které se letos zúčastnilo sedm soutěžících. Všechny nabízené koláče byly moc chutné a bylo opravdu těžké vybrat mezi nimi ty nejlepší.
Nakonec porota sečetla všechny hlasy občanů, které rozhodly o prvních třech místech.
1. místo – Anežka Brázdová, 2. místo – Jarmila Ticháčková, 3. místo – Marie Surmová.
Všechny zúčastněné cukrářky obdržely účastnický list, diplomy a věcné ceny. Ani tentokrát nechyběli
Hanáci, které pan starosta kolem desáté hodiny vyprovodil na masopustní průvod po obci.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a také těm, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při organizaci
této akce.
Zaměstnanci obce
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Základní ‰kola
Zápis do I. tﬁídy
Druhé únorové úterý letošního roku patřilo dětem přicházejícím k zápisu. U vchodu do
školy je čekalo překvapení v podobě krásné paní Zimy. Každého školáčka se poté ujal
jeden ze zimních sportovců a společně absolvovali první část zápisu. Zde děti předvedly svůj postřeh, pozornost, zručnost i schopnost ovládání jemné a hrubé motoriky.
Po úspěšném zvládnutí první poloviny zápisu postoupily do další, kde na ně již čekaly paní učitelky.
Budoucí prvňáčci zde museli prokázat, jak dobře jsou připraveni na roli školáka, a tak bylo ze všech
stran slyšet básničky, písničky, počítání, poznávání tvarů či barviček, či zkoušení správné výslovnosti,
která je pro první třídu tolik potřebná. Všech 26 budoucích žáčků si za odměnu odneslo dárečky a radost
z dobře provedených úkolů. Nezbývá, než dětem i rodičům popřát, ať jim tato radost a nadšení vydrží
nejméně do deváté třídy.
Marta Kosíková

Projekt EDISON
EDISON je multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech založených na poznání lidí různých kultur a jejich chování,
případně vytváří zázemí pro rozvoj takového prostředí.
V týdnu od 14. do 19. února 2016 v rámci projektu EDISON navštívilo naši školu šest zahraničních
vysokoškolských studentů z Brazílie, Číny, Japonska, Gruzie, Jordánska a Egypta. Snažili se zapojit
děti do diskuze o svých zemích a zároveň nabízeli možnosti srovnání obou kultur. Přes počáteční ostych
žáků mluvit v anglickém jazyce, v následujících dnech, které přinesly ukázky a praktické části prezentací daných zemí, rychle padly veškeré bariéry.
Neal z Číny nám pomohl nahlédnout do tajů čínské kaligrafie a společně jsme se naučili základům
tai či a kung fu. Rovněž naše úmorné snažení něco uchopit čínskými hůlkami bylo více než humorné.
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Clara z Brazilie nejenže okouzlovala svou krásou a odzbrojujícím úsměvem, ale také se nás rozhodla
příjemně rozvlnit v rytmu salsy a samby pro případ, že bychom zavítali na karneval v Riu. Japonka Lisa
se pak zaměřila na náročné tradiční japonské origami, které jsme však všichni úspěšně zvládli. Egypťan Peter nemusel předvádět takřka nic, děti ho doslova milovaly od samého počátku pro jeho bezprostřednost a nevázanost, nicméně i on měl v rukávu ukázky tanců a rytmů afrického kontinentu. Gruzinka Lika nám doslova vyrazila dech nádhernou prezentací své země s pohledem na Kavkaz. Jordánka
Lima nás zase naučila vyslovovat v arabštině naše jména. Musím za všechny říct, že jsme si to náramně užívali a dny plynuly neuvěřitelně rychle.
Ve středu proběhlo přátelské utkání ve floorbalu v hale Troubky, a to mezi učiteli/stážisty a žáky 8.
a 9. třídy. Příjemně naladěni aktivním sportem jsme se ocitli téhož dne na hokejovém utkání HC ZUBR
Přerov versus HC Slavia Praha. A nejen pro naše přátele to byl opravdu nezapomenutelný zážitek!
Následující den jsme se rozhodli upořádat výlet do Prahy, kde krásný dojem z naší stověžaté metropole ještě korunovalo nádherné počasí. Našim hostům jsme samozřejmě neopomněli představit ani
vesnici Troubky či Muzeum J. A. Komenského v Přerově.
Celý týden jsme zakončili akcí global village. Stážisté si připravili stánky charakterizující svoji zemi.
Slavnostním závěrem bylo pozvání studentů do Kulturního domu v Troubkách, kde proběhla přehlídka
tanečních souborů Hanáček a Hanák. Také došlo k setkání s panem starostou Mgr. Radkem Brázdou
a předání upomínkových předmětů od obce.
Budeme dlouho vzpomínat na tuto událost, která se stala velkou zkušeností při poznávání odlišných
kultur a zajímavých osobností. Zároveň nás přiměla zamyslet se nad předsudky a hlavně vědomím důležitosti angličtiny jako mezinárodního jazyka v dnešním globalizovaném světě.
Markéta Macfeldová

Projekt EDISON očima Aničky
V pondělí jsme přišli do školy plní otázek. Budeme jim rozumět? Jak se budou stážisté chovat? Co
se po nás bude chtít? Myslím si, že málokdo z nás měl nějakou představu o tom, jak bude výuka probíhat.
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Ovšem první hodinu s Nealem z Číny jsme se přesvědčili, že se není čeho obávat. Nealova prezentace byla velice hezky zpracovaná, myslím, že jsme i dobře rozuměli. Další den nám Neal dokonce předvedl čínské číslice, učil nás, jak jíst hůlkami, také nám ukázal předmět, se kterým se v Číně hraje něco
jako kopaná v kruhu. Předmět bych popsala jako gumový puk s peříčky. A to, co mě nejvíce zaujalo,
byla ukázka bojového chvatu.
Veselé hodiny probíhaly pod vedením Petera Mourada Kamela z Egypta. Bylo mu sice rozumět hůře,
ale nemohu říci, že jsme nerozuměli. Povídali jsme si, pokládali otázky, na které nám Peter velice ochotně odpovídal. Na závěr nás Peter naučil egyptský tanec.
Historií a kulturou Japonska nás provedla Lisa. Kromě toho nás naučila podepsat se japonsky a hráli jsme hru, při níž jsme jmenovali japonské názvy ovoce.
Lima Haddad nám představila Jordánsko a opět jsme se učili napsat své jméno, tentokrát arabsky.
Clara si s námi popovídala o Brazílii. Na téma Brazílie nám pokládala otázky, z čehož na některé
z nich se nám odpovídalo velice špatně. Málokdo z nás si zapamatoval například názvy tradičního brazilského ovoce. Vymýšleli jsme různá pojmenování a některé naše nápady zněly zajímavě.
Něco o Gruzii jsme se dozvěděli s Leilou. Na závěr jsme sepisovali návrhy na svoji vysněnou zemi,
školu a na to, co bychom udělali s milionem eur.
Mně se nejvíce líbily hodiny s Peterem a také s Nealem, jehož prezentace byla, jak jsem již uvedla,
velice pěkně zpracovaná. Škoda, že na jeho prezentaci byly vyčleněny jen dvě hodiny.
V pátek se v malé tělocvičně postavily stánky s tradičními předměty, vlajkami a byly pro nás nachystány také ochutnávky tradičních jídel.
Omladina Hanáku ukázala stážistům tance, pak nastalo loučení a odjezd na vlakové nádraží v Přerově, kde stážisté nasedli na vlak směr Krakov.
Tento týden nám přinesl spoustu zkušeností a nových zážitků. Podle mě by nebylo špatné, kdyby se
v budoucnu něco podobného opět uskutečnilo.
Anna Burianová, žákyně VIII. třídy
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II. literárnû-v˘tvarn˘ salon
První březnové odpoledne bylo protkané kouzly a tajemnou magií – konal se II. literárně-výtvarný
salon, na který byli pozváni žáci prvního i druhého stupně naší základní školy. Celý program salonu byl
rozdělen do dvou částí. Pohádková galerie byla připravena pro žáky druhé až čtvrté třídy, následující
čas byl věnován starším žákům, kteří se ponořili do tajemného příběhu Čarodějova učně.
Prostor učebny III. třídy je proměněn v barevně sladěný a provoněný salon. Místo lavic jsou stolečky se
sladkým občerstvením, místo nástěnek starodávný mlýn a místo na židličky si příchozí hosté sedají na polštářky. Děti jsou pohodlně posazené, popíjí
teplý čaj, a tak můžeme začít. Literárněvýtvarný salon zahájily dvě čarodějnice, které chtěly dětem namíchat pohádkový lektvar,
aby si vzpomněly na klasické pohádky
a všechny kouzelné pohádkové bytosti.
Nebylo to však nutné, protože děti vyřešily
tři úkoly, a tak pomohly ježibabám zachránit
pohádkový svět. Po představování svých
oblíbených knih, jež si děti s sebou přinesly,
jsme se pustili do vytváření medailonků nejrůznějších pohádkových bytostí. Děti si zvolily čerty, vodníky, víly, princezny, rytíře a další rozmanité postavy, ke kterým psaly
výstižnou charakteristiku. Svou práci doladily barevnou ilustrací. Při literárně-výtvarné činnosti se
děti opíraly nejen o své znalosti klasických pohádek, ale
také využívaly pestrost své
fantazie a představivosti. Po
hodině a půl vznikla krásná
pohádková galerie, kterou
jsme si pročítali a spokojeně
obdivovali.
Přiblížil se večer a s ním
i čas nahlédnout do knihy
Otfrieda Preusslera Čarodějův učeň. Žáci druhého
stupně si vyslechli část
napínavého
příběhu
o chlapci Krabatovi,
který vstoupil do služeb
tajemného mlynáře ve
mlýně u Černé vody. Krabat se stal jedním z dvanácti chasníků, kteří se pod vedením mistra kouzelníka učili nejen mlít obilí, ale podle knihy tajných učení i čarovat. Žáci pozorně poslouchali příběh, který je
prostoupen černou magií, jejíž moc nahání hrůzu. Zápletka a závěr příběhu je nedokončen a nás zajímalo, co bylo dál… Tohoto úkolu se chopili hosté literárně-výtvarného salónu, kteří tvůrčím způsobem
dokončili příběh Čarodějova učně. Na závěr jsme si přečetli díla autorů a prohlédli si ilustrace, které ke
knize nakreslili. Při autorském čtení jsme mlčky poslouchali. Každé rozuzlení příběhu bylo jiné, každé
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mělo však dobrý konec, v němž zvítězila bílá magie, která spočívá v silách lásky. Rozloučili jsme se animovaným příběhem chlapce Krabata, jehož tvůrcem je Karel Zeman, český režisér, loutkař, výtvarník
a animátor.
Během II. literárně-výtvarného salonu vzniklo díky našim dětským tvůrcům mnoho zajímavých a originálních děl. Atmosféra byla velmi příjemná a jedinečná. Všem návštěvníkům děkujeme, že přišli a věnovali svůj volný čas knihám, příběhům, pohádkám, výtvarnému tvoření a především sobě samým.
Michaela Mikešková, Eva Vojtková

Recitaãní soutûÏ
Školní kolo recitační soutěže proběhlo letos 23. února. A jaké bylo? Začalo to mnohem dřív. Každé
dítě si vybralo báseň, která ho nějakým způsobem zaujala. Někteří si zvolili dokonce prózu, což je mnohem náročnější na paměť. Nás dospělé okouzlovalo, jak volba textu často krásně charakterizovala dítě
tak, jak je známe.
V mnohých třídách nejprve proběhla třídní kola, kde děti společně s paní učitelkou vybraly tři nebo
čtyři zástupce, které vyslaly reprezentovat svoji třídu ve školním kole. Kolem půl druhé se začali trousit
první stateční. Poslední horečné opakování textu, nervozita („já tam snad ani nepůjdu…“), povzbudivá
slova od spolužáků a učitelek.
Sešli jsme se přece hlavně proto, abychom si společně užili potěšení z krásy mluveného slova. Ale ten
nepříjemný houpavý pocit kolem žaludku, ten asi neminul nikoho. Z 25 dětí z 2.–9. třídy musí být vybráno
jen osm, kteří postoupí do okresního kola. Přišel mezi nás i pan ředitel, osm učitelek v porotě, soutěžící,
hosté – paní učitelky z druhého stupně i spolužáci. Povzbudivý potlesk vítal každého účinkujícího. A skutečně bylo co poslouchat. Texty legrační i poetické, napínavé i roztomilé. Ale hlavně ten přednes. Viděli jsme,
že děti prožívají to, co říkají. Je škoda, že vám nemůžeme nabídnout videozáznamy, protože výkony stály
za to. Každého odměnil bouřlivý potlesk. Vybrat tři nejlepší byl vždy úkol nelehký.
Do okresního kola postoupili tito žáci: S. Kargerová, A. Oškerová (vzhledem k nemoci ji v kole okresním
nahradila E. Manová), M. Burianová, J. Řezníček, D. Chodúr, T. Geryková, L. Dočkalová a V. Sojáková.
Po závěrečném vyhodnocení si účinkující odnášeli čokoládku, někteří i diplom a knihu. Ale s intenzívním zážitkem odcházeli všichni.
Děkujeme našim učitelkám, že pro děti soutěž připravily, a děkujeme také žákům, kteří si pocvičili
paměť a rozvinuli tvořivost při přípravě. Věříme, že je tato zkušenost obohatila.
Ludmila Písková

Lucie Doãkalová, Veronika Sojáková a Anna Burianová
David Chodúr, Tereza Geryková a Daniela LuÏná
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Ocenění Marie Burianové
Maruška Burianová zvítězila na plné čáře v již
zmíněném okresním kole recitační soutěže, které
se konalo první březnový den ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově. Svým působivým přednesem textu Karla Čapka O chrtech
a jiných psech zaujala porotu natolik, že při vyhlašování výsledků nešetřila předsedkyně poroty slovy chvály. Díky tomuto skvělému výsledku postupuje Maruška do krajského kola této soutěže.
Maruško, moc ti gratulujeme a všichni ti budeme držet pěsti, abys naši školu 1. dubna v Olomouci reprezentovala tak skvěle, jako tomu bylo
v kole okresním!
V rámci tohoto kola dosáhla ve své kategorii
pěkného umístění i žákyně 7. ročníku Terka Geryková, kterou porota odměnila diplomem za mimořádný umělecký výraz.
Šárka Dvořáková

V˘let do Prahy
Ve čtvrtek 18. 2. se žáci 7. třídy vydali spolu s našimi zahraničními hosty projektu Edison na výlet do
našeho hlavního města. Přestože jsme měli na prohlídku nejvýznamnějších pamětihodností jen sedm
hodin, stihli jsme toho víc než dost. Sedmáci si pro zahraniční studenty připravili krátká povídání o jednotlivých památkách (samozřejmě v angličtině).
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Po příjezdu vedly naše kroky nejdříve na Václavské náměstí, kde jsme si prohlédli sochu sv. Václava a budovu Národního muzea. Dále jsme pokračovali směrem k Národnímu divadlu, kde jsme si připomněli historii jeho vzniku.
Po mostě Legií jsme přešli na druhou stranu řeky Vltavy a pokračovali jsme ke kostelu Panny Marie
Vítězné, který je proslulý soškou Pražského Jezulátka. Odtud jsme přes Malostranské náměstí zamířili Nerudovou ulicí k nejvýznamnější české památce, Pražskému hradu. Zde jsme zhlédli střídání stráží,
a poté si prohlédli katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Třídám základních škol byla poskytována zvláštní sleva, takže každého žáka vyšla prohlídka Pražského hradu na necelých 10 Kč. A to se vyplatí.
Z Karlova mostu jsme se pokochali krásným výhledem na Prahu, a poté jsme Karlovou ulicí došli na
Staroměstské náměstí, jehož dominantu tvoří Staroměstská radnice s orlojem. Odtud jsme se přes Václavské náměstí, kde jsme naši okružní cestu začínali, vydali na vlakové nádraží.
Výlet se všem moc líbil, jak žákům, tak zahraničním studentům, kteří se tímto mohli seznámit s jedním z nejkrásnějších měst Evropy. Přispělo k tomu jistě i nádherné slunečné počasí, které nás celou
dobu provázelo. Cestu vlakem žákům hradila škola, za což tímto panu řediteli moc děkujeme.
Tento výlet se mi líbil. Nejvíce se mi líbilo Staroměstské náměstí. Užil jsem si to. Celou cestu jsem
šel s Peterem (studentem z Egypta) a povídal jsem si s ním. Bylo to super.
Matouš Stoklásek

·kolní druÏina
Hned v lednu jsme se vrhli do sněhových radovánek pod názvem Sněhuláci a sněhulačky a školní
zahradu nám ozdobila mrazivá dílka rozličných názvů i tvarů. Větší děti si pak vyrobily sněhové kamarády, kteří se nerozpouští, a každý den se tak na ně mohou dívat z okna jejich herny. Ti nejmenší si zase
odnesli domů krásná „sněžítka“ vlastnoruční výroby, ve kterých se pohupovala zvířátka, domečky a jiné
malinkaté věcičky.
V povánočním a masopustním čase se již tradičně vrháme do karnevalového reje a valentýnského
veselí. Děti si užívají tance, zábavy, soutěžení a skotačení v pohádkových převlecích i valentýnských
barvách.
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Ve svých odděleních tvoří různé dobroty jako třeba jablíčkový závin, sladké tousty, kakaový koláč či
Bebe řez s banány. To si vždycky tuze pochutnáme.
Za krásného počasí se vydáváme na procházku obcí nebo za sportem na dětské či fotbalové hřiště. Ale
dokážeme se pořádně rozhýbat také v naší družině! Z turnaje v bowlingu či skocích přes švédskou bednu
si nejeden z nás s rozzářeným úsměvem odnášel malou dobrotu nebo něco pěkného na památku.
Paní vychovatelky pro nás pořádají také různé projektové dny. Při putování za domácími mazlíčky
jsme se opravdu hodně prošli a poznali velkou část Troubek, „cesta do vesmíru“ nás pak přenesla na
celé odpoledne do jiného – tajemného světa a při zimním putování jsme se postarali také o zvířátka
kolem nás.
Teď už se však těšíme, až nás zahřejí při hře na školní zahradě první sluneční paprsky!
Přejeme vám všem krásné jaro…

Keramick˘ krouÏek
pro dûti z M·
V letošním školním roce nás dochází do keramiky
deset, a to samí kluci. Letos se nepřihlásila ani
jedna holčička, a tak máme klučičí sestavu. I když
jsou to kluci, jsou strašně šikovní a pokaždé se
soustředí, aby měli krásný výrobek. Lukášek Vožda a Lukášek Knap navštěvovali keramiku již
minulý školní rok a rádi pomáhají, jako správní
kamarádi, těm, kteří s tvořením začínají.
Nejprve jsme se naučili s hlínou pracovat a zkoušeli si, co všechno se z ní dá vytvořit. Tvoříme
vždy tematicky, dle daného ročního období. Teď
jsme začali už přivolávat Velikonoce a vytvořili si
ovečku a zajíčka. Zajíček nám dal minulou hodinu
pěkně zabrat.
Doufám, že to děti bude nadále bavit a budou si
odnášet plno výrobků.
Zleva Tomá‰ek Doãkal, Kuba DoleÏal a Luká‰ek VoÏda.

Vedoucí kroužku, Veronika Zatloukalová

Mateﬁská ‰kola
Minuta po minutě, hodina za hodinou, den po dni. Čas plyne stále stejně. Někomu se může zdát, že
se strašně vleče. Třeba, když čekáte, než otevřou poštu, než přijede autobus nebo Rosnička, nebo když
vyhlížíte konec pracovní doby.
Ovšem nám, učitelkám v MŠ, čas ubíhá strašně rychle. Je to tím, že jsme v té nejlepší společnosti
všetečných, usměvavých, upovídaných a vždy upřímných dětí. Než jsme se nadáli, už je tu březen. Ale
pěkně popořádku.
V lednu jsme si sdělili zážitky z Ježíška, a potom už plně najeli na činnosti. V každé třídě se pracuje
jinak.U Kuřátek se hlavně snažíme o to, aby se děti samy oblékly, najedly, zvládly hygienu. Poté je důležitou součástí hra. Děti se učí půjčovat si hračky a hrát si spolu.
Ale učíme se také držet správně tužku v ruce, kreslit, malovat barvami a hlavně lepit. K procvičení
těla navštěvujeme tělocvičnu, kde se učíme ovládat své tělo a pohyby, pravou a levou stranu...
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Karneval
U Sluníček je stále důležitá hra, která už má propracovanější charakter. Děti si hrají na rodinu, nejčastěji na maminku s miminkem a tatínkem, co chodí do práce, na prodavačku a kupující, na opraváře
aut a zákazníka…
Na řadu také přicházejí složitější činnosti – obkreslování podle šablon, stříhání, grafomotorické listy
na procvičení ruky a stále úchop tužky. Malování štětcem už jde také mnohem lépe, není to jen „míchání barev“ jako u Kuřátek. Tělo si tužíme ve sportovní hale, kde máme spoustu prostoru na vybití energie a učíme se kotoul nebo rovnovážné cviky.
U Skřítků to už je samostatná práce, jak po řečové stránce, tak i při trénování zručnosti. Vodové i temperové barvy jsou zde na denním pořádku. Tyto děti jsou samostatnější při přípravě činností i při pozdějším úklidu. Vše je zaměřeno na všeobecný rozhled a hlavně na přípravu na nástup do I. třídy – grafomotorika, matematické představy, řečové dovednosti atd.
Stříhání, malování, kreslení, to už je pro Skřítky hračka. Ovšem, udržet pozornost při činnosti a dokončit práci, to chce i trochu cviku. Ve škole si nemohou jen tak odběhnout od rozpočítaného příkladu. Navíc
mají ještě jiné aktivity, jako je vítání občánků, cvičení ve sportovní hale v sokole, plavání, saunování,
keramiku, přespání ve školce a nejvíc očekávaná škola v přírodě.
A co jsme společně prožili?
V lednu Skřítkové potěšili nejen děti z MŠ, ale také občany, které potkali po vsi, protože se vydali na
procházku v převlečení za Tři krále a zpívali si do kroku My tři králové jdeme k vám... Tato akce se všem
moc líbila, a myslím, že i lidé, které potkali, měli opravdovou radost.
Další povzbudivou akcí Skřítků byla návštěva domu s pečovatelskou službou v Tovačově, kde svými
písničkami a básničkami potěšili babičky a dědečky. Nezapomněli se pozdravit s jejich „bývalou školkovou tetou“ Haničkou Lehkou.
Dopravní výchovu se Sluníčka a Skřítci učili s klaunem, který jim připomněl pravidla silničního provozu. Je to důležitá a v klaunovském podání i zábavná forma učení, zase trochu jiná, než v MŠ.
9. 2. 2016 se v budově ZŠ konal zápis do I. třídy. Děti jej absolvovaly s rodiči a byl to pro ně určitě
velmi silný zážitek, takový mezník v jejich dosavadním „hracím“ životě. Týden před zápisem se Skřítko-
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vé byli podívat v I. třídě, kde jim
paní učitelka Evička Vojtková
spolu s dětmi ukázala třídu,
učebnice, a také pár dovedností,
které se už žáci naučili.
Canisterapie – většina z nás
ví, co to znamená, ale naši Skřítové a Sluníčka ne. Najednou se
ve školce objevil veliký pes jménem Elinka, který dětem ukázal,
že nejsou jen psi, co štěkají za
vraty, ale že pejsci dovedou
i pomáhat nemohoucím nebo
postiženým lidem.
Za kulturou Sluníčka a Skřítkové vyjeli do Městského domu
v Přerově na pohádku Včelí medvídci doprovázenou písničkami
Canisterapie u sluníãek
ze stejnojmenného večerníčku.
Cesta autobusem, divadlo, hraná pohádka, to vše jsou věci, které děti navštěvují jen málokdy a je to
pro ně velká událost. Také tomu přizpůsobily i oděv, do divadla se přece nechodí v teplákách!
V posledním únorovém týdnu se ve všech třídách uskutečnil karneval. Kuřátka měla svůj karneval
v tělocvičně, Skřítkové a Sluníčka ve sportovní hale. Vše začalo výzdobou, na které se podílely hlavně
děti. Maminky připravily krásné kostýmy a vše mohlo začít. Od rána hrála hudba, tancovalo se, soutěžilo v různých disciplínách a hlavně se smálo. Proběhlo fotografování všech masek, promenáda, udílení diplomů, odměn a dárečků. U Kuřátek navíc byla i tombola, kde každé dítě vyhrálo cenu.
V posledních dnech vrcholily přípravy na jarní výstavu, na kterou jsme pilně vyráběli, až se nám od
rukou kouřilo. Však jste to všichni viděli na výstavě.
Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům za přichystání masek na karneval, za sponzorské dary,
které dětem dělají radost, a také za to, že plníte úkoly, které si na vás vymýšlíme. Vždyť nejkrásnější
chvíle jsou v kruhu dětí a největší radostí je jejich úsměv a ty známé jiskřičky v očích. S dětmi čas utíká neskutečně rychle.
Za kolektiv MŠ Veronika Mlčochová

SdruÏení pﬁátel ‰koly
I letos byl pro SPŠáky první akcí v roce školní ples. Ten se uskutečnil 30. ledna a k tanci a poslechu
hrála hudební skupina Blue Band Company. Návštěvnost na plese byla velká, vystupovali a stužkovali
se deváťáci, a i my, SPŠáci, jsme před půlnocí pobavili hosty plesu svým baletním vystoupením.
V sobotu 5. března jsme uspořádali již tradiční dětské šibřinky. S přípravami jsme začali už v pátek
večer, abychom pro děti stihli přichystat překvapení. To jsme pro velký úspěch udělali stejné jako loni.
Ke stropu jsme připevnili dvě sítě plné nafouknutých balonků. Vše vypuklo ve 14 hodin, ale pro vysokou nemocnost jsme bohužel museli zrušit vystoupení aerobiku.
Navštívit nás přišel klaun kouzelník, který nejen kouzlil, ale děti i bavil. Nejtěžším úkolem, jako vždy,
pro nás bylo vyhodnotit nejkrásnější a nejoriginálnější masku. Všechny masky byly velmi krásné a nápadité. Děti u vchodu dostaly jedlý náhrdelník, v malé tombole si vybraly další dárek a pak čekaly, jestli
budou mít štěstí při losování velké tomboly, kde byla připravena spousta her a hraček.
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Horní ﬁada: Mgr. Petr Vrána ﬁeditel ‰koly, Michaela ¤ezníãková, Krist˘na Milerová, Renáta Nedomová,
Klára Milerová, Sofie Kováﬁíková, Tereza Kamelandrová, Viktorie Vránová, Tomá‰ Pacáãek, Tadeá‰ Cicko, Mgr. ZdeÀka OdloÏilíková tﬁídní uãitelka.
Dolní ﬁada: Ladislav Doãkal, Jan Skopal, Eli‰ka BroÏková, Eva Nûmãáková, Veronika Sojáková, Vojtûch
Baìura, David Kleme‰

Foto Jana Veãeﬁová

31

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 1/2016

Po vylosování velké tomboly jsme rozstřihli sítě a na děti jsme pustili všech 800 balonků. Během odpoledne byly pro děti připraveny soutěže s odměnami, děti tančily a bavily se. Celé odpoledne uteklo velmi rychle.
Děkujeme všem za účast na školním plese i na dětských šibřinkách a těšíme se na shledání 29. dubna na reji čarodějnic.
Za SPŠ Romana Soušková

Dûtské ‰ibﬁinky

Foto Petr Gregovsk˘
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Z na‰í farnosti
Milí troubečtí obyvatelé,
v čase před Velikonocemi si snad říkáme, proč jsou tyto svátky letos tak brzo. Ano, každý rok je datum
Velikonoc trochu jiné a je určováno, alespoň pro mě, dosti složitým počítáním, na který den kdy přesně
padnou. Snad by se to dalo zjednodušeně pochopit takto: křesťané se dohodli roku 325 na 1. celosvětovém shromáždění církve (koncilu) v Niceji, že Velikonoce budou slavit vždy v neděli po prvním jarním
úplňku. Jarní rovnodennost (jaro) byla úředně stanovena na 21. březen, ač astronomicky je to kolísavé. Jakmile nastane po tomto datu úplněk, tak v neděli poté jsou Velikonoce. Časově je to proměnlivé,
od 22. března do 25. dubna.
Proč první jarní úplněk? Jak známo, křesťanství vyústilo ze židovství, a to své svátky slaví podle měsíční (lunárního) kalendáře. Je to logické, vždyť opakující se fáze měsíce na noční obloze dávaly v dávných
dobách člověku jakýsi orientační záchytný časový bod, od úplňku k úplňku, a podle toho se určovalo
datum a počítal rok, když se vyměnily čtyři fáze ročních období. O Velikonocích se hovoří jako o svátcích jara. V pozdním pravěku se společnost dělila na dvě kultury, nomádsko pasteveckou, tedy se stády putující, a naopak usedlou zemědělskou kulturu. Semitské civilizace obojího druhu, k nimž tímto článkem mířím, příchod jara vyjadřovaly každá po svém. Jedni slavili jaro hostinou z beránků, druzí pečením
chlebových nevykvašených placek z první úrody ječmene (semitské jaro).
Do této jarní pozdně pravěké zvyklosti přichází konkrétní starověké datum, a to 14. a 15. nisanu (v hebrejštině to znamená zralý klas), prvního jarního měsíce u židů. Konkrétní datum se vždy pojí s konkrétní událostí. V době rozkvětu Egyptské říše kolem 13. století před Kristem se Izraelité podíleli, coby otroci, na stavbě egyptských měst Ramsese II. Bible hovoří o jejich ponížení a faraonově záměru jejich
vyhlazení či splynutí s tamním obyvatelstvem.
V těchto dnech se udála historická událost. Útěk na svobodu, exodus za svobodou do vlastní země. Odtud
datum 14. a 15. nisanu. Velká noc, v níž 14. nisanu Izraelité zabili beránky, posílili se na cestu a krví těchto zvířat pomazali rámy svých dveří. V tu noc Egypt zasáhlo podle biblického vyprávění poslední z desíti
prokletí v podobě smrti prvorozených všude tam, kde nebyla nade dveřmi krev beránkova. Následující den,
posilněni beránkem a chvatně upečenými nekvašenými chleby, byli propuštěni svými otrokáři z Egypta.
Faraon se však jen tak nevzdal svých otroků. Vyslal vojsko za prchajícím Izraelem. Zastihl je u Rákosového moře. Prchající otroci s pohledem na blížící se armádu ztratili veškerou naději.
Nastal však ohromný zvrat událostí, a zatímco prchající otroci přecházejí na druhou stranu bez úrazu, pronásledovatelům se moře stalo hrobem. Od této události židé dodnes slaví svůj Pesach – vyjití,
kterému my říkáme Velikonoce. Pesach slaví tak, že 14. nisanu židé zabíjejí beránky a připravují je na
slavnostní hostinu, která je následujícího 15. nisanu, při níž si vyprávějí o události vyjití z Egypta. Není
nezajímavé, že Ježíš z Nazareta byl podle Janova evangelia ukřižován právě v den zabíjení beránků
14. nisanu roku 33 v pátek (zřejmě to bylo 3. dubna roku 33). V den, kdy se připomínal také ochranný
účinek krve beránků kdysi v Egyptě, byla na kříži prolita krev Nevinného. Kristus však třetí den vstává
z mrtvých a odtud potom křesťané slaví neděli po prvním jarním úplňku jako den Ježíšova zmrtvýchvstání,
tedy křesťanské Velikonoce.
Svátky jsou to tedy pohyblivé a dodržuje se starobylost počítání času, aby se takto více zachovaly
v paměti i ony události, které mají stále, co říci. Témata bytostně lidská: otroctví či jakákoli svázanost
čímkoli, strach z čehokoli, téma smrti, dar svobody člověka a možnost nového života. Přeji sobě i vám,
abychom v době Velikonoc nalezli to, co přinášejí.

Svatý rok milosrdenství
Tento rok papež František vyhlásil rokem milosrdenství. O co má jít? Slovo milosrdenství leckomu
může znít jako ze starých dob, kdy poddaní úpěli pod svými pány a byli odkázáni na jejich blahovůli.
Prosili je, aby byli milosrdní ve výběru poplatků, stanovování roboty atp. Zdá se nám, že do dnešní doby
toto slovo nepatří. Každý má dnes svá práva. V pořádku. Ovšem i povinnosti. A dodal bych, a také zodpovědnost.
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Obě zbývající ovšem za našimi právy na cokoliv jaksi pokulhávají, a protože jeden nemůže díky tomuto pokulhávání důvěřovat čím dál více tomu druhému, ocitáme se uprostřed společnosti technokraticko-byrokraticky studené, společnosti komisí, kontrol a jejich kontrol, kde jeden hlídá druhého a bác ho,
jakmile se přijde na něco, byť by to byla banalita. „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec (tedy
Bůh),“ je heslem roku milosrdenství.
Kdysi jsem s dětmi v náboženství sledoval celkem zdařilý projekt, jak přiblížit biblické poselství této
mladé generaci. Téma bylo hřích Adamův a Evin a následné vyhnání z ráje. Filmový snímek nás uvedl
skrze dva mladé lidi, chlapce a dívku, na ulici, kde se ti dva s mikrofonem v ruce ptali náhodně procházejících na téma provedení něčeho špatného a co by mělo následovat.
Lidé, zvláště starší, se dokázali i rozohnit, jak by se mělo hned trestat a nejlépe exemplárně. Každý,
kdo udělá něco špatného, že má být bez milosti potrestán, shodovali se kolemjdoucí. Komické bylo, že
každý, kdo ohnivě soudil, byl v pořadu o lidském hříchu. Tedy, sám nad sebou vynášel ortel trestu. Protože není na světě nikdo, kdo by nikoho neurazil, nikomu neublížil, nic špatného neprovedl, kdo by do
světa nevnesl nějaké to zlo, ač třeba „nikoho nezabil, nic velkého neukradl a o druhé se nestará,“ jak
se rádi ospravedlňují mnozí, co mají doma spoustu nakradených věcí z práce, svá domácí zvířata přikrmují kukuřicí z pole, které nevlastní, a jejich jazyk skloňuje ve všech pádech ty, kteří jim leží v žaludku. „Buďte milosrdní jako Otec,“ je heslem roku vyhlášeným papežem.
Jak však být milosrdný k druhým, když takovým člověk není k sobě? Jak to myslím? Známe mnozí,
co je to detoxikace organismu. Tušíme, že naskládané jedy musí ven. Chodíme na jarní kopřivy, trháme medvědí česnek a připravujeme z toho detoxikační kůru. Jistě tělo za toto snad poděkuje a odvděčí se. Jenže zde nejsou jen toxické chemické látky. Je zde také srdce člověka. Zanášené vším tím, o čem
byla řeč výše. Existuje nějaký detox pro lidské srdce? Existuje něco, co pomůže od stále více tvrdnoucího srdce, těžknoucího produkty vlastní výroby? Že to není vidět navenek? Jen sledujme slovník společnosti, či svůj, vždyť, co na srdci, to na jazyku. Buďme k sobě milosrdní a dopřejme si detoxu vlastního srdce.
Detoxem jsou slzy poznání sebe samotného
v porovnání s tím, jak bych chtěl, aby druzí byli ke
mně. Pocit zahanbení však nestačí a mohl by vést
k ještě většímu zatvrzení: „Však druzí také, a ještě více! Tak co já, chudák, oběť druhých!“ Je třeba tedy přijmout i ujištění, že když toto vše vyjde
ven, dovnitř zase vejde pokoj, nová síla i odhodlání leccos změnit. Navíc říci „Je ti odpuštěno,“
pakliže to myslíš vážně a zjednal jsi nápravu, je
výrok velmi silný, životadárný, stavějící znovu na
nohy. Každý známe pocit úlevy, když přišlo smíření a odpuštění po dusných mracích zmrzlých
vztahů.
Nad to však není lepšího detoxu lidského nitra
v dějinách člověka, a to bez nadsázky, než zpověď a následné rozhřešení. Proto papež František
zve svět do zpovědnice, zakusit Boží milosrdenství a stávat se tak sám více milosrdným. Tedy člověkem milého srdce. On sám jde příkladem. Dříve, než jde v Římě zpovídat, požádá nějakého
kněze sám o vlastní zpověď. Přeji vám zvláště
v okolí Velikonoc dobrou zpověď, ač by byla po
mnoha letech, nebo vůbec poprvé.
Těším se na vás, váš otec Radek
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Velikonoãní bohosluÏby
Květná neděle 20. března
8.30 hod. – mše svatá, žehnání kočiček a májek, průvod do kostela, čtení pašijí
15.00 hod. – pobožnost křížové cesty a uctění ostatků Kristova kříže
Zelený čtvrtek 24. března
8.00 hod. – společná ranní modlitba v kostele
18.00 hod. – mše svatá. Během mše se symbolicky umývají dvanácti mužům nohy.
Místo zvonů, které umlknou, zní tradičně klapače
Po mši kostel otevřen do 22.00 hod., možnost zpovědi a meditace v „Getsemanské zahradě“
Velký pátek 25. března (poprvé také jako státní svátek)
8.00 hod. – společná ranní modlitba v kostele
15.00 hod. – modlitba křížové cesty a pobožnost k Božímu milosrdenství
18.00 hod. – velkopáteční obřady, biblická čtení a čtení pašijí, uctívání kříže, svaté přijímání, otevření Božího hrobu
Po obřadech kostel otevřen do 22.00 hod., možnost zpovědi a meditace u „Božího hrobu“
Bílá sobota 26. března
8.00 hod. – společná ranní modlitba v kostele u Božího hrobu
10.00 hod. – modlitba maminek s malými dětmi u Božího hrobu
12.00 hod. – modlitba z breviáře uprostřed dne u Božího hrobu
15.00 hod. – pobožnost k Božímu milosrdenství u Božího hrobu
18.00 hod. – modlitba z breviáře večerních chval u Božího hrobu a zavření Božího hrobu
Po celý den otevřený kostel, možnost meditace u Božího hrobu.
21.00 hod. – slavnost Zmrtvýchvstání Páně, žehnání velikonočního ohně a velikonoční svíce, blok
biblických čtení, křestní bohoslužba a obnovení křestních slibů, mše svatá
Neděle 27. března slavnost Zmrtvýchvstání Páně
10.00 hod. – mše svatá, žehnání velikonočních pokrmů
Po mši na farní zahradě tradiční velikonoční pohoštění pečeným beránčím masem, nekvašenými
chleby a vínem.
18.00 hod. – pobožnost k Božímu milosrdenství
Všední dny velikonočního týdne
18.00 hod. – denně pobožnost k Božímu milosrdenství a poté mše svatá
(kromě pondělí v 8.30 hod.)
3. dubna, neděle Božího milosrdenství
8.30 hod.– mše svatá
15.–18.00 hod. – eucharistie a zpovídání
18.00 hod. – Svátostné požehnání a Te Deum
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Velikonoãní v˘stava
V pátek 18. 3. uspořádala Komise pro kulturu a volný čas v kulturním domě tradiční velikonoční výstavu spojenou s dílničkami.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si nebo
zakoupit nejrůznější ozdoby, velikonoční stromečky pro malé slečny a dekorace s jarní
tematikou.
Každý měl možnost vyrobit si vlastní výrobek, přáníčko, zkusit si zdobení perníčků,
uplést tatar nebo třeba jen načerpat inspiraci.
Bylo připraveno i drobné občerstvení, které
návštěvníkům zpříjemnilo čas strávený na
výstavě.
Členky komise
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Spoleãenská kronika
V˘znamná v˘roãí
V lednu 2016
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V únoru 206
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V bﬁeznu 2016
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

60 let

60 let

60 let

Zdeněk Brázda
Pavla Husáková
Marta Štěpáníková

Alena Frgalová
Lubomír Dvořák
Josef Zatloukal
Libor Zatloukal
Miroslav Soušek

Jiří Horák
Jiří Jurečka
Jiří Obrtel
Dagmar Bahounková
Jan Kaláb
Marie Krejčířová
Miroslava Hýsková

65 let
Marie Tvrdá
Richard Adamec
Alois Stískal
Marie Surmová

65 let
Miroslav Mareček

65 let
70 let

75 let

Marie Prikertová

Zdenka Jehlářová

80 let
80 let
Josef Mrtvý

Blažena Vaňková
František Kubita

Alena Zatloukalová
Zdeněk Vajdík
Jarmila Stískalová
František Čečman
Marie Špalková
Miroslava Běhalová

85 let

85 let

80 let

Františka Vránová
Ladislav Janoušek
Vlasta Maková

Helena Snášelová
Emil Novák

Drahomíra Janoušková
Marie Smolková

90 let

85 let

Marie Ťoupalová

Josefa Rašková

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

Opustili nás
Arno‰ta Bahounková ❦ Eduard Koãí ❦ Josef Konupãík
âas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme upﬁímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.
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Vítání obãánkÛ

Vít Martin Macourek

Valérie Bakytová

Jakub Galsk˘

Pavlína Krãová

Matûj Ticháãek

Jakub Prusenovsk˘

V nedělí 20. března jsme v naší obřadní síni
slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Program nám zpříjemnilo vystoupení dětí
z mateřské školy pod vedením paní učitelky
Renaty Ambrožové a Kláry Skirkaničové. Do
velikonoční nálady nás naladilo i vystoupení
žákyň základní umělecké školy Veroniky
Sojákové a Terezy Topenčíkové, které nám
zahrály pěkné písničky na flétny.
Za jejich vystoupení jim moc děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za hudební doprovod a panu Jaroslavu
Blaťákovi, který nám miminka ochotně vyfotografoval.
Hana Kamelandrová
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A léta bûÏí
Zvíﬁata mají své místo v Ïivotû ãlovûka

Mirka Bartoníková asi r. 1940
Zleva Ludmila a Vojtina ·palkovy, doma na laviãce
v ulici Dûdina
Bronislava Odstrãilíková 1965
Jaromíra Tesaﬁová, asi rok 1942
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Roman a Ivana Tom‰Û, rok 1985

LK

V deníku Aha! ze dne 8. ledna 2016 vyšel v rubrice Zaprášené zločiny článek o násilném trestném
činu, který se stal v naší obci v červnu roku 1932. Pro zajímavost článek otiskujeme:

„Výminkářku ubil kladivem (1932)
Troubky – výminkářku Jenovéfu D. (+ 82) umlátil v červnu 1932 k smrti Adolf P..
Tloukl ji do hlavy kleštěmi
a pak i kladivem. Poté si ze
statku spolu s kumpánem
Karlem N. odnesli necelých
tisíc korun, hodinky a pozlacený řetízek.
Stařenka žila v Troubkách na střední Moravě. Statek už předala svému synovi a sama obývala malý
výminek. Zločinci se domnívali, že v rozlehlém hospodářství najdou velké bohatství. Počkali, až sedlák a čeleď vyrazí do polí, a vpadli dovnitř. Očekávanou bohatou kořist však nikde nenašli.
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Ničemů si ve vsi všimla malá holčička Jiřinka P. (10) a poté, co místní objevili mrtvolu Jenovéfy D.,
věrně darebáky popsala četníkům. Její zásluhou se podařilo Karla N. zatknout v pět kilometrů vzdáleném Tovačově. Vrah Adolf P. však zmizel a zatčen byl až v říjnu 1933, a to v Rakousku! Odtud ho přivezla do ČSR ozbrojená eskorta. Ničemník vraždu v Troubkách popíral, tvrdil, že v inkriminované době
byl docela jinde. Napřed tvrdil, že pobýval v Kletně, pak výpověď změnil a nechal zaprotokolovat, že se
zdržoval v Polánce. Jeho alibi však bylo příliš chatrné, a hlavně – Jiřinka ho s jistotou poznala. Soud
ho poslal na šibenici. Oprátce ale unikl, protože trest mu byl nakonec změněn na doživotí.“
LK

Troubeãtí rodáci v zahraniãí
Filipíny
V průběhu našeho pobytu v Číně jsme se snažili poznat co nejvíce pro Hanáka tzv. exotických zemí.
Tou úplně první exotickou dovolenou byla dovolená na Filipínách. Ale ještě než se dostaneme na jeden
z filipínských ostrovů jménem Boracay, ráda bych zmínila něco málo ohledně příprav na tuto naši první velkou cestu.
Bylo nutné si proměnit nějakou hotovost. Za 10.000 RNB (čínská měna) jsme si chtěli koupit filipínské pesos. Ovšem nevěřili byste, co taková výměna představuje v Číně za obstrukce. V Šanghaji jaksi
nenarazíte na žádnou směnárnu a cizí měnu dostanete jen v bance. Nejprve si musíte v bance podat
žádost na výměnu peněz, přičemž maximálně můžete podat žádost na výměnu za 3.000 RNB. Jeden
den jsem tedy po hodinovém čekání učinila v bance objednávku a druhý den tam jela znovu, musela
jsem vyplnit další tři formuláře, dostat asi dvacet razítek a po hodině papírování jsem konečně mohla
držet v rukou filipínskou měnu, rychle ještě udělat objednávku na další den a už jsem se jen mohla těšit
na další kolečko papírování. Po čtyřech dnech ježdění do banky jsem měla úkol splněný. Oproti obstarávání různých doložek, výložek či záložek k cestě do Jugošky před pětadvaceti lety to asi nic není, ale
i tak mi to připadalo neskutečné.
Odlet z Šanghaje se nám kvůli dešti o pár hodin zpozdil, takže do Manily, hlavního města Filipín, jsme
přiletěli před půlnocí, v letištním hotelu jsme měli zamluvený pokoj, kde jsme přespali a druhý den ráno
jsme z Manily letěli necelou hodinku na ostrov Panay do města Kalibo, kde nás již čekali místní průvodci. Ta náročnější část cesty nás teprve čekala. Nejprve nás posadili do autobusu a jeli jsme téměř
dvě hodiny přes celý ostrov k přístavišti ve městě Caticlan, tam jsme přesedli na loď. Jak ji blíže popsat?
Stará, oprýskaná převozní loď, navíc bylo dost větrno, takže vlny s námi pěkně tu a tam houpaly. Loď
nás převezla z Panaye na ostrov Boracay, kde jsme přesedli do auta, a to nás zavezlo do hotelu. Hurá,
cílová stanice! Ono absolvovat toto všechno s dvěma kufry, dvěma dalšími zavazadly, kočárkem a desetikilovým sedmiměsíčním miminem nebyla zrovna sranda. Od okamžiku, kdy jsem zamykala dům v Šanghaji, uplynulo dvacet šest hodin.
Boracay je malý ostrůvek sedm kilometrů dlouhý a necelý kilometr široký s asi osmi tisíci obyvateli. Na začátku října zde ještě není hlavní sezóna, ale pomalu končí období dešťů. Hlavní sezona
začíná až v listopadu a trvá do dubna. Víte, jaký je rozdíl mezi filipínským „létem“ a „zimou“ na Boracay? V létě je od 28 do 38 stupňů a v zimě je jen od 24 do 28 stupňů! No není to nádhera?
Moře je na Boracay naprosto průzračné, no prostě exotické, přičemž dle denního světla hrálo několika barvami od bílé, přes různé odstíny modré až po tyrkysovou. Voda teploučká, slanost malá, písek
jemný, světle žlutý, místy až bílý. Není se tedy co divit, že místní světově známá pláž se jmenuje White Beach. Filipínci jsou velice milí a do jednoho samozřejmě milují blonďatá modrooká miminka. Filipínky jsou pěkný ženský s pěknou tvářičkou a tělíčkem. S radostí jsme ochutnávali jednu filipínskou
specialitu za druhou, místní jídlo je opravdu fantastické.
Pobyt jsme si zpestřili jednodenní vyjížďkou na lodi spojenou se šnorchlováním. Když jsme
nastupovali na loď, tak každý hned do ruky dostal záchrannou vestu, což mě trochu zneklidnilo, neboť
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první, co mě při pohledu na loď a ty záchranné vesty napadlo, bylo, že loď již není nejmladší a je třeba nutno počítat i s jejím možným rozpadem. Nicméně jsem chudince staré křivdila. Jakmile jsme
dopluli na první místo, kde se zakotvilo za účelem šnorchlování, tak kapitán lodi zařval něco v tom
smyslu, že ten kdo neumí plavat, tak se má hlásit u něj. Tak jsme se s Tomem na sebe nechápavě
podívali, co je to za hloupý dotaz, přeci na potápění asi nepojedou neplavci. Vzápětí nám ale došlo,
že loď je z devadesáti procent osazena Asiaty, resp. Číňany, kteří, jak už všichni víme, plavat neumí,
takže nám najednou bylo vše jasné. Zatímco Tom už dvacet minut skotačil ve vodě, tak Číňané na
palubě už asi po desáté kontrolovali, jestli mají všechny pásy na svých záchranných vestách řádně
zapnuté a za pomoci lodního personálu se pomalu nechali spouštět do vody. No podívaná to byla
k popukání, bavila jsem se nesmírně.
Eva Vojtková, Mnichov

Spoleãenské dûní
Troubeck˘ klub seniorÛ
Při letošním prvním setkání v našem klubu jsme zhodnotili naše silvestrovské posezení, které se opravdu povedlo! Bohatá tombola, pěkná zábava a veselé sousedské setkání spojené se zpěvem a tancem to
jen potvrdilo. V rámci hodnocení činnosti našeho klubu za rok 2015 jsme si prohlédli i naši kroniku, o kterou se pečlivě starají Anička a Míla Lehké. Seznámili jsme se s plánem činnosti pro letošní rok.
Zimní počasí nás doprovázelo při cestě do Přerova na bowling. Po společném obědě jsme se šli
podívat do Výstavní síně Pasáž na výstavu fotografií ze Středomoravské výstavy, která se konala
v Přerově v roce 1936.
V soutěži o nejlepší koláč, v rámci vepřových
hodů, se nejlépe umístila Anežka Brázdová, Jarmila Ticháčková a Marie Surmová.
Soutěžící obdrželi (ženy a jeden muž) od starosty obce Radka Brázdy věcné ceny. V letošním roce
se však do soutěže zapojilo méně soutěžících, než
tomu bylo v roce minulém. Velkou odměnou soutěžícím bylo ocenění řezníka a obsluhujících, kteří
zajišťovali průběh vepřových hodů, a pak hlavně
pochvala od občanů, kteří ochutnávali a říkali, že
všechny koláče jsou moc dobré.
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Bezva atmosféra při hodnocení vychází z jejich nerozhodnosti, který koláč je ten nejlepší, a na druhé straně naší spokojenosti z toho, že jim chutnalo a koláč byl oceněn. Snad v příštím roce bude na
soutěžním stole více druhů koláčů, jak nám to některé kuchařky slíbily.
Jelikož jsou v letošním roce Velikonoce již koncem března, tak jsme za asistence Michaely Frankové tvořili velikonoční dekorace a z břízového proutí věnečky.
Na Zavadilce jsme se setkaly s jubilantkami a hlavně jsme si připomněly Mezinárodní den žen a nyní
se těšíme na besedu s lékařem a na zájezd za zdravím do maďarských lázní.
Přejeme všem našim spoluobčanům radostné prožití velikonočních svátků.
Jarka Špalková

Hanáãek – pﬁípravka
Členové folklorního souboru Hanáček se každé čtvrteční odpoledne schází v Kulturním domě v Troubkách, svůj volný čas věnují lidovým písničkám, tancům a tradicím.
Hanáček má od začátku školního roku 2015 dvě taneční složky. Pro nejmladší děti je to Hanáček –
přípravka. Náplň přípravky je přizpůsobena věku dětí a také momentálnímu naladění taneční drobotiny.
V průběhu zkoušky vystřídáme několik činností. Od pohybových her přes rytmizaci říkadel, čtení pohádek, zpívání písniček, rozcvičky a tancování se často dostaneme i k tomu nejpřirozenějšímu, a to je
vyprávění o tom, jak se děti mají a na co se těší. Každé dítě má svůj čas, kdy se začne s chutí věnovat
nějaké zájmové činnosti. O tom svědčí i to, že v přípravce se schází děti od dvou do pěti let a společně
vytváří sladěnou skupinu, na kterou je radost pohledět. Mezi dětmi z Troubek vítáme i děti z Henčlova
a Břestu, kteří do souborů dojíždějí. Na zkoušku přípravky chodí s dětmi i rodiče, jejichž přítomnost je
někdy nezbytná a mně samotné velmi pomáhá. Všem rodičům děkuji za ochotu a přízeň, které si nesmírně vážím.

Hanáãek
Po rozdováděných dětech z přípravky nastupují na taneční parket neméně veselí členové Hanáčku.
Zvuk zvonečku oznamuje zahájení zkoušky. Děti se seběhnou a vytvoří hemžící se chumel, který netrpělivě čeká na honičku. Po hře se pustíme do taneční průpravy, zpívání a tancování. Na podzim každého roku připravujeme nové tanečné pásmo, jehož premiéra se odehrává na tradičním posezení u cimbálu.
V letošním roce jsme nazkoušeli taneční pásmo s názvem Škola. Děti se naučily říkadla a písně se
školní tematikou, pilně trénovaly hanácký krok a taneční choreografii. Odměnou za vynaložené úsilí jim
byl potlesk všech návštěvníků již zmiňovaného posezení u cimbálu, ale také potlesk a obdiv zahraničních stážistů, kteří v měsíci únoru pobývali na naší základní škole. Společně jsme měli možnost představit lidovou kulturu naší země. Věřím, že vzniklé fotografie ze setkání krojovaných dětí a hostů z Japonska, Egypta, Číny, Jordánska, Brazílie a Gruzie obletí svět a vytvoří pěknou vzpomínku na Českou
republiku, Moravu a kraj Hané. V jarních měsících nezahálíme, stále zdokonalujeme taneční kroky, v písničkách pilujeme hanácké nářečí a užíváme si legraci při nejrůznějších hrách.
Čas strávený ve společnosti obou tanečních skupin je velmi příjemný a obohacující. Obě souborové
složky vyžadují krojovou a organizační péči, o kterou se velmi svědomitě stará Maruška Gabrhelíková
(roz. Vojtková), Míša Lužná a rodiče všech členů.

Hanák – omladina
Na začátku října roku 2015 učinili zástupci souboru Hanák nábor na druhém stupni troubecké základní školy. Reakce žáků na nabídku učit se lidové tance a písně byly velmi rozpačité, proto mé očekávání z první zkoušky bylo také velmi nejisté a po pravdě jsem nedávala velkou šanci vzniku nové taneční
skupiny z řad dospívajících mladých lidí. Mé pochyby vyvrátila hned první zkouška, která byla napros-
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to úžasná, a každé následující
setkání s „omladinou“ mi dokazuje, že tanec a zpěv je pro nás velmi přirozený a dokáže lidi sbližovat a vytvářet přátelské vztahy.
Hanák – omladina je parta deseti tanečních párů, která za půl
roku udělala nesmírný kus práce.
Během hodinového tanečního
maratonu zaznívá sálem nekonečné rytmické počítání tanečních kroků, opakující se slůvko
znova je v nelibosti. Veškerá tato
disciplína je však doprovázena
smíchem a spontánním potleskem tanečníků, kteří se navzájem
podporují. Jelikož jsme folklorní
soubor, je nutné vystupovat v kroji, což se na začátku jevilo jako problém. V souborovém inventáři jsme
nenašli deset dívčích a deset chlapeckých krojů. Na první vystoupení jsme si museli část krojů zapůjčit
v Kralicích, kde působí soubor Klas Kralice na Hané a s nímž máme přátelské vztahy.
S nedostačující krojovou vybaveností jsme se však popasovali statečně. Maruška Gabrhelíková si
vzala tento úkol za svůj, kroje se začaly došívat. Odbornou konzultaci, jak mladé tanečníky obléknout,
poskytla paní Vitoslavská a paní Symerská. Kroje došívala paní Tomšů, s níž stále aktivně spolupracujeme. Všem zmiňovaným dámám srdečně děkuji a věřím, že jejich práci oceňuje mnoho nadšenců pro
lidovou kulturu.
Děkuji Obecnímu úřadu Troubky za podporu, poskytování prostorového zázemí a v neposlední řadě
finanční příspěvky, díky nimž můžeme kroje pořizovat a obnovovat. Soubor Hanák – omladina je velmi živelná skupina, které se na zkouškách věnují tanečníci ze souboru Hanák Ivetka Černošková a Martin Jehlář.
Oběma děkuji a těším se na další taneční lekce. Mé poděkování patří také hanácké muzice souboru Hanák,
která nás už léta doprovází a báječně nám „hraje pod nožky“.
Skupina tanečníků z omladiny zakončuje čtvrteční hanácké odpoledne, v sále kulturního domu se rozhostí ticho. Loučíme se slovy za týden ahoj, a tak se i stane. Za týden se opět setkáváme a tančíme.
Všichni, kteří máte zájem přidat se k nám, jste srdečně vítáni
Každý čtvrtek v sále KD Troubky
Hanáček – přípravka
16.00 hod. – 16.45 hod.
Hanáček
16.45 hod. – 17.30 hod.
Hanák – omladina
17.30 hod. – 18.30 hod.
Eva Vojtková, vedoucí souboru
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
MUCHOVNÍK
Muchovník je rod s asi 20 druhy keřů a malých opadavých stromů z čeledi růžovitých. Z téměř neznámého keře se u nás během několika posledních let stala oblíbená stálice našich zahrad. Amelanchier v sobě totiž spojuje hned několik vlastností,
které pěstitelé u dřevin vyhledávají.
Je velmi otužilý a nenáročný, roste v téměř jakékoliv půdě. Další předností muchovníku je jeho odolnost vůči chorobám a škůdcům. Keř neroste příliš agresivně a vytváří vzdušnou korunu, není proto
náročný na řez. Pokud pod ním budete chtít udržovat trávník, můžete si jej dotvarovat do nízkého stromku. Na podzim se jeho listí barví do úžasných odstínů červené a oranžové, které se uplatní v užitkové
i okrasné zahradě.
Brzy zjara bohatě kvete vonnými bílými kvítky (ty vydrží mrazíky až do -5 °C), produkuje množství
modrých až červenofialových jedlých malviček – v hroznovitých trsech jako rybíz. Plody dle druhu dozrávají od poloviny června do konce srpna. Pro vyšší šťavnatost a cukernatost je můžete nechat klidně
týden přezrát. Z plně vzrostlého keře můžete časem sklidit osm až patnáct kilogramů.
Některé druhy pocházejí sice z Evropy, nejsou však dostatečně prošlechtěny. Pro výsadbu se z tohoto důvodu používají americké kultivary vyšlechtěné z muchovníku olšolistého. Díky nim bývá muchovník nazýván indiánská borůvka. Všechny kultivary bez rozdílu jsou pěstebně nenáročné. Rostliny jsou
odolné i vůči velmi silným mrazům ( až –30 °C) a plody dozrávají časně, proto je možné je pěstovat i ve
vyšších a podhorských oblastech.
Keře jsou navíc samosprašné, takže pokud chcete na zkoušku vysadit jedinou rostlinu, nemusíte se
bát neúrody. U některých druhů se doporučuje pro vyšší procento opylení květů pořídit keře dva.
Pro muchovník vyberte na zahradě slunné místo, aby vám dobře vyzrály plody. Pokud při výsadbě
přidáte trochu kompostu do sadební jámy, pomůžete lepšímu zakořenění keře. Po výsadbě určitě nezapomeňte v suchých obdobích na zálivku. Při dobrém zakořenění pak keř snese i dlouhá období sucha
lépe než jiné ovocné druhy. V loňském suchém létě se stalo, že jeden z mých keřů plodil dokonce dvakrát a plody stačily ještě v říjnu dozrát.
Keř nastupuje do plodnosti už ve druhém, nejpozději třetím roce od výsadby (záleží také na tom, jak
starý jej pořídíte) a plodnost si je schopen udržet po desítky let. Vzhledem k dlouhověkosti muchovníků je už od počátku zmlazujte do přiměřené výšky kolem tří metrů, jsou pak schopny plodit po celé délce prutu, takže je snáze očešete. Jednou ročně je seřežte jako rybíz, podpoříte tím jejich kvetení a množství úrody.
Využití malviček je podobné jako u ostatního drobného ovoce. Můžete je ozobávat čerstvé, přidávat
do pohárů nebo koláčů, zpracovat do zavařenin či kompotů, nakládat do alkoholu nebo vyrobit šťávu,

45

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 1/2016

ovocné víno i likér, zamrazit na zimu jako borůvky, usušit do čajů. Dužina je pro svá prospěšná antokyanová barviva a cenné minerály využívána v potravinářském průmyslu. Plody muchovníku obsahují
velké množství vitaminu C, B12 a dalších. Podporují odolnost organismu, působí preventivně proti onemocnění žaludku a je možné je podávat jako podpůrný doplněk stravy při onkologických onemocněních. Odvar z listů pomáhá při žaludečních a střevních potížích.
Myška Sázelka

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
po zimě pozvolna přichází jaro, a to je doba, kdy každý chovatel netrpělivě očekává, jaká mláďata se
mu v jeho chovech vyvedou. Je pěkný pohled, když na dvorku pobíhají kuřata s kvočnou nebo čekáte
na první vajíčka od mladých slepiček. V králíkárně je k vidění krásná nadýchaná peřinka, kde máme
králíčky, kteří jsou teď na mazlení, a když vyrostou, tak si na nich pochutnáme. Naše děti by měly vědět,
že maso se nejenom nakupuje v marketu, ale především, že je to koloběh, kdy se musí živočich vylíhnout, narodit, vykrmit, zabít a pak se dostane na náš talíř.
Letos se nám už povedlo, spolu se spřátelenou organizací v Tovačově, v našem chovatelském areálu uspořádat jednu pěknou akci. A to konkrétně 20. února přednášku na téma chov drůbeže. Přednášela MVDr. Zaoralová a musím říct, že paní doktorka přednášela poutavě a některé její hlášky nejdou
ani napsat na papír, ale bohužel jsou pravdivé. Dále byla pozvaná Mgr. Pískovská ohledně probiotik pro
zvířata. Přednáška byla určena nejenom pro členy našich organizací, ale i pro širší veřejnost. A nás
těší, že se sešel dostatek posluchačů, kterým se dostalo mnoho praktických rad pro zkvalitnění jejich
chovů.
Každoročním milníkem v činnosti našeho spolku je výroční schůze, na které vyhodnotíme, co se nám
v loňském roce podařilo a také si stanovíme plány na ten rok letošní.
S jarním pozdravem
Jarmila Jehlářová

Ocenění Jana Skopala ml.
V únoru jsme dostali do redakce zprávu od Českého svazu chovatelů, Ústřední odborné komise chovatelů králíků z Prahy 8, ve které nás pan Josef Vilhelm, tajemník ÚOK chovatelů králíků, informoval
o vzorné reprezentaci a velkém chovatelském úspěchu troubeckého rodáka Jana Skopala ml..
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Honzíkovi srdečně gratulujeme a s potěšením
zde ze zmíněného dopisu citujeme:
„…dovolte, abychom se s vámi podělili o příjemnou následující informaci. Oznamujeme vám,
že mladý chovatel králíků přítel Jan Skopal, bydlištěm Vlkošská 13, 751 02 Troubky, který je občanem vaší obce, úspěšně reprezentoval ve dnech
13. – 15. listopadu 2015 na Evropské výstavě
drobného zvířectva ve francouzských Métách.
Za svoje vystavené králíky plemene Zakrslý
barevný, dosáhl vysokého bodového hodnocení.
Tímto úspěšně reprezentoval nejen Český svaz
chovatelů a Českou republiku, ale i vaši obec. Za
tuto prospěšnou činnost mu patří poděkování.
S chovatelským pozdravem – chovu zdar
Josef Vilhelm, v. r. tajemník ÚOK chovatelů králíků“

Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
V době, kdy budete číst tento příspěvek, dochází k předávání štafety ročních období. Paní zima svou
vládu ukončí a předá pomyslné žezlo svěžímu a životadárnému jaru. Tyto týdny jsou ideální dobou pro
kontrolu a opravy mysliveckých zařízení – krmelců, zásypů. Je to také doba vhodná k péči o prostředí
pro zvěř, protože bez vhodných podmínek, dostatku potravy a klidových zón se nemůžeme o nějakém
chovu drobné zvěře vůbec zmínit. Březen je měsíc, kdy se začíná probouzet svatební ruch. Zejména
v té ptačí říši se o tom můžeme přesvědčit u kachny divoké. Tam dokonce časné hnízdění dalo vznik
zlidovělému názvu „březňačka“.
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Rád bych vás rovněž upozornil na
fenomén, který se bohužel začal
objevovat i v našem revíru. V průběhu března se již můžeme setkat
s mladou černou zvěří. A tu samozřejmě doprovází jejich maminka –
bachyně. Ta selátka kojí a střeží jako
oko v hlavě. V případě nutnosti si
nebere servítky a neváhá zaútočit na
jakéhokoli vetřelce, ať se jedná o člověka nebo jeho čtyřnohého přítele.
Nechci nikoho strašit, ale podle informací, které si mezi sebou jako myslivci předáváme, tento počet napadení roste a divili byste se, kde
všude byste se mohli s černou zvěří
u nás setkat. Sám jsem viděl zraněného loveckého psa, který v tuto
dobu překřížil cestu selatům s bachyní. Nebyl to radostný pohled. Naštěstí se ho však podařilo zachránit.
Vraťme se však ještě pozpátku
a ohlédněme se, co u nás, troubeckých myslivců bylo, a co nás čeká.
V polovině ledna zaplnili kulturní dům
návštěvníci mysliveckého plesu. Věříme, že se všichni dobře pobavili. My
děkujeme za jejich návštěvu, kterou
podpořili naše aktivity, kdy i my se
snažíme, aby se společenský život
v obci neocitnul na bodu mrazu.
V březnu jsme rovněž hodnotili
celoroční činnost na výroční členské
schůzi.
A co je v plánu? Kde se s námi
můžete setkat? Na co vás chceme
pozvat?
V neděli 15. května si v kalendáři
poznamenejte, že je potřeba navštívit Konírnu, kde se bude konat XV.
burza mysliveckých a rybářských
potřeb. Opět s doprovodným programem spočívajícím ve vystoupení
mysliveckých a loveckých trubačů,
střelbou ze vzduchovky pro děti
s nějakým tím sladkým pamlskem
a mysliveckou kuchyní.
Neděle 5. června je vyhrazena
střelbám trojčlenných družstev. Jako
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Po‰kozené a bezpeãnost ohroÏující myslivecké zaﬁízení je tﬁeba
demontovat a odstranit...

...a místo po‰kozeného krmelce je tﬁeba vyrobit nov˘

Asi se budete divit, kdyÏ vám ﬁeknu, Ïe tento obrázek patﬁí
k mysliveckému plesu. Jak? V nedûli v poledne, kdy je po skonãení plesu v‰echno uklizeno a z myslivcÛ spadne tíha odpovûdnosti za poﬁádání, pﬁijde v zatopené hospÛdce jiÏ tradiãnû vhod
poãesnekovaná topinka s volsk˘m okem.
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obvykle si to moravská špička rozdá v loveckém kole, americkém trapu, vysoké věži a zajíci na průseku. Poslední neděli v červnu přijdou na řadu střelby spolku a ve volné úterý 5. července proběhne již
IX. ročník střeleckého klání Troubky versus Záříčí. Všechny tyto akce můžete navštívit na střelnici Vlažná.
A kdo navštívil předešlé myslivecké slavnosti, ten si dozajista udělá čas i na ty letošní. Máme v plánu je pro vás uspořádat v sobotu 9. července a opravdu se máte na co těšit.
My vás samozřejmě i v dalším čísle Zpravodaje budeme informovat, jak všechny tyto akce proběhly,
a seznámíme vás s dalšími našimi plány.
Závěrem mi dovolte, abych vás jménem svým a určitě i všech myslivců nejen v Troubkách poprosil,
abyste v těchto nejbližších měsících, pokud navštívíte přírodu, byli ohleduplní. Je to doba, kdy bude přicházet nový život. Budou se rodit a líhnout mláďata. Ta potřebují klid a bezpečí, stejně jako to máme
my, v lidské říši. Pokud jim to nedopřejeme, nebude život a radost.
A samozřejmě vám přeji, abyste při jarních toulkách přírodou nenarazili na selátka v pyžamu, jak se
říká v myslivecké mluvě pruhovanému zbarvení, které ochraňuje jejich máma.
Luděk Judas

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 20. 11. 2015
v Bochoři, prakticky uzavřelo hasičský rok. Každý sbor obdržel Zpravodaj OSH, který
bilancoval veškeré dění dobrovolných hasičů v okrese. Toto shromáždění schválilo
výsledky hospodaření OSH za daný rok a také plán rozpočtu na rok 2016.
V pátek 22. 1. 2016 jsme se sešli na výroční valné hromadě sboru. Mezi našimi hosty
jsme přivítali starostu obce, zástupce hasičského záchranného sboru územní odbor Přerov, sbory našeho okrsku, hasiče z Bochoře, Věžek a Vlkoše. V úvodu valné hromady bylo vzpomenuto minutou ticha
uctění památky našich zemřelých sester a bratrů.
V obsáhlé zprávě o činnosti se hovořilo nejen o kladech, ale také o záporech, které náš sbor provází v každoroční dobrovolné činnosti. Součástí hodnotící zprávy byly i výsledky hospodaření jak s vlastními, tak i obecními prostředky. Starosta obce ve svém příspěvku vyzvedl naši aktivitu při brigádnické
činnosti. Také nás ubezpečil, že v rozpočtu bude pamatováno na údržbu techniky. Jen pro zajímavost
uvádím, že náš sbor měl k datu konání valné hromady 54 členů. Z toho je 11 mladých hasičů a 43 dospělých – z nich je 6 žen, 25 mužů a13 členů důchodového věku.
V únoru jsme ve Věžkách hodnotili činnost našeho okrsku. Výroční valná hromada proběhla 24. 2.
ve Věžkách.
V únoru jsme také pořádali hasičský ples. Výbor sboru vyslovuje poděkování všem sponzorům a našim
členům, kteří přispěli jak finančně, tak svými dary do naší bohaté tomboly. Ples v roce 2017 se uskuteční 18. 2. 2017.
S příchodem nového roku 2016 začal nový výcvikový rok pro naše aktivní členy a výjezdovou jednotku obce Troubky. Byla zahájena příprava školení pro výjezdovou jednotku. Témata na letošní výcvikový rok jsou daná. V měsíci lednu a únoru proběhla cyklická školení velitelů a školení první pomoci, které bylo velice poučné a hlavně naučné pro všechny členy jednotky. Začátkem března proběhlo cyklické
školení strojníků. Také v březnu absolvovali naši řidiči pravidelné školení. Všechna školení probíhala na
Územním odboru HZS Olomouckého kraje v Přerově, školení řidičů v Kojetíně.
Soutěžní družstva se scházela pravidelně jedenkrát za týden po celou zimu.
Zimní měsíce trávili naši nejmladší hasiči ve sportovní hale, kde trávili svůj čas přípravou na blížící se
soutěžní sezonu. Hlavní náplní jejich přípravy bylo kondiční cvičení a míčové hry. V současné době se
již mladí hasiči připravují v hasičské zbrojnici a opět si oživují hasičské dovednosti. Na konci května je
totiž čeká II. kolo hry Plamen, kde se budou snažit vylepšit si celkové páté pořadí z kola prvního.
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Družstvo dospělých se stejně jako naši nejmladší připravovalo na nastávající sezonu ve sportovní hale.
Hned, jak počasí dovolí, se kolektiv začne připravovat na první soutěž, která ho bude čekat
v Troubkách – první postupové kolo v požárním
sportu. Následovat budou soutěže v požárním útoku ze seriálu soutěží o Pohár Hané. Tato se bude
letos konat na fotbalovém hřišti 19. června, a to jak
Hasiãsk˘ ples
v kategorii dospělých, tak mladých hasičů a soutěže seniorů.
Výbor sboru vyslovuje poděkování všem členům, kteří se aktivně podíleli na opravě a udržování techniky v provozuschopném stavu, a také všem, kteří se podíleli na všech akcích pořádaných našim sborem. Také v letošním roce se uskuteční mše svatá za zemřelé hasiče při svátku našeho patrona sv. Floriana, a také Den světla, a to v termínu 1. 5. 2016. Tradiční soutěž o Pohár Hané se uskuteční 19. 6.
2016 na hřišti oddílu kopané. Začátek soutěže je v 9.30 hod..
Hodové zábavy budou ve dnech 15.–17. 7. 2016.
výbor sboru SDH Troubky

Jezdeck˘ oddíl
Na jezdeckých závodech jsme se mohli seznámit s mnoha úspěšnými koňmi. Jedním z nich je naše
Vitara, která má za sebou bohatou skokovou sezonu 2015 v sedle s Jiřím Malým. Pyšnými majiteli této
devítileté klisny jsou manželé Smolkovi.
Poprvé se spolu Vitara a Jiří Malý objevili na závodech v ESC Olomouc, a to na výškách 110 a 115
cm. Domů jsme odjížděli bez stužky, ale s čistým kontem a dobrým pocitem.
Napodruhé jsme opět zavítali do ESC Olomouc. Zde Vitara startovala na výškách 115 a 125 cm.
V prvním parkuru (115 cm) vybojovala fantastické první místo!
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Po této velmi příjemné zkušenosti jsme do ESC Olomouc zamířili i potřetí. Startovali jsme na výškách
115 a 125 cm a opět jsme získali 1. místo v soutěži 115 cm.
Za zmínku stojí i čtvrté závody ve Svébohově. Na výšce 115 cm s Jirkou Malým vybojovali krásné 1.
místo. Bohužel druhý parkur (125 cm) nedokončili. Další závody následovaly v ESC Olomouc, kde startovali na výškách 115 a 125 cm, ve Skašticích na výškách 115 – 125 cm a v Opavě 115 – 125 cm. Na
závěr jsme navštívili závody v Přerově, kde Vitara startovala na výšce 130 cm, čímž zakončila svou
úspěšnou sezonu.
Po celou dobu se Vitaře dařilo výborně. Jediné, co nás mrzí je, že Vitara bohužel nereprezentuje JO TJ
Sokol Troubky, ale Stáj Montanu o. s., i přesto, že je to naše Troubečanka.
Do další sezony plánujeme vkročit stejně úspěšně jako do té loňské a budeme se těšit z jejích výsledků.
Zbyněk Smolka

Rodinná stáj Krejãíﬁovi
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Zase jsme o rok starší, a tak bychom rádi zavzpomínali na to, co nám uplynulý rok přinesl.
Začátek roku 2015 byl zaměřen na tréninky v jezdecké hale, a to především na skoky ve volnosti, jelikož naše čtyřletá klisna Fanny byla na soutěž ve skoku volnosti čtyřletých klisen přihlášena.
Soutěž proběhla začátkem března 2015 v areálu Zemského hřebčince v Tlumačově a Fanny se v silné konkurenci umístila na skvělém 3. místě, čím si vybojovala i postup do celorepublikového Finále skoku čtyřletých klisen 2015. Do finále se probojovalo pouze 20 nejlepších klisen ze všech krajů České
republiky a soutěžilo se na výšce překážek 120 cm, 130 cm a 140 cm.
Komisaři hodnotí styl překonání překážek, chody klisen a celkovou připravenost. Fanny finále úspěšně absolvovala a komisaři chválili její ochotu a snaživost překonávat překážky.
V březnu 2015 jsme se také věnovali obsedání tříleté klisny Fiesty a první týden v dubnu 2015 se
pony kobylce Biance narodil rezavý pony hřebeček, který byl později pokřtěn jménem Frisco.
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O 10 dní později se nejstarší klisně Anetě narodila roztomilá kobylka kaštanové barvy, která však
několik hodin po svém vykouknutí na svět osiřela. Roli její náhradní matky se zhostila pony kobylka Šárka. Jelikož Šárka kobylce nemohla poskytnout výživu, musela být kobylka prvních šest měsíců krmena
za pomoci člověka. Při výběru vhodného krmení pro hříbátko jsme po konzultaci s veterinářem zjistili,
že kravské mléko neobsahuje podobné látky jako koňské, a hříbátko by tudíž dostatečně neposílilo. Bylo
nám doporučeno mléko kozí. Proto jsme oslovili paní Hanu Kadlecovou, která nám ochotně poskytla
čerstvě nadojené kozí mléko, kterým jsme hříbátko krmili do doby, než dorazila zásilka sušeného koňského mléka z Pardubic.
Služby v krmení kobylky musely být v pravidelných dvouhodinových intervalech, a to dnem i nocí.
Kobylka roste jako z vody a hrdě nosí jméno Anabeth. Paní Kadlecové mnohokrát děkujeme za pomoc
a spoluzáchranu kobylky.
Život ve stáji plynul dál, hříbátka běhala po zahradě, dospělé koně ve výběhu a čas byl věnován i trénování závodních koní a remont (tzn. mladý kůň, který je ve výcviku). Na závody jsme vyrazili až první
srpnový den, a to do Tečovic.
První závody jsme absolvovali v Tečovicích 1. 8. 2015, kde za naši stáj závodily klisny Fanny a Elisabeth-B. Fanny si ze své první soutěže odvezla 2. místo na stupni obtížnosti 70/80 cm a ElisabethB se umístila na 5. místě na stupni obtížnosti 90 cm a na 3. místě na výšce překážek 100 až 110 cm.
Na další závody jsme vyrazili 29. – 30. 8. 2015 do Skaštic. V sobotu dne 29. 8. 2015 závodila Fanny na
výšce skoků 90 cm, kde po lehkém shození soutěž dokončila úspěšně. Elisabeth-B si za oba závodní dny
odvezla dvě čtvrtá místa a jedno páté. Elisabeth-B tyto dny soutěžila v soutěžích od 90 do 110 cm.
Dne 5. září jsme v naší stáji přivítali nový školní rok po jezdecku. Program této akce byl velice pestrý, a proto si určitě každý přišel na své. Diváci se mohli těšit na předvedení koní, křtiny hříbátek, jezdeckou čtverylku, skok mohutnosti, taneční vystoupení, židličkovou, voltížní vystoupení dětí, historické
vystoupení rytířů a mnoho dalšího. Vyvrcholením akce byla bohatá tombola.
Následně, dne 19. září 2015, se v areálu Střední zemědělské školy v Přerově konaly parkurové závody, které jsme si nenechali ujít. Opět starovaly klisny Fanny (80 cm) a Elisabeth-B (90 cm) a obě si
odvezly domů ze soutěží čtvrtá místa.
Konec září 2015 se nesl v duchu absolvování výkonnostních zkoušek tříletých klisen, kde byla přihlášena klisna Fiesta, jejíž majitelkou je Irena Doležalová. Výsledkem 7,65 b. klisna Fiesta splnila výkonnostní zkoušku a byla zařazena do Hlavní plemenné knihy Českého teplorevníka, což značilo úspěch
a spokojenost všech zúčastněných.
Nezapomněli jsme ani na nejmladší členy naší stáje, a proto jsme 3. října 2015 vyrazili směrem do
Pravčic, kde se konaly Hobby závody v parkurovém skákání. Naši stáj reprezentovaly v křížkovém parkuru do 50 cm dvě dvojice. Nikolka Mateřánková s klisnou Šárkou a Anička Burianová s klisnou BianAniãka Burianová a Bianca – hobby závody
v Pravãicích

Betlém u koní
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cou. Obě dvojice se před cizím publikem velmi hezky předvedly a domů si odvezly spoustu zážitků a tašku plnou sladkostí.
Každoroční jezdecká sezóna je uzavírána na podzim tzv. Hubertovou jízdou, které jsme se zúčastnili v Kyselovicích v sestavě Ireny Doležalové s klisnou Fiestou, Petry Loskotové s valachem Loránem
a Simony Krejčířové s klisnou Fanny.
K oslavám Sv. Martina, 6. listopadu, se naše bílá pony kobylka Šárka v sedle s Nikolkou Mateřánkovou v rytířské zbroji zúčastnily Svatomartinského pochodu v Henčlově.
Původní termín mikulášské nadílky u koní byl stanoven na prosinec, ale z technických důvodů jsme
byli nuceni tuto akci přesunout na 28. listopadu. Na akci dorazil hojný počet návštěvníků a ještě početnější mikulášská družina se sedmi koňmi a dalšími čerty a andílky bez koní. Děti za hezkou básničku
anebo písničku obdržely od Mikuláše sladkou odměnu.
Závěrečnou akcí bylo již tradiční předvánoční zpívání u Betléma, které se konalo19. prosince. Návštěvníky jistě pobavila pohádka O Mrazíkovi v podání členů našeho oddílu, jezdecká čtverylka, vánoční
vyprávění o tradicích a Betlému, příjezd Popelky a mnoho dalšího.
Celkem, shrnuto, byl uplynulý rok 2015 velmi pestrý a doufáme, že budeme v podobném duchu akcí
a závodění pokračovat i letos. Již od ledna 2016 pilně trénujeme naše koně v jezdecké hale v Přerově
a tyto tréninky prokládáme tzv. nadýcháváním koní v terénu, aby měli na závodění dostatečnou fyzickou kondici.
Všem našim příznivcům děkujeme za podporu a pravidelné novinky o dění v naší stáji najdete na
našich internetových stránkách.
Bc. Simona Krejčířová

Pitbike park Tovaãov
Začátkem minulého roku proběhlo vyčištění další části pozemku v Tovačově s cílem vybudovat další pasáž
tratě. Jakmile bylo prodloužení tratě hotové, pustili jsme se za pomoci akce Ukliďme Česko do úklidu odpadu na celém pozemku. Celkem bylo uklizeno cca 50 – 60 pytlů tříděného odpadu.
Hlavní prioritou byla v minulém roce příprava na pitbikové závody. V červenci nám na tyto závody přijelo 42 závodníků. Děkujeme všem sponzorům, kteří akci podpořili. Byli to například Auto-clean, Zubr, Resta, Vista restaurant, LifeIsDrive energy drink, Artcom Peugeot, YCF pitbikes, Stomp Racing, Expres pneu,
Pirátská strana, Moto-adámek, StudioIW a v neposlední řadě podpora obcí Troubky a Tovačov.
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Tato akce přilákala hodně diváků, a také mnoho dalších zájemců o trénink v našem areálu.
Během podzimu ještě proběhlo několik upravovacích akcí za pomoci těžké techniky, aby si nové
skoky přes zimní přestávku sedly a byly bezpečné pro nadcházející sezonu.
Začátkem tohoto roku spolek zahájil přípravu na
letošní sezonu tím, že probíhaly brigády, na kterých jsme upravovali a vylepšovali naši zdejší trať,
jelikož nám počasí moc nepřálo na trénování.
V letošním roce opět usilovně pracujeme na přípravě dalších akcí. Hlavní prioritou je vybudování
zázemí pro jezdce a pracovníky kolem trati (přístřeší, WC, atd.).
Během jara bychom chtěli uspořádat prezentační den pitbiků s organizovaným tréninkem a exibiční jízdou dětí. V létě uspořádáme 2. ročník pitbikových závodů (námi organizovaných).
Dále nás požádalo vedení Moravia Cupu, zda
na podzim 2016 může uspořádat na naší trati
závod. Seriál Moravia Cupu má již desetiletou tradici a náš spolek se tohoto seriálu účastní.
Spolek Pitbike park Tovačov, z.s.

Na fotkách je vidût postupn˘ v˘voj a úprava trati

Ze sportu
Zpráva o ãinnosti TJ Sokol Troubky za rok 2015
TJ Sokol Troubky měla k 31. 12. 2015 190 členů v oddílech ASPV, volejbalu, ledního hokeje a jezdectví, tedy o cca 30 členů méně než loni. Výkonný výbor se pravidelně scházel v sedmičlenném složení na svých zasedáních. Na těchto zasedáních řešil úkoly uložené valnou hromadou a jiné záležitosti
spojené především s chodem sportovní haly, se zajišťováním finančních prostředků na provoz a údržbu sportovišt. Na programu měl také investiční akce a pozornost byla věnována i činnosti jednotlivých
oddílů a TJ jako celku.
Úkoly uložené valnou hromadou spočívaly v zapsání nově schválených stanov do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Toto se podařilo 3. února 2016 a je tedy nově v platnosti název Tělovýchovná jednota Sokol Troubky z. s..
Finance na celý rok 2015 se podařilo zajistit díky finančním příspěvkům z rozpočtu obce Troubky,
z okresního sdružení ČUS v Přerově a od Olomouckého kraje. Další příjmy plynou z příspěvků našich
členů, ze sportovních a kulturních akcí pořádaných během roku, od sponzorů a v neposlední řadě z pronájmů sportovní haly a dalšího majetku TJ Sokol Troubky.

Ukončené, probíhající a plánované záměry
K poslednímu květnu 2015 byla stavebně dokončena akce Energetické úspory pro sportovní halu
v Troubkách a začal sběr závazných stanovisek pro vydání kolaudačního souhlasu, který 23. února 2016
vydal Magistrát města Přerova, a tímto byla akce z pohledu stavby dokončena. Jelikož byla tato akce
financována ze Státního fondu životního prostředí a z prostředků, které TJ poskytlo zastupitelstvo obce
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Troubky na spolufinancování, zbývá v průběhu pěti let dodržet udržitelnost projektu dle podmínek smlouvy s OPŽP a dle smlouvy s obcí vrátit finance z celkové částky 1 500 000 Kč, které nebyly vyčerpány
na tento projekt.
Probíhající záměr, např. žádost o investiční dotaci na multifunkční hřiště z programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, byla v loňském roce opět neúspěšná. Nicméně tato žádost byla opět podána v lednu tohoto roku a výsledek bude známý v průběhu dubna a já věřím, že již uspějeme.
Naší další dlouhodobou plánovanou investicí je vybudování přístavby sociálního zařízení a přístřešku v areálu volejbalu na Záhumení. Situace je taková, že náklady na vybudování této přístavby a přístřešku činí cca 600 000 Kč.
V tuto chvíli finanční prostředky na tak rozsáhlou akci nemáme a není ani možno žádat o dotaci či
grant. První pokusy o posílení sociálního zařízení již proběhly, v loňském roce zaměstnanci obce zrekonstruovali a přestavěli nepotřebnou unimobuňku na mobilní sociální zázemí, které již bylo využito loni
u příležitosti hodových slavností a aktuálně se chystá jeho zprovoznění a užívání na dvoře obecního
úřadu.
Co se týká přístřešku, tak v loňském roce byla zbudována zpevněná plocha pro tento přístřešek a dále
bude zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení. Finančně by tato akce měla být zajištěna z účelové dotace z obecního rozpočtu, prostředků TJ, SDH a od Hanáků, ale toto ještě bude předmětem dalšího jednání.
Z předchozích záměrů plánujeme vybudovat ještě letos ve spolupráci s obecním úřadem rozběžiště
a doskočiště pro skok daleký, které nám v Troubkách schází a bude využíváno jak našimi členy, tak žáky
ZŠ a MŠ. Vytipovaná lokalita pro tuto atletickou disciplínu je bezprostředně za sportovní halou u vysázené aleje stromů. O případném rozsahu a typu povrchu jistě proběhne diskuse na příštím zasedání
valné hromady.
Kulturní, společenskou a především sportovní činností v jednotlivých oddílech se již zabývala nebo
se jistě velmi podrobně bude zabývat výroční schůze jednotlivých oddílů, nicméně si dovolím stručně
zmínít jednu akci, na které se podílely oddíly společně. Byl to den otevřených dvěří v sobotu 3. října
2015, v jehož rámci se uskutečnil floorbalový turnaj. Nutno říci, že floorbalový turnaj se vydařil snad ke
spokojenosti všech zúčastněných. O komentované prohlídky vztajující se k energetickým úsporám takový zájem nebyl, tak jsme si to alespoň pochválili sami.
Závěrem výroční zprávy bych chtěl poděkovat všem, kteří nám zachovávají přízeň a jsou ochotni
jakýmkoli způsobem pomáhat.
Děkuji také zastupitelstvu obce a všem ostatním za jejich finanční pomoc. Poděkování za dobrou spolupráci patří také ZŠ a MŠ Troubky, FK Troubky, SDH a v neposlední řadě i všem členům výkonného
výboru, vedoucím a trenérům družstev za jejich celoroční práci. Přeji vám všem v tomto nadcházejícím
roce hlavně zdraví, štěstí a mnoho sportovních úspěchů.
A i když je již část roku za námi, chci Vám všem popřát mnoho zdraví a štěstí a sportovních úspěchů
v tomto roce 2016.
Martin Frgal

Sportovní ‰ibﬁinky se vydaﬁily
V sobotu 13. 2. 2016 proběhly tradiční sportovní šibřinky v Kulturním domě v Troubkách. Na tuto akci
jsme vás, čtenáře Zpravodaje, zvali v minulém čísle, a je vidět, že malá vzpomínka na doby minulé
pomohla dobré věci a na plese se objevili i občané Troubek, kteří nebyli na plese dosud viděni!
Nebudeme je však jmenovat, abychom je nepoplašili a aby nám za rok zase přišli. A kdo chce vědět,
o koho se jedná, ať se zeptá, nebo lépe – ať narok přijde také. A aby se nestyděl, že už tak dlouho na
plese nebyl, a aby kvůli tomu nepřišel do řečí, tož ať přijde za masku. Když se neodmaskuje a včas zmizí, nebude o tom ani nikdo vědět a on, ona, oni budou vědět vše a nikdo nebude tušit, kde že se to on,
ona, oni dozvěděli. A o to právě na šibřinkách či maškarních plesech jde! Proto byl i ráz zvolen takto
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rozverně: „Karneval v Rio de Janiero“. (Ten trvá trochu déle, ale letos byl ve stejném termínu, jako ten
náš).
Sál byl proto vyzdoben v brazilských barvách. Zelená a žlutá je barva Brazílie, a zároveň také barva
tradičních, nejstarších a nejúspěšnějších troubeckých fotbalových dresů. Slza nejedna by určitě ukápla bývalým fotbalistům, kdyby viděli své barvy všude kolem sebe. K tomu bylo přímo na parketu vzorně nalajnované hřiště, na jevišti fotbalová branka, historické fotbalové dresy pověšené na oponě, pod
stropem stovky nafouknutých míčů, balonků – zkrátka fotbalový ráj.
Petr Butora s dalšími hráči si na výzdobě dali skutečně záležet. Jednak chtěli, aby to bylo stylové,
a jednak, aby naši fanoušci a přispívající členové viděli, že to bereme vážně a zodpovědně.
Neboť i oni, i když třeba nebyli přítomni přímo na plese, nám hodně pomohli k úspěšné akci. Z větší
části se totiž složili a přispěli na hlavní cenu do tomboly, na pěkný notebook. Děkujeme!
Návštěvníků sice nebylo 600, tak jako kdysi dávno, ani 500, jak bylo vsazeno, ale pokud myslivci měli
356 platících, školní ples 364, tož „me zme měle“ 372 platících! A to ještě všichni, kteří si koupili vstupenky v předprodeji, nepřišli. Ale zaplatili. Takže se nám trochu povedlo to, co dělali naši otcové, tedy
pozvat bývalé hráče a příznivce osobně. Je to sice časově náročnější, ale v době pálení slivovovice to
zase není tak špatně strávený čas. Nemusíme, nemusíte se stále jen dívat na tu bednu nebo viset na
síti, tedy té sociální, internetové…, takže příští rok by těch 500 návštěvníků mohlo přijít. Co mohlo –
musí, uděláme pro to všechno.
Tož, jak to vlastně na těch šibřinkách vypadalo? Proč byste vlastně měli za rok přijít? Především přišlo podstatně více návštěvníků v oblecích a krásných šatech, a to i velmi mladé až nejmladší ročníky.
Petr Petráš na facebooku vyzval omladinu, ať se na ples řádně oblečou, a ono se to stalo! A byl to o hodně pěknější pohled na teenagery v kravatách, než v nějaké kapuci, či univerzální mikině. Zde se jednoznačně projevil velmi pozitivní vliv školního plesu, kde na této osvětě organizátorky ze SPŠ již po
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několik let úspěšně pracují. Na školním plesu to vypadá skoro jako na módní přehlídce, ale až takové
ambice nemáme. Je to ovšem skutečně pěkný pohled, když si maska odvádí na štamprličku pěkně oděného muže či krásnou dámu v šatech. A po zaplacení příslušného likéru ho, či ji, zase ke stolu vrátí –
nebo taky někdy nevrátí…
Občerstvení sice nebylo takové, jako na mysliveckém plese, ale děvčata ze školní kuchyně usmažila chutné řízečky, hráči sami uvařili gulášek, ke kávě byly zákusky nebo Blančiny a Jarčiny koláčky
a mohli jste si domů koupit bufet pro děti. Ale vše se snědlo, nic nezbylo.
Ve velkém přísálí byla novinka, a to příprava a prodej míchaných nápojů. To jsme my nevymysleli,
neboť na školním plese už to také bylo. Jen jsme to vytáhli ze sklepa do sálu. Nápoje míchal Adam Vojtek, který se tím profesionálně živí a pro kamarády, spolužáky, fotbalisty to udělal gratis. Výtěžek nám
věnoval. Děkujeme. Dokonce i ty troubecké áleje to přežily, byly po požití těch barevných exotických
nápojů docela čisté.
In vino veritas, ve víně je pravda, říká latinský citát. A je to pravda i na Hané. Proč? Na přání starších
ročníků se objednalo dražší víno v sedmičkách a stal se takový malý zázrak. Nebylo to až tak, že by se
z vody stalo víno, to ne. Ale toto víno udělalo zázračně z ortodoxních pivařů, milovníků dobré dvanáctky, za jeden večer ortodoxní vinaře. Pan Zdenek Brázda se sousedem Petrem Chodurem z Kozlovské
to sami osobně prožili a kdo viděl hřadující prázdné sedmičky Chardonné na parapetu okna v malém
přísálí, tak skutečně žasl a šel si to víno taky koupit. Je pravda, že pro peněženku už to už taková zábava není, ale stojí to za to.
Pivo šlo na dračku, bodejť by ne, když ho čepoval sám pan starosta! Vytočilo se o bečku víc než obvykle. A příště bude i studenější, chlazení totiž zrovna moc nefungovalo. A to platíme obci řádný nájem za
sál i vybavení.
Likéry, čtvrtky, kořalička fungovala jak zastara. Když stojí před barbultem za sebou čtyři řady nedočkavých tanečníků, masek, zpěváků – tak to nemá chybu. Novinkou je konzumace Jagermaistra s Redbullem, to pak není potřeba pro přespolní posílat autobus – mohou odletět sami, Redbull dává křídla…
Pijáckým rekordem nebo spíše nejdražší rundou pak bylo 12 velkých „jégrů“ pro 12 masek – ovčí stádo, které zaplatil pan Bartl z nedaleké Rokytnice. Ten byl totiž již při koupi lístků v předprodeji upozorněn, že přijde-li pro něho maska, musí jí poručitr a zaplatit, co si řekne. Měl smůlu, přišlo si pro něho
celé stádo ovcí. Ale postavil se k tomu chlapsky, neuhnul. Snad přijede i za rok…
Po vzoru myslivců jsme zkusili objednat autobus, a zadařilo se. Pan Sochor nám dovezl z Rokytnice, Předmostí, Přerova a Henčlova plný autobus hostů. Ve tři vezl plný autobus zase po trase zpátky,
a to už v poněkud pozměněném složení. Trochu se to osazenstvo promíchalo…v návaznosti na minulý článek o šibřinkách na staré Zavadilce, kde jsme vzpomněli účast vojáků na našich zábavách a prospěšnosti osvěžení troubecké krve. Tož místo vojáků importujeme dvě vesnice, Henčlov a Rokytnici plus
Přerov.
Hudba nezahrála sambu, to by snad až tak nevadilo. Ale nehrála ani polky a valčíky. O tangu či mazurce ani nemluvě. Tímto se omlouváme všem milovníkům klasických tanců a za rok to bude jinak. Aspoň
jsme si uvědomili jednu zcela základní věc, na kterou jsme za ta léta zapomněli. A to, že šibřinky a plný
sál byl tehdy, když byly dvě hudby. Klasy a Záhoranka nebo Záhoranka a Klasy. Dá se říci skoro dvě
nejlepší kapely svého žánru široko daleko. Ale kde je teď vzít a pak ještě zaplatit…
Hudba hrála do tří hodin. Ale mládež tancovala na parketě až do pěti při reprodukované hudbě. Když
jsme jim to vypnuli, tož nám z bujnosti postrhávali stovky balonků z výzdoby. Mohly tam v pohodě zůstat
do hasičského plesu. V těch pět hodin ráno se nám to zdálo jako dílo vandalské, teď s odstupem času
to vidím pozitivně – máme mládež zdravou, ještě v pět ráno má dobrý výskok, vždyť balonky byly až
pod stropem!
Masky, těch bylo mnoho a byly krásné, pěkné i strašidelné. Zde a na obálce zveřejňujeme alespoň
pár fotek a pár informací k nim, i když by si zasloužily mnohem, mnohem více. Vždyť právě masky dělají to pravé Rio de Janiero, ten správný šrumec, rej a ruch. Kolik času, shánění a přemýšlení je třeba na
zhotovení pořádné masky! Jako pořadatelé máme také starosti s přípravou plesu, ale chystání masek
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je určitě těžší, a proto zde ve Zpravodaji všem maskám děkujeme za účast, a nechť jim tvořivost vydrží co nejdéle, nejlépe napořád, do sta let.
A že je možné jít za masku i v hodně vysokém věku, dokázala letos na šibřinkách prastará stařenka, či spíše stařena, která, když už nemohla do kulturáku dojít, se nechala dovést speciálním papundeklovým autobusem. Normálně, doma, už ve svém věku patrně sotva dýchá, ale na ples si vzala i píšťalku, na kterou skoro celou dobu z plných plic pískala, každému ji ukazovala a dokonce jí i za úplatu
některým půjčovala.
Kdo ta stařena byla, se neví a asi se to už ani nezjistí. Tancovala nejvíc s elegantní mužskou bronzovou sochou a sál byl u vytržení, jak sladěný pár to byl. Když však hudba zahrála už asi potřetí píseň
„Mám rád svařák“, neodolala a zatančila si s přespolním čertem, a pak ji už nikdo neviděl. Mohl by to
vědět řidič toho „důchodcovského vozidla“, byl to ten strašlivý hrbáč. Jenomže hrbáč se po dvanácté
čtvrtce zázračně narovnal, a tak už taky nikdo neví, kdo to byl. Oba byli součástí týmu, který bojoval
o prvenství ve skupinových maskách. Jak to má pak komise vyhodnocovat, když se mančaft takto rozprchne! Pomalu se ani nevědělo, kolik jich v tom buse vlastně celkem bylo. Ještě, že se zavčas vrátil
aspoň starý Navrátil!
To druhá vítězná skupinová maska plně respektovala sportovní fotbalová pravidla. Stádo ovcí u vchodu předložilo celkovou sestavu, Dr. Vrána zkontroloval platnost zdravotních prohlídek a teprve poté je
pustil do sálu. Ovšem, ne ve stoje, ale po čtyřech – to aby se ujistil, že kolenní chrupavky jsou u všech
kusů v pořádku. Stádo obsadilo celé nalajnované fotbalové hřiště, neboť jich bylo přesně 11 jako v kopané plus bača Nikola, jako trenér. V koutě branky byl pes, před ním vše zametal vlk Mliko, v útoku statný beran Darius s křídly Nelou a Venďou. V šestičlenné záloze si jeden Martin a dvě Martiny přihrávali, či se hledali s Patrikem i Jiřím – to vše ve slušivých ovčích halenkách.
Dorazily i masky z Henčlova, tajemné krásky z Prosenic a Přerova, pilot Čkalov z Kolárky a řada dalších. Kéž jich tolik, a ještě víc, přijde i příští rok. Doufejme, že i tu tajemnou stařenku nám čertík přivede zase narok zpátky.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť a šibřinkám ještě víc – za rok přijděte taky.
Za FK Troubky Ing. St. Mišák st.
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Fotbalov˘ klub Troubky
Medailové umístění našich přípravek v halovém turnaji v Přerově.
Naše mladší a starší přípravka sklízely plody své práce v únoru na halovém turnaji pořádaném OFS
Přerov v rámci Zimní ligy mládeže. Turnaje proběhly v hale Spartaku Přerov, ve velmi příjemné sportovní atmosféře, kterou provázela výborná organizace ze strany pořadatelů. Oba naše týmy se v konkurenci šesti mužstev určitě neztratily a po zásluze si odvezly medailová umístění.
Oba turnaje byly nesmírně vyrovnané a o pořadí rozhodoval doslova každý vstřelený gól. Mladší přípravka
přišla o zlato smolnou prohrou v poslední minutě s KMK Přerov. Starší přípravka, která se utkala ve skupině i s družebním výběrem z Povážské Bystrice, skončila také s jednou prohrou na třetím místě.
Třešničkou na dortu byly individuální ceny, které si odvezli také naši hráči. V kategorii mladších přípravek si vystřílel nejlepšího střelce Pavel Hořín a nejlepším brankářem ze starších přípravek byl vyhlášen Ondřej Vojtášek.
Výsledky – starší přípravka:
Výsledky – mladší přípravka:
Troubky – Všechovice
0:0
Troubky – Všechovice
0:0
Troubky – Brodek
2:2
Troubky – Povážská Bystrica
1:1
Troubky – Tovačov
3:0
Troubky – Radslavice
0:0
Troubky – Želatovice
2:0
Troubky – Želatovice
1:0
Troubky – KMK Přerov
0:1
Troubky – Kozlovice
0:1
Stupně vítězů:
Stupně vítězů:
• Všechovice
1. Radslavice
• Troubky
2. Kozlovice
• KMK Přerov
3. Troubky
Výbor FK Troubky děkuje nejmladším hráčům, trenérům a vedoucím za vzornou reprezentaci klubu.
Věříme, že i tyto zkušenosti z halových turnajů se budou hodit v nadcházející jarní fotbalové sezoně,
která již pomalu klepe na dveře. Zveme všechny příznivce mládežnické kopané na naše domácí zápasy. Přijďte podpořit při mistrovských zápasech své děti, vnuky, kamarády a známé.
Pavel Němčák

Mlad‰í pﬁípravka: Zleva: Pavel Pumprla – sekretáﬁ mládeÏe OFS Pﬁerov, Martin Macháãek, Luká‰ Ministr,
Danek Janãa, Ondra Br‰Èák, Radek Bartonûk, Kry‰tof Mauks, Luká‰ Karger, Marek Br‰Èák, Kuba Hoﬁín,
Kuba Miler, Pavel Hoﬁín, Ondra Macháãek. Trenér Michal Bartonûk.
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Star‰í pﬁípravka:
Zleva stojí: Vojta Hoﬁín, Laìa Majar, VíÈa
Dolansk˘, Milan Vojtá‰ek
Dolní ﬁada: Petr Koler, Martin Macháãek, Kuba Hoﬁín, Pavel Hoﬁín, Kuba
Miler
LeÏící: Ondra Vojtá‰ek, Luká‰ Miler
Trenér Tomá‰ Vojtá‰ek

Nábor do mužstva dorostenců
FK Troubky hledá mladé fotbalisty
(i z okolí), ročník 1998 a mladší, do
nově se tvořícího mužstva dorostu do
podzimní sezony 2016!
Zároveň hledáme trenéry a vedoucí
tohoto mužstva.
Podrobnější informace podá:
Pavel Němčák 732 489 322 nebo se
můžete hlásit u zástupců hráčů dorostu Denise Cicka a René Ambrože.

Program FK Troubky – JARO 2016
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle

3.4.
9.4.
10.4.
10.4.
17.4.
17.4.
17.4.
17.4.
23.4.
24.4.
24.4.
24.4.
1.5.
30.4.
1.5.
1.5.
8.5.
7.5.
7.5.
7.5.
15.5.
14.5.
15.5.
14.5.
22.5.
22.5.

muži
muži
ml. přípravka
st. přípravka
muži
žáci
ml. přípravka
st. přípravka
muži
žáci
ml. přípravka
st. přípravka
muži
žáci
ml. přípravka
st. přípravka
muži
žáci
ml. přípravka
st. přípravka
muži
žáci
ml. přípravka
st. přípravka
muži
žáci

Troubky – Kojetín B
Újezdec – Troubky
Troubky – Přerov B
Troubky – Kozlovice
Troubky – Dub
Dolní Újezd – Troubky
Brodek – Troubky
Beňov – Troubky
Nezamyslice – Troubky
Troubky – Kojetín
Troubky – Kozlovice
Troubky – Zubr Přerov
Troubky – Pivín
Moštěnice – Troubky
Moštěnice – Troubky
Křenovice –Troubky
Tovačov – Troubky
Troubky – Tovačov
Troubky – Kojetín A
Troubky – Želatovice
Troubky – Čekyně
Křenovice – Troubky
Zubr Přerov – Troubky
Újezdec – Troubky
Kostelec – Troubky
Troubky – Bělotín

15:30
16:00
11:00
10:00
16:00
14:00
9:00
13:00
16:00
16:00
15:00
14:00
16:30
14:00
hlášenky
11:00
16:30
16:00
15:00
14:00
16:30
10:00
11:00
14:00
16:30
11:00
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Neděle
Středa
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
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22.5.
25.5.
29.5.
29.5.
29.5.
29.5.
5.6.
4.6.
4.6.
11.6.
11.6.
11.6.
12.6.
19.6.

ml. přípravka
ml. přípravka
muži
žáci
ml. přípravka
st. přípravka
muži
žáci
ml. přípravka
„A“
ml. přípravka
st. přípravka
hasiči

Troubky – Přerov A
Kojetín B – Troubky
Troubky – Moštěnice
Říkovice – Troubky
Želatovice – Troubky
Troubky – Polkovice
Přerov B – Troubky
Troubky – Opatovice
Troubky – Křenovice
Troubky – Vrchoslavice
Troubky – Tovačov
DISKOTÉKA
Brodek – Troubky
O pohár Hané

9:00
16:30
16:30
14:00
9:00
15:00
14:00
16:00
15:00
16:30
14:30
20:00
10:30
9:30

Zadáno pro Ïeny

Kakaové su‰enky se skoﬁicí
Potřeby: 12,5 dkg polohrubé mouky, 5 dkg solamylu, 1 lžíce kakaa, špetka skořice, 12,5 dkg
nastrouhané horké čokolády, 5 dkg moučkového
cukru, 1 vanilkový cukr, 2 bílky, 12,5 dkg másla,
cukr na posypání.
Postup: všechny ingredience spojíme v těsto, uložíme na 30 minut do chladu. Z těsta tvoříme kuličky velikosti vlašského ořechu, pomoučenou vidličkou stlačíme kuličky na protilehlých koncích. Péct
při 180 °C.

Vajíãková pomazánka
Potřeby: 4–5 vařených vajec, 6 dkg másla, 1 lžíce
hořčice, 2 balení sýru Žervé (krémový), sůl, pepř,
pažitka.
Postup: žloutky utřeme s máslem, přidáme sýr,
hořčici, sůl, pepř, nahrubo nastrouhané bílky.
Pomazánku posypeme pažitkou.

Koka ﬁezy
Potřeby: 15 dkg polohrubé mouky, 5 vajec, 20 dkg
krupicového cukru, 3 lžíce teplé vody, 3 lžíce oleje, čokoládová poleva.
Krém: 20 dkg másla, 7 dkg cukru, 1 balíček Koka
sušenek, 1 šlehačka.
Postup výroby krému: máslo rozetřeme s cukrem,
přidáme rozemleté sušenky, zalijeme šlehačkou.
Těsto: žloutky utřeme s cukrem a teplou vodou,
přidáme mouku, olej, nakonec sníh z bílků, upečeme. Vychladlý moučník potřeme krémem a polijeme čokoládovou polevou.
JS
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Pro chvíle oddechu
Zajímavosti, tentokrát o lidské povaze
Pokud ztratíte peněženku, ve které máte fotografii malého dítěte, máte větší šanci, že vám ji nálezce
vrátí.
Lidé s nízkým sebevědomím kritizují druhé až o 80 % častěji, aby se sami cítili chytřejší.
Nejoblíbenější barva zubního kartáčku je modrá.
Když člověk lže, obvykle se dívá nahoru a doleva.
Člověk se zasměje v průměru pětkrát denně. Taky se vám zdá, že je to nějak málo?
Zdroj: http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-prirode-a-vesmiru

Pranostiky
V březnu prach – jistý hrách.
V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává.
V březnu-li, v dubnu vítr věje, hojná úroda se směje.
V březnu fouká z břízy, poslední sníh z pole mizí.
Přestože duben často sípá a větrem duje, teplé dny již přislibuje.
I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží.
Na duben neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra kalný.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
Slavík zpívá v háji až za tepla v máji.
Zdroj: www.pranostik.cz
Májový deštíček – úrody tatíček.

Rozumíte cizím slovÛm?
SARKASMUS, STIGMA, KONSENZUS, EXAKTNÍ, PATOS, KONTINUITA, SOFISTIKOVANÝ,
XENOFOBIE, POTENCIÁLNÍ, FILANTROPIE
shoda názorů – možný – lidumilnost, dobročinnost – vzletný projev – nepřátelství – souvislost – jízlivost – přesný – znamení – promyšlený
Řešení: jízlivost, znamení, shoda názorů, přesný, vzletný projev, souvislost, promyšlený,
nepřátelství, možný, lidumilnost – dobročinnost

My‰lenky slavn˘ch
• Láska mÛÏe zemﬁít na pravdu, pﬁátelství na leÏ.
P. BONNARD
• Znalosti pﬁicházejí, ale moudrost se loudá.
A. L. TENNYSON
• V‰echno, ãím nûkdo vyniká, získává mu nepﬁátele.
âlovûk musí b˘t zcela prÛmûrn˘, pak je oblíben.
WILDE
• Je moÏné mít v‰echny zuby zdravé a úsmûv pﬁesto fale‰n˘.
G. LAUB
• MuÏe zpravidla víc potû‰í, Ïe má na stole dobr˘ obûd, neÏ to, Ïe jeho Ïena umí ﬁecky.
S. JOHNSON
• Schopnost pﬁedvídat nemilou skuteãnost b˘vá nazávaná pesimisnem.
E. S. GARDNER
• Nejlep‰í zbraní je zdrÏovat se mimo dostﬁel.
F. BACON
• KaÏd˘ hﬁích vrhá dlouh˘ stín.
IRSKÉ P¤ÍSLOVÍ
• Optimista je zastánce uãení, Ïe ãerné je bílé.
A. G. BIERCE
• Na‰e závist trvá vÏdy déle neÏ ‰tûstí tûch, jimÏ závidíme.
F. de LA ROCHEFOUCAULD
LK
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Smích – nejlep‰í lék
Zubaﬁ vrtá pacientovi zub, vrtá a vrtá a povídá: „Musím to vyvrtat hluboko, potﬁebuju se
dostat na nerv.“
Pacient na to: „Tak to se snaÏíte zbyteãnû, protoÏe já mám nervy v k˘blu.“
Aniãka pﬁijde za tatínkem a ptá se: „Tatínku, má maminka vÏdycky pravdu?“
„To ví‰, Ïe má, o tom vÛbec nepochybuj. Proã se ptá‰?“
„No, kdyÏ vidûla mé vysvûdãení, tak ﬁekla, Ïe jsem hloupá po tobû.“
Úﬁedník v bance informuje ‰éfa: „Dnes jsme tu mûli muÏe s fale‰nou pûtitisícovkou.“
·éf se zamraãí: „A proã jste na nûj nezavolali policii?“
„Byl se jen zeptat, co má na ní ‰patnû.“
Trumfují se tﬁi chlapeãci, kdo má nejstateãnûj‰ího tatínka. První ﬁíká: „Mému tátovi
spadlo na nohu kladívko a ﬁekl jenom au.“
Druh˘ na to: „Mému tatínkovi spadla na nohu cihla a ﬁekl auvajs.“
Tﬁetí povídá: „To jsou ale srabi. Mému spadl na hlavu cel˘ barák a ani necekl.“
„Lorde, proã jste pﬁi‰el na svou svatbu ve smokingu a ne ve fraku?“
„Bral jsem si vdovu a ve fraku chodím pouze na premiéry.“
Jeden Moskvan byl kupovat auto. Koneãnû objevil model, kter˘ chtûl, opravdové
auto snÛ. KdyÏ podepisoval kupní smlouvu, ptá se, kdy si mÛÏe auto vyzvednout.
Prodavaã nakoukne do papírÛ a povídá: „Auto tu budete mít devátého záﬁí v deset
hodin dopoledne… roku 2026.“
Chlápek se okamÏitû rozãílil, ale prodavaã mu povídá: „Pane, uvûdomte si, Ïe ãekat
v Moskvû na takové auto deset let, to není zas tak moc.“
Ale zákazník povídá: „Ale co, ten rok 2026 sám o sobû by nevadil, ale to deváté záﬁí
dopoledne! To mám objednaného instalatéra!“
Povídá snacha tch˘ni: „Va‰e rady k v˘chovû dûtí mû nezajímají. S jedním z va‰ich dûtí Ïiju
a je na nûm je‰tû hodnû práce.“
Na plese silnû dekorovan˘ generál poÏádal o tanec silnû dekoltovanou dámu: „Mileráda, pane generále, jen bych vás prosila, kdybyste si mohl tro‰inku ohﬁát ty
ﬁády…“
Psychiatr pozval paní Novákovou: „Vá‰ manÏel mne poÏádal, abych vás vy‰etﬁil! Pr˘ veãer
chodíte po bytû se zdviÏen˘ma rukama a roztaÏen˘mi prsty. MÛÏete mi k tomu nûco ﬁíct?“
„Ale jistû, ãekám, aÏ mi zaschne lak na nehty.“
Plazí se k smrti vysílen˘ turista po pou‰ti, kdyÏ koneãnû zahlédne oázu. Pﬁiplazí se
k ní a Ïádá sklenici vody. Prodavaã uvnitﬁ mu ale Ïádnou nedá, protoÏe prodává
pouze kravaty.
Turista se tedy plazí dál a uvidí dal‰í oázu. JenÏe uÏ z dálky vidí v˘straÏnou tabulku: „Vstup pouze s kravatou!“
LK
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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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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 17. 6. 2016 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka 1/2016: …………………………………………………………………………...............................................
Jméno a adresa: ……………………………………………………………....................třída:……….........................
Správná odpověď z minulého čísla: ZMRZLINA
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Eliška a Marie Malíkovy, Filip Dušil, Hana Cigánková,
Jakub Hruška, Natálie Roubalová, Adéla Bartoníková, Michal Frgal, Natálie a Filip Konupčíková, Tereza Mlčochová,
Pavlína Musilová, Barbora a Tomáš Petrovští, Martina Orlová.
Redakce

vní ‰ibﬁinky
Dûtské a sporto

·kolní ples
Foto Jana Veãeﬁová

Zápis do 1. tﬁídy

Vítání dûtí
20. bﬁezna 2016

Foto Jaroslav BlaÈák
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