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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané,
procházíme obdobím léta a můžeme říci, že jsme prošli jarem, na které jsme byli
zvyklí v dřívějších letech bez velkých teplotních zvratů. Jarní mráz nás zaskočil a připravil o některé ovoce.
Již několik dní si všímáme, že zmizely ranní a odpolední řady kol školních dětí. Ty se
jako každoročně rozprchly do dětských táborů získat nové zkušenosti i nové kamarády.
Letos vyniklo nové upravené centrum obce, stejně jako nové upravené chodníky na
hřbitově.
Velkou událostí obce je generální oprava střechy kostela, která bude trvat delší dobu.
Na opravu přispěli i místní občané, a jejich jména budou zapsána a uložena pro budoucnost v báni na špici kostelní věže.
Všem čtenářům přejeme slunečné počasí na dovolených a šťastné návraty domů.
Redakce

Sundávání báně z kostela sv. Markéty
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INFORMACE OÚ
Máme za sebou první polovinu roku 2016, troubecké hody a období dovolených před
sebou. Do této doby se nám také podařilo zrealizovat menší stavební akce v obci. Firma
Sates Morava dokončila obnovu chodníků na místním hřbitově, kde nám letos ještě
zbývá doplnit veřejné osvětlení. Areálem hřbitova se ovšem budeme zabývat i v dalších
letech. Bude potřeba obnovit fasádu smuteční obřadní síně, zvážit případné zastřešení
tohoto objektu a rovněž budeme řešit zeleň, patrně však v několika dílčích etapách.
Přetrvávající suché období nám přináší problém s čerpáním vody ze studní. A tak je
docela dobře možné, že studny budeme muset prohloubit. Ještě letos dojde k zrestaurování sochy svatého Amanda, na což jsme získali dotaci od Olomouckého kraje ve výši
50 000 Kč (celkové náklady činí 167 000 Kč).
Ale na jaře se neřešil jen areál hřbitova. Vypsali jsme výběrové řízení na opravu
křižovatky Svárov – U Dvora a nejlepší nabídku předložila společnost STRABAG, která tuto akci provedla v průběhu jednoho týdne na konci měsíce června. Ve stejném
období jsme vypsali výběrové řízení na herní prvky do areálu mateřské školy a do parku u hřbitova. Zde jsme jako nejlepší vyhodnotili nabídku společnosti Hřiště.cz Brno,
která tuto zakázku dokončí v termínu do 15. 8. 2016, čili krátce před nástupem dětí do
mateřské školy.
Na konci června společnost Zahrada Olomouc dokončila první etapu obnovy a úpravy parčíku u hasičské zbrojnice a v Koutě. V rámci této etapy byl obnoven trávník v parčíku u zbrojnice, byly vysázeny nové stromy v obou parčících a v parku u zbrojnice byla
provedena i výsadba keřů. Druhá etapa obnovy bude probíhat dle finančních možností
na podzim letošního roku nebo na jaře příštího roku.
A ještě jedna akce byla na konci června dokončena, a to výměna svítidel podél krajské komunikace II/434 v ulicích Přerovská – Dědina a K Zavadilce. Byla osazena LEDková svítidla, která mají výrazně nižší spotřebu i kvalitnější svítivost. Dodavatelem této
akce byla společnost EMPESORT z Valašského Meziříčí.
Projekty, které byly zmiňovány v minulém čísle Zpravodaje, se posunuly v čase. Projekty chodníků k zastávkám v ulici K Zavadilce byly dokončeny a nyní jsou shromažďována jednotlivá vyjádření a stanoviska pro zahájení územního řízení. Ve stejné fázi
se nachází projekt rekonstrukce komunikace v ulici Jubilejní. Vzhledem k tomu, že zde
bude nutné získat i rozhodnutí orgánů státní správy, předpokládám, že samotné stavební řízení bude zahájeno nejdříve v srpnu. Realizace této akce by tak připadala nejdříve
na měsíc říjen. Ostatní projekty ještě nejsou dokončeny.
V dubnu jsme také vybrali zpracovatele nového územního plánu obce. Nejlepší nabídku podala společnost Urbanistické středisko Ostrava, která tak začala první etapu,
a to etapu průzkumů a rozborů. Dle uzavřené smlouvy by tato etapa měla být dokončena
do konce měsíce července, a tudíž na zářijovém zasedání zastupitelstva by měla být
schválena další etapa, ve které se již budou řešit konkrétní věci. Dokončení této etapy
se předpokládá na konci letošního roku a následně bude probíhat veřejné projednávání.
Začátek července je neodmyslitelně spjat s konáním troubeckých hodů. Letos nás
ovšem ještě před troubeckými hody čekaly myslivecké slavnosti, které se konaly v areálu Konírna v sobotu 9. července. Srdečně vás zvu také na troubecké hody, které vyvrcholí v neděli folklorními hodovými slavnostmi. Všichni pořadatelé těchto akcí jistě
udělají vše, abyste byli spokojeni, a tak nezbývá než si přát příznivé počasí.
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Závěrem bych se ještě chtěl zmínit o úspěchu v soutěži Vesnice roku 2016, a to
v krajském kole. Naše obec získala bílou stuhu, což je ocenění obce za zapojení dětí
a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou především aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce
s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Jedná se tak o ocenění práce s dětmi a mládeží, a věřím, že by to mohla být dobrá motivace pro podání
přihlášky do soutěže i v příštím roce s cílem být třeba ještě úspěšnější.
Všem, kteří se podíleli na úspěšné prezentaci obce, bych chtěl poděkovat, protože
bez jejich aktivního zapojení bychom tohoto úspěchu zcela jistě nedosáhli.
Všem našim čtenářům přeji krásné léto a dobře se bavte na troubeckých hodech.
Radek Brázda

Příjezd komise

Hasiči

Vesnice roku 2016
Hanáček

Voltýž

UPOZORNĚNÍ:
Opětovně upozorňujeme vlastníky psů, že volné pobíhání jejich miláčků po obci je
zakázáno.
Dále upozorňujeme, že ke sběrným místům s tříděným odpadem (plasty, sklo, papír) nepatří žádný další odpad. Máme v obci sběrný dvůr s provozní dobou a v případě provozních možností lze s vedoucím sběrného dvora panem Skřenkem dohodnout uložení odpadu na tomto místě i mimo řádnou provozní dobu.
A poslední upozornění se týká parkování vozidel na místních komunikacích. Tyto
slouží především k dopravnímu provozu a nikoliv k dlouhodobému parkování.
Obecné užívání těchto komunikací sice nezakazuje parkování vozidel na nich, ale
větší množství parkujících vozidel brání bezproblémovému provozu. Nákladní vozidla mohou na místní komunikaci stát pouze v době od 10.00 do 14.00 hodin, což
je dáno dopravním značením.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE TROUBKY
Sběrný dvůr Olfin
Provoz sběrného dvora (dále jen „SD“) se řídí provozním řádem SD, který na svém
zasedání dne 21. 10. 2015 schválila Rada obce Troubky usnesením číslo 25/293/2015.
Úplné znění provozního řádu najdete na adrese:
http://www.troubky.cz/urad-348/obecni-urad/sluzby-obcanum/odpadove-hospodarstvi/sberny-dvur-olfin/

nebo v tištěné podobě přímo na SD.
Odpovědný pracovník: Petr Skřenek, mobil 737 260 607, e-mail: skrenek@troubky.cz
Provozní doba
1. 10. – 30. 6. sezonní provoz
STŘEDA 14.00 – 17.00 hod. (každý sudý týden)
SOBOTA 9.00 – 11.30 hod. (každý lichý týden)
1. 7. – 30. 9. prázdninový provoz
SOBOTA 9.00 – 11.30 hod. (každý lichý týden)
Sběrný dvůr slouží ke sběru, shromažďování a skladování odpadů.
Vstup, případně vjezd do areálu sběrného dvora je povolen pouze se svolením obsluhy sběrného dvora, případně odpovědného pracovníka, přičemž i pohyb po SD se
řídí pokyny obsluhujícího personálu.
Sběr a shromažďování biologicky rozložitelného odpadu
Sběr a shromažďování biologicky rozložitelného odpadu je zajišťován do sběrných nádob (kontejnerů) velikosti 8000 l v barvě zelené, případně modré, a to na těchto stanovištích:
Stanoviště

Přistavení

Odvoz

Přistavení

Odvoz

1. Sadová/bytovky

Pátek

Pondělí

Pondělí

Pátek

2. Trafo/Dědina

Pátek

Pondělí

–

–

3. Kout (prádelna)

Pátek

Pondělí

Pondělí

Pátek

4. Nová čtvrť/Svárov

Pátek

Pondělí

Pondělí

Pátek

5. Nová čtvrť/Zahradní

Pátek

Pondělí

–

–

6. DPS Záhumení

Pátek

Pondělí

–

–

7. Záhumení/Pusty

Pátek

Pondělí

–

–

8. U Dvora (Alcatraz)

Pátek

Pondělí

–

–

9. Dědina (U Peluhů)

Pátek

Pondělí

–

–

10. Vrbí (Pošta)

Pátek

Pondělí

Pondělí

Pátek

11. Vrbí/Sportovní

Pátek

Pondělí

–

–

12. Hřbitov (parkoviště)

Pátek

Pondělí

Pondělí

Pátek

13. Za Váhou (prodejna OSG)

Pátek

Pondělí

–

–

14. Loučka I/Jubilejní

Pátek

Pondělí

–

–

14. Sportovní (hala)

Pátek

Pondělí

Pondělí

Pátek
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Co patří do nádoby na bioodpad
listí, tráva
zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny apod.
kousky větví, keřů a stromů
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
zbytky zeleniny a ovoce, okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.
čajové sáčky, kávová sedlina
skořápky z vajec
Co nepatří do nádoby na bioodpad
papír, lepenka
textil
uhynulá zvířata
tekuté a silně mastné potraviny
obaly od potravin
exkrementy našich domácích miláčků
stavební suť
domovní odpad (matrace, nábytek apod.)
plasty
sklo
Na závěr uveřejňujeme zkušenosti z provozu kompostárny, kdy byl v kontejneru na
bioodpad dovezen odpad, který do tohoto kontejneru nepatřil, a měl být v obci vytříděn
jiným způsobem. Tento odpad v nemalé míře POŠKOZUJE míchací a kompostovaní
stroj ECOCOMPACT 7.
• kusy betonu
• PET láhve
• květináče
• matrace
• sklo
• hmota pro vpichování květin na dekorace
• plastové pytle a sáčky (naplněné bioodpadem)
Martin Frgal, Petr Skřenek
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ZASTUPITELSTVO OBCE
USNESENÍ č. 10 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 27. 4. 2016
10Z/1a/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
Ing. Jaroslavu Špalkovou a Jaroslavu Vojtkovou ověřovateli zápisu.
10Z/1b/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
10Z/2/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva
obce.
10Z/3/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
10Z/4/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu Finančního výboru.
10Z/5/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu Kontrolního výboru.
10Z/6/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
rozpočtová opatření schválená Radou
obce v uplynulém období.
10Z/7a/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016.
10Z/7b/2016
Zastupitelstvo obce Troubky zmocňuje Radu obce k provádění rozpočtových
opatření v roce 2016, a to v souhrnné výši
500 000 Kč na jedno rozpočtové opatření.

10Z/8a/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
10Z/8b/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
navržený systém odměňování s účinností
od 1. 5. 2016 dle předložené důvodové
zprávy.
10Z/9/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
směrnici č. 1/2016 o poskytování úvěrů
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce.
10Z/10/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení Obce Troubky dle předložené důvodové zprávy.
10Z/11/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
přijetí úvěru od společnosti Volkswagen
financial services, a. s., na koupi vozidla značky Volkswagen v celkové výši
280 225 Kč a se splatností 24 měsíců od
uzavření úvěrové smlouvy.
10Z/12/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nenávratné finanční výpomoci mezi Obcí
Troubky a Tělovýchovnou jednotou Sokol
Troubky, z.s. v předloženém znění.
10Z/13/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
informace o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky za období
1– 3/2016.
10Z/14/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje prodej části pozemku p.č.1246 v k. ú. Troubky
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nad Bečvou Tělovýchovné jednotě Sokol
Troubky, z.s., a to za cenu stanovenou
znaleckým posudkem. Výměra bude určena geometrickým plánem.
10Z/15/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 1314/1
v k.ú. Troubky nad Bečvou paní A. Sedmíkové, a to za cenu stanovenou znaleckým
posudkem. Výměra bude určena geometrickým plánem.

Sundávání báně a kříže
z kostelní věže

10Z/16/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
prodej obecního pozemku p.č. 1852 v k.ú.
Troubky nad Bečvou společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., a to za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.
10Z/17/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 1878,
p. č. 1812, p. č.1813, p. č. 2772 a p. č. 2773
v k. ú. Troubky nad Bečvou společnosti
Lesy ČR, s. p., a to za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.

Vesnice roku, prezentace
v kulturním domě

10Z/18/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
předložený Jednací řád Zastupitelstva
obce Troubky.
10Z/19/2016
Zastupitelstvo obce Troubky neschvaluje
žádost společnosti NWT, a.s., na změnu
Územního plánu sídelního útvaru Troubky
z důvodu pořizování zcela nového územního plánu.
10Z/20/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
prodej části obecního pozemku p.č. 215/1,
nově vytvořeného p.č. 215/8, v k.ú. Troubky nad Bečvou dle GP 1473-30/2016 paní
Markétě Vlachové za cenu 500 Kč.

Sundávání báně a kříže
z kostelní věže

10

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
USNESENÍ č. 11 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 15. 6. 2016
11Z/1a/2016
Zastupitelstvo obce Troubky určuje zapisovatelkou zasedání paní Hanu Obrtelovou.

Vesnice roku, přivítání

11Z/1b/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
ověřovatele zápisu ze zasedání Mgr. Vladimíru Hanzlíkovou a Ing. Hynka Brázdu.
11Z/1c/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
předložený program zasedání.
11Z/2/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva
obce.

Oprava střechy kostela,
červen 2016

11Z/3/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé
období.
11Z/4a/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
zpracování studie odtokových poměrů.
11Z/4b/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
provádění dalších vhodných opatření na
ochranu obce před povodní, do doby vybudování řádné PPO, za předpokladu, že
každý konkrétní záměr bude předložen ke
schválení Zastupitelstvu obce.
11Z/5/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce k datu
30. 4. 2016, včetně komentáře.

Sundávání kříže
z kostelní věže

11Z/6/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření
č. 7/2016 schváleném Radou obce.
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11Z/7/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 v předloženém
znění.
11Z/8a/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje závěrečný účet obce Troubky za rok 2015
bez výhrad.
11Z/8b/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
hospodářský výsledek obce za rok 2015
ve výši: 3 893 932,17 Kč.

Vesnice roku, trubači

11Z/9/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
účetní závěrku obce za rok 2015 bez výhrad a připomínek a v rozsahu předložených finančních výkazů.
11Z/10/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje poskytnutí úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce Troubky v tom znění, jak byly
předloženy.
11Z/11/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje použití finančních prostředků z Fondu oprav
bytového hospodářství v roce 2016 dle
předloženého návrhu.

Vesnice roku, pétangue

11Z/12a/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje návrh uzavření Dohody o ukončení smluv
o narovnání mezi Obcí Troubky a společností Česká infrastrukturní, a. s., dle přílohy.
11Z/12b/2016
Zastupitelstvo obce Troubky zmocňuje
starostu obce k podpisu této Dohody.
11Z/13/2016
Zastupitelstvo obce Troubky souhlasí se
zrušením bodu č. 15 Informace o činnosti
příspěvkové organizace obce – Základní
školy a Mateřské školy Troubky.

Vesnice roku, SPŠ
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RADA OBCE
USNESENÍ RADY OBCE č. 33
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 16. 3. 2016
Usnesení Rady 33/386/2016
Rada obce schválila upravený návrh programu zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/387/2016
Rada obce schválila rozpočtové opatření
č. 2/2016 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/388/2016
Rada obce schválila rozpočtové opatření
č. 3/2016 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/389/2016
Rada obce schválila rozpočtové opatření
č. 4/2016 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/390/2016
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy
o dílo č. 3/2016 mezi Obcí Troubky a společností Miroslav Vybíral, Buk, na dodání
a montáž nástěnného teplovodního kondenzačního kotle do školní jídelny.
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 33/391/2016
Rada obce schválila žádost Základní školy
a Mateřské školy Troubky o rozdělení hos-

podářského výsledku organizace za rok
2015 a jeho přidělení do rezervního fondu
organizace.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/392/2016
1. Rada obce schválila uzavření Smlouvu
o spolupráci při výběru dodavatele zemního plynu mezi Obcí Troubky a společností
ENTERplex, s.r.o., Praha, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu
této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/393/2016
1. Rada obce schválila uzavření Licenční
smlouvy č. 1/2016 k užívání softwarové
aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení
zastupitelstva a rady obce dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/394/2016
Rada obce schválila poskytnutí finančního
příspěvku v celkové výši 2 000 Kč Základní škole a Mateřské škole Troubky na účel
uvedený v předložené žádosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/395/2016
Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 1878
v k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/396/2016
Rada obce schválila zveřejnění záměru
prodeje obecního pozemku p. č. 1812,
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p. č. 1813, p. č. 2772 a p. č. 2773 v k. ú.
Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/397/2016
Rada obce schválila zveřejnění záměru
prodeje části obecního pozemku p.č. 1246
v k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/398/2016
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 30. 4. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/399/2016
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 30. 4. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/400/2016
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 30. 4. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/401/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na
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bytovém domě na DPS Šíma A paní Marii
Černochové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu obecního
bytu, a to do 31. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/402/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na
bytovém domě na DPS Šíma A paní Martě
Hudečkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu obecního
bytu, a to do 31. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/403/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na
bytovém domě na DPS Šíma A paní Ludmile Mrtvé, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu obecního
bytu, a to do 31. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/404/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na
bytovém domě na DPS Šíma B paní Jitce
Hostašové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu obecního
bytu, a to do 31. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/405/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na
bytovém domě na DPS Šíma B paní Věře
Zdařilové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu obecního
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bytu, a to do 31. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/406/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na
bytovém domě na DPS Kozlovská paní
Janě Dudové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu obecního
bytu, a to do 31. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/407/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na
bytovém domě na DPS Kozlovská panu
Davidu Gregovskému, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu obecního
bytu, a to do 30. 9. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/408/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu
na bytovém domě na DPS Záhumení paní
Daně Kořínkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu obecního
bytu, a to do 31. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/409/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na
bytovém domě na ulici Sportovní slečně
Janě Suchánkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu obecního
bytu, a to do 31. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
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Usnesení Rady 33/410/2016
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu
na bytovém domě na DPS Záhumení paní
Elišce Šerföozöové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu obecního
bytu, a to do 31. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/411/2016
Rada obce schválila Organizační řád obce
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 33/412/2016
Rada obce schválila podání přihlášky do
soutěže Vesnice roku 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 18. 3. 2016

USNESENÍ RADY OBCE č. 34
VE VOLEBNÍMOBDOBÍ 2014 – 2018
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 29. 3. 2016
Usnesení Rady 34/413/2016
Rada obce schválila návrh programu zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 34/414/2016
Rada obce schválila rozpočtové opatření
č. 5/2016 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 34/415/2016
1. Rada obce schválila uzavření kupní smlouvy o prodeji automobilu č.
00564-HYLZLREZ mezi SAMOHÝL MO-

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
TOR, a.s., pobočka Samohýl Zlín a Obcí
Troubky na dodání automobilu Volkswagen T6 Kombi 2,0 TDI DSG DR EU6.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu
této Smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných
členů Rady, tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 30. 3. 2016.

USNESENÍ RADY OBCE č. 35
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 13. 4. 2016
35R/416a/2016
Rada obce Troubky schvaluje výsledky
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Územní plán Troubky, kdy
nejvhodnější nabídku podala společnost
Urbanistické středisko Ostrava spol. s r. o..
35R/416b/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu smlouvy o dílo se společností Urbanistické středisko Ostrava spol.
s r. o..
35R/416c/2016
Rada obce Troubky ukládá starostovi obce
rozeslat účastníkům výběrového řízení
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
35R/417a/2016
Rada obce Troubky schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavebních
prací – Předláždění chodníků na hřbitově
v Troubkách, kdy nejlepší nabídku podala
společnost SATES Morava spol. s r.o..
35R/417b/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu smlouvy o dílo se společností SATES Morava spol. s r. o..
35R/418/2016
Rada obce Troubky doporučuje zastupitel-
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stvu obce schválit přijetí úvěru na pořízení
nového osobního dodávkového vozidla
s akontací 70 % a dobou splatnosti 24 měsíců.
35R/419/2016
Rada obce Troubky schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Troubky za rok 2015.
35R/420a/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma B
paní Marcele Koutové, Troubky, a to do
31. 5. 2016.
35R/420b/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
35R/420c/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
B paní Daně Jurníkové, Troubky, a to do
31. 5. 2016.
35R/420d/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
35R/420e/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu na bytovém domě DPS Kozlovská
paní Janě Dvořákové, Troubky, a to do
31. 5. 2016.
35R/420f/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
35R/420g/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu na hasičské zbrojnici panu Janu Siegelovi, Troubky, a to do 31. 10. 2016.
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35R/420h/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.

projektu Obec občanům uzavírané mezi
Obcí Troubky a společností Terra Group
Investment, a.s., dle přílohy.

35R/421/2016
Rada obce Troubky schvaluje termín
a program X. zasedání Zastupitelstva obce
Troubky v upraveném znění.

36R/437b/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu této dohody.

35R/422/2016
Rada obce Troubky doporučuje Zastupitelstvu obce Troubky schválit navržený systém odměňování s účinností od 1. 5. 2016
dle předložené důvodové zprávy.

36R/438/2016
Rada obce Troubky schvaluje zadávací
podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Oprava propadů
živičného krytu v křižovatce ulic U Dvora
a Svárov.

35R/423/2016
Rada obce Troubky doporučuje Zastupitelstvu obce Troubky schválit návrh Směrnice
č. 1/2016 v předloženém znění.

36R/439/2016
Rada obce Troubky schvaluje podmínky
prodeje osobního dodávkového vozidla
značky Mercedes.

35R/424/2016
Rada obce Troubky doporučuje Zastupitelstvu obce Troubky schválit návrh Jednacího řádu Zastupitelstva obce Troubky
v předloženém znění.

36R/440/2016
Rada obce Troubky ukládá starostovi obce
oslovit společnosti k podání cenové nabídky projektu Herní prvky pro hřiště v mateřské škole a do parku u hřbitova.

35R/425a/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1427 v k. ú. Troubky nad Bečvou
mezi společností GEMADOS spol. s r.o.
jako pronajímatelem a Obcí Troubky jako
nájemcem v předloženém znění.

36R/441/2016
Rada obce Troubky schvaluje vyhlášení
výběrového řízení – 2. kola, na poskytnutí
úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení
obce.

35R/425b/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu této smlouvy.

36R/442a/2016
Rada obce Troubky souhlasí s umístěním
reklamního billboardu od 16. 5. 2016 do
5. 6. 2016 o velikosti 2x1 metr na veřejném
prostranství v ulici Dědina p.č. 215/1, k.ú.
Troubky nad Bečvou, a to za podmínek
uvedených v žádosti.

USNESENÍ RADY OBCE č. 36
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 4. 5. 2016

36R/442b/2016
Rada obce Troubky schvaluje podání žádosti o podnájem části pozemku p.č. 3976
v k. ú. Troubky nad Bečvou.

36R/437a/2016
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření dohody o součinnosti v 1. fázi
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USNESENÍ RADY OBCE č. 37
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 18. 5. 2016

ní nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma B
paní Marcele Koutové, Troubky, a to do
30. 6. 2016.

37R/443/2016
Rada obce Troubky pověřuje místostarostu obce, aby ve spolupráci s právním zástupcem obce podnikl potřebné kroky k vyklizení obecního bytu na DPS Kozlovská,
a to dle předloženého návrhu.

37R/447b/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.

37R/444a/2016
Rada obce Troubky schvaluje přijetí dotace v celkové výši 50 000 Kč z dotačního
programu Olomouckého kraje Program
památkové péče v Olomouckém kraji, dotační titul č. 1 Obnova kulturních památek,
a to na restaurování sochy svatého Amanda umístěného na hřbitově v Troubkách.
37R/444b/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi Olomouckým
krajem a Obcí Troubky na poskytnutí dotace v celkové výši 50 000 Kč na restaurování sochy svatého Amanda umístěného na
hřbitově v Troubkách.
37R/445/2016
Rada obce Troubky schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2016 v předloženém znění.
37R/446a/2016
Rada obce Troubky schvaluje přijetí cenové nabídky na výměnu svítidel veřejného
osvětlení v obci Troubky v ulicích Přerovská – Dědina – K Zavadilce.
37R/446b/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
smlouvy o dílo se společností EMPESORT
s.r.o. Valašské Meziříčí na realizaci výměny svítidel VO v ulicích Přerovská – Dědina
– K Zavadilce, a to dle přílohy.
37R/447a/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodlouže-

37R/447c/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma B
paní Daně Jurníkové, Troubky, a to do
30. 6. 2016.
37R/447d/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
37R/447e/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu na bytovém domě na DPS Šíma B
paní Věře Rollerové, Troubky, a to do
31. 5. 2017.
37R/447f/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
37R/447g/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu na bytovém domě DPS Kozlovská
paní Janě Dvořákové, Troubky, a to do
30. 6. 2016.
37R/447h/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
37R/447i/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu na bytovém domě DPS Kozlovská
panu Pavlu Brašíkovi, Troubky, a to do
31. 5. 2017.
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37R/447j/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
37R/447k/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu na bytovém domě DPS Kozlovská
paní Anežce Kubešové, Troubky, a to do
31. 5. 2017.
37R/447l/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
37R/447m/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma A
panu Zdeňku Vajdíkovi, Troubky, a to do
31. 5. 2017.
37R/447n/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
37R/447o/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu na bytovém domě DPS Záhumení
paní Marii Pumprlové, Troubky, a to do
31. 8. 2016.
37R/447p/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
37R/447q/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu na bytovém domě na ulici Sportovní paní Evě Scernaové, Troubky, a to do
31. 5. 2017.
37R/447r/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
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USNESENÍ RADY OBCE č. 38
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 25. 5. 2016
38R/448a/2016
Rada obce Troubky schvaluje výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava propadů živičného
povrchu v křižovatce ulic U Dvora – Svárov.
38R/448b/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
smlouvy o dílo č. 4/2016 mezi Obcí Troubky a společností STRABAG, a.s., na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
Oprava propadů živičného povrchu v křižovatce ulic U Dvora – Svárov.
38R/448c/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu této smlouvy.
38R/449a/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
smlouvy o dílo č. 5/2016 mezi Obcí Troubky a společností Zahrada Olomouc s.r.o.
na realizaci projektu Obnova veřejné zeleně v obci Troubky – park u hasičské zbrojnice a v Koutě, 1. etapa.
38R/449b/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu této smlouvy.
38R/450/2016
Rada obce Troubky schvaluje vyhlášení
záměru pronájmu části nebytových prostor
v kulturním domě v Troubkách z důvodu
aktualizace nájemních smluv.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2016
USNESENÍ RADY OBCE č. 39
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 1. 6. 2016
39R/448a/2016
Rada obce Troubky schvaluje přijetí dotace v celkové výši 38 000 Kč z dotačního
programu na podporu JSDH 2016, dotačního titulu Dotace na pořízení, rekonstrukci
a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016, a to na vybavení Jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Troubky.
39R/448b/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Troubky na vybavení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Troubky dle přílohy.
39R/448c/2016
Rada obce Troubky schvaluje spolufinancování obce v celkové výši 57 000 Kč, což
činí 60 % z celkových nákladů vynaložených na pořízení vybavení Jednotky dle
smlouvy o poskytnutí dotace.
39R/448d/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu této smlouvy.
39R/449a/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
příkazní smlouvy číslo OB/TDI/17/05/2016
mezi Obcí Troubky a společností OB Rubicone, s.r.o., Kroměříž na zajištění výkonu
technického dozoru investora akce Oprava propadů živičného povrchu v křižovatce
ulic U Dvora –Svárov.
39R/449b/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu této smlouvy.
39R/450a/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavře-
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ní smlouvy o dílo č. 25/2016 mezi Obcí
Troubky a společností BM asistent s.r.o.
Olomouc na dotační managment projektu
Pořízení nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDHO Troubky.
39R/450b/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
příkazní smlouvy č. 21/2016 mezi Obcí
Troubky a společností BM asistent s.r.o.
na zajištění organizace zadávacího řízení
dle platného zákona o veřejných zakázkách pro realizaci projektu Obec Troubky,
pořízení nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody.
39R/450c/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu těchto smluv.
39R/451a/2016
Rada obce Troubky schvaluje výběr dodavatele herních prvků pro hřiště v mateřské
škole a v parku u hřbitova, a to společnost
Hřiště.CZ s.r.o. Brno.
39R/451b/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
smlouvy o dílo č. 6/2016 mezi Obcí Troubky a společností Hřiště.CZ s.r.o. Brno na
realizaci herních prvků do zahrady mateřské školy a parku u hřbitova.
39R/451c/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu této smlouvy.
39R/452/2016
Rada obce Troubky schvaluje poskytnutí
dotace v celkové výši 10 000 Kč, a to na
základě veřejnoprávní smlouvy č. 15/2016
uzavírané mezi Obcí Troubky a Oblastní
charitou Přerov.
39R/453/2016
Rada obce Troubky schvaluje poskytnutí
finančního daru v celkové výši 1 000 Kč.
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39R/454/2016
Rada obce Troubky schvaluje poskytnutí odměny řediteli ZŠ a MŠ Troubky dle přílohy.
39R/455a/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
smlouvy o krátkodobém pronájmu obecního pozemku p.č. 215/1 mezi Obcí Troubky
a lunaparkem Radost.
39R/455b/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu této smlouvy.
39R/456/2016
Rada obce Troubky schvaluje termín
a program XI. zasedání Zastupitelstva
obce Troubky v upraveném znění.
39R/457a/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu v bytovém domě DPS Šíma B paní
Marcele Koutové, a to do 31. 7. 2016.
39R/457b/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
39R/457c/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu v bytovém domě DPS Šíma B paní
Daně Jurníkové, a to do 31. 7. 2016.
39R/457d/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
39R/457e/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu v bytovém domě DPS Šíma B panu
Karlu Štokmanovi, a to do 30. 6. 2017.
39R/457f/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
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39R/457g/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu v bytovém domě DPS Šíma A paní
Marii Dočkalové, a to do 30. 6. 2017.
39R/457h/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
39R/457i/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu v bytovém domě DPS Šíma A paní
Františce Gregovské, a to do 30. 6. 2017.
39R/457j/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
39R/457k/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu v bytovém domě DPS Šíma A paní
Anně Raškové, a to do 30. 6. 2017.
39R/457l/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
39R/457m/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu v bytovém domě DPS Šíma A paní
Věře Orságové, a to do 30. 6. 2017.
39R/457n/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
39R/457o/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu v bytovém domě DPS Kozlovská paní Naděždě Danišové, a to do
30. 6. 2017.
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39R/457p/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.

bytu v bytovém domě na ulici Sportovní
panu Pavlu Kamelandrovi, a to do 30. 6.
2017.

39R/457q/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu v bytovém domě DPS Kozlovská paní
Janě Dvořákové, a to do 31. 7. 2016.

39R/457z/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.

39R/457r/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
39R/457s/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu v bytovém domě DPS Dědina paní
Aleně Bahounkové, a to do 30. 6. 2017.
39R/457t/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
39R/457u/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu v bytovém domě DPS Záhumení paní
Zdence Zatloukalové, a to do 30. 6. 2017.
39R/457v/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
39R/457w/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu v bytovém domě na ulici Sportovní panu Miroslavu Medkovi, a to do
30. 6. 2017.
39R/457x/2016
Rada obce Troubky zmocňuje starostu
obce k podpisu dodatku k této smlouvě.
39R/457y/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního

39R/457/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu v na hasičské zbrojnici paní Lucii Žmijákové, a to do 30. 6. 2017.
39R/457/2016
Rada obce Troubky zmocňuje
starostu obce k podpisu dodatku k této
smlouvě.
39R/458a/2016
Rada obce Troubky pověřuje starostu
a místostarostu obce vedením jednání se
společností Sivera electronic, s.r.o., ve
věci poskytnutí části služeb v oblasti nákladového controllingu.
39R/458b/2016
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dohody o mimosoudním vyrovnání mezi Obcí Troubky a společností Window Holding, a.s., dle upraveného návrhu
dané společnosti.
39R/458c/2016
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku p.č. 1553 v obci Troubky, k.ú.
Troubky nad Bečvou.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

22

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Den s Karlem IV.
V úterý 7. června proběhl na naší škole jednodenní projekt Den s Karlem IV. Projekt byl inspirován
700. výročím narození Karla IV. a měl za cíl probudit
u dětí zájem o historické období vlády tohoto velikána
českých dějin a poukázat na jeho historický odkaz.
Jednotlivé třídy celé školy zhlédly krátkou prezentaci o životě a díle Otce vlasti, a poté každá třída
začala plnit svůj úkol. První třída a obě druhé třídy
se mistrovsky zhostily výtvarného portrétu Karla IV.
i podoby Karlštejna, a jako skuteční tanečníci v dobových kostýmech zatančily středověký taneček na
motivy známé písně Na Avignonském mostě.
Třetí třída zdárně vyrobila Karlovy korunovační klenoty – jablko, žezlo a svatováclavskou korunu. Čtvrťáci dotvářeli pomocí lepidla a barevného
papíru obličej tohoto panovníka. Pátá třída si nad
plánkem Prahy ukázala památky spojené se stavební činností Karla IV. Šestá třída vyrobila Otce vlasti téměř ve
skutečné podobě. Sedmáci si osobnost českého krále připomněli papírovou koláží hradu
Karlštejna. No a ti nejstarší – osmá a devátá třída, ti si doplnili poznatky o Karlu IV. v rámci průvodcovského programu. Po stopách Karla IV. během výletu do Prahy.
Všechny třídy si projekt moc užily a vytvořením minigalerie na chodbě školy ukončily
oslavy 700. narození této významné osobnosti českých dějin.
Ať žije král!
Jitka Lehká

Okénko do I. třídy
Slunečné červnové počasí
oznamuje konec školního roku.
Prvňáčci mají za sebou obrovský
kus cesty poznání, která se současně stává novou startovní čárou pro další učení a objevování
světa.
Ve vyučovacích hodinách je
u dětí stále vidět nadšení a zvídavost. Děti jsou nesmírně zaujatými posluchači při vyprávění
nebo čtení pohádek a příběhů. Za
doprovodu kytary se proměňují
v úžasné zpěváky a zpěvačky.
Při nácviku psaní dokážou být
nesmírně soustředěnými a pečli-
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vými žáky. Svět čísel je pro děti nejzajímavější při řešení početních hádanek. Dětská živelnost je nejpatrnější při pobytu
ve sportovní hale, na hřišti nebo o přestávkách.
Každý prvňáček si v průběhu školní docházky našel
a oblíbil to, co je mu nejbližší. Všichni se však naučili číst,
psát a počítat. Nejen za to si prvňáčci a jejich rodiče, kteří své děti při učení podporovali, zaslouží velké ocenění
a uznání.
Děkuji za trpělivost a zájem všem, kteří se podíleli na
vzdělávání žáků a žákyň první třídy.
Přeji vám krásné a odpočinkové letní dny.
Eva Vojtková

Dopravní výchova
V pondělí 6. 6. se žáci 1. stupně aktivně věnovali pravidlům silničního provozu. Do
školy žáci přijeli na svých koloběžkách a kolech a jako správní účastníci silničního provozu měli cyklistickou přilbu. Praktická část dopravní výchovy se odehrávala na dopravním
hřišti za sportovní halou v Troubkách, kde byly připraveny dopravní značky a také zázemí s lékárničkou pro případ malé dopravní nehody.
Každá třída měla svůj časový blok, ve kterém za doprovodu třídní učitelky absolvovala nejprve pěšky a poté na dopravních prostředcích všechny možné dopravní situace.
Mladší školáci zvládali jízdu podle předpisů velmi dobře, navzájem se také pozorovali
a měli možnost sami zhodnotit počínání svých spolužáků, a uvědomit si tak důležitost
dodržování silničních pravidel. Starší žáci, kteří mají pohyb v silničním provozu daleko
více zautomatizovaný, si pobyt na hřišti zpestřili jízdou zručnosti. Žákům pátého ročníku,
jejich třídní učitelce a paní vychovatelce, jejichž lekce byla poslední, děkujeme za pomoc
při úklidu dopravních značek. Dopravní výchova končila za slunečného počasí v odpoledních hodinách, k žádnému úrazu ani dopravní nehodě nedošlo, což je důkazem
šikovnosti a pozornosti našich žáků.
Všem dětem přejeme stejné slunečné počasí, žádné úrazy a mnoho úžasných zážitků při prázdninových cyklovýletech.
Eva Vojtková
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Ekotým na výletě
Ve čtvrtek 2. 6. se Ekotým vypravil na cyklovýlet do Kroměříže. Peloton Ekotýmu pod vedením pana
ředitele, Pepy Souška a dalších natěšených cyklistů se vydal na cestu
přes troubecký les.
Paní učitelky jistily cyklisty ve
středu a na konci pelotonu. Míjeli
jsme krásnou přírodu a naše trasa vedla po cyklostezkách a polních cestách. Sluníčko svítilo a my
jsme si tak pohodovou jízdu mohli
opravdu užít. V Kroměříži nás
čekaly dvě zastávky. První byla
v Květné zahradě a druhá v té
Podzámecké.
V Květné zahradě se skupinky dětí rozběhly po zahradě, v bludištích si
našly svoje místečko na svačinku a potom obdivovaly přírodní bludiště, nakoukly
do skleníků nebo se fotily u zahradních rabátek. V Podzámecké zahradě na nás čekala
stylově oblečená paní průvodkyně – zahradnice, která pro nás měla připravený devadesátiminutový výukový program. Vyprávěla nám o proměnách zahrady v dobách minulých
i současných. Vysvětlila nám rozdíl mezi formální a přírodní zahradou, prohlédli jsme si
nejzajímavější místa v zahradě, přiblížila nám základy krajinářské architektury a prozradila zajímavosti o místních vzácných rostlinách. V průběhu programu jsme si zahráli
několik tvořivých, dramatických her.
Po téměř dvouhodinovém výkladu jsme se občerstvili v zámecké zahradě a vydali se
na zpáteční cestu. Náš Eko-cyklopeloton ujel asi 35 km.
Ivana Smolková
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Škola v přírodě v Hostětíně
I. třída
Žáci 1. ročníku si užívali školu v přírodě v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat,
v malebné vesničce jménem Hostětín. Stejně, jako naši starší spolužáci ze II. třídy, jsme
v týdnu od 20. – 24. 6. navštívili Ekologické centrum Veronica, které se pyšní mnoha
zajímavostmi, jež jsme poznávali v průběhu celého týdne.
Pětidenní pobyt prožili prvňáčci v krásné přírodě, s pestrým programem, který si
z části pro děti připravili lektoři centra. V rámci jednotlivých lekcí jsme prozkoumávali
úžasnou zahradu s potokem, v němž je možné objevit raky. Obrovská přírodní zahrada
s mnoha výukovými a zábavnými prvky byla pro děti učiněným rájem. Naši nejmladší
školáci se učili o bylinkách, živočiších, sluneční energii, seznámili se starodávnými řemesly, vyzkoušeli si práci s ovčí vlnou a především měli možnost sledovat a na vlastní
kůži zažít, jak se dá přirozeně žít v souladu s přírodou.
Ekologický institut Veronika se všemi aktivitami, které najdete na webových stránkách www.hostetin.veronica.cz, stojí zato opravdu navštívit.
Od pondělí do pátku se žákům z první třídy zjevovala hostětínská strašidla, která
měla pro děti vždy nějaké překvapení, úkol nebo záhadu. Skřítek Ospalka čekal děti
v lese a žádal je o pomoc při opravě a výstavbě lesního království, Kořínková babka
zkoušela děti z jízdy na koštěti a poznávání bylinek, při setmění se děti vydaly hledat
spící bludičku Rozmarýnku, kterou probouzely svým zpěvem, Kapradinka zlatá nám
darovala vzácný poklad, který děti velmi potěšil. Při lesním karnevalu, kdy se všichni
proměnili v lesní bytosti, jsme tančili s vílou Mlženkou. Každé hostětínské strašidýlko
ocenilo a odměnilo děti za jejich odvahu a spolupráci ve skupinkách.
Žáci si také užívali vodních radovánek v aquaparku Delfín v Uherském Brodě, vypravili se na hrad Brumov za Bílou paní, hráli nejrůznější pohybové hry na hřišti a zpívali
u praskajícího ohně.
Ke spokojenosti všech přispívala i výborná kuchyně a slunečné počasí. Věřím, že se
ještě někdy do Bílých Karpat, Hostětína a centra Veronica přijedeme podívat, protože
jsme určitě neviděli vše, co tento kraj nabízí.

Škola v přírodě v Hostětíně
II. třída
Letošní školu v přírodě jsme
strávili, stejně jako prvňáčci, v panenské přírodě chráněné krajinné
oblasti Bílých Karpat. Protože se
naše škola může pochlubit titulem
Ekoškola, vybrali jsme si pro náš
pobyt ekologické centrum Veronica v Hostětíně. Hostětín je známý
výrobou biomoštů z ovoce vypěstovaného v této oblasti. Náš pitný režim byl sestavený tak, že jsme si na
moštech pochutnávali denně. V Hostětíně je více zajímavých věcí, se
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kterými jsme se v průběhu školy v přírodě seznámili. Prohlédli
jsme si nejen moštárnu, ale také
kořenovou čističku, která čistí
odpadní vodu z obce, sušírnu
ovoce a jiné. Bydleli jsme v takzvaném pasivním domě, kde
na střeše rostla tráva, vodu na
sprchování nám ohřívalo sluníčko, splachovali jsme dešťovou vodou a jedli jsme opravdu
zdravě. Velkou část jídelníčku
tvořila zelenina vypěstovaná
na záhoncích v zahradě, luštěniny, a dvakrát jsme si pochutnali na domácí buchtě.
Jedním z největších lákadel byla pro nás přírodní zahrada, která vypadala jako u babičky. Zahrada, ve které rostla spousta ovocných stromů
a celou jí protékal malý potůček. Rostly v něm žluté kosatce a přecházet jsme mohli
po čtyřech lávkách. Na potoce byl vybudovaný také pocitový chodník, kde jsme museli
projít potok bosou nohou. U potůčku jsme v zahradě strávili asi nejvíce času. Hned vedle
potoka jsme se schovávali v tunelu z vrbového proutí, honili se v ovocném sadu, opatrně
jsme potichu obcházeli hadník, obhlíželi suché zídky a prohlíželi ptačí zastavení.
První večer jsme vyrazili na průzkum okolí a… zjevila se nám Matka Příroda. Byla
krásná, v jemných zelených šatech posetých barevným kvítím, na hlavě slaměný klobouk a v náruči kytici lesních květů. Hned první den jsme od Matky Přírody dostali na
krk přívěsky, které označovaly družinky, ve kterých děti pracovaly celý týden. Za dobře
splněný úkol získávaly květy na své družinkové stromy. Mezi sebou soutěžily družinky
Tygři, Super jabka, Ekotým, Ivanka, Stromováci a Tajní agenti lesa. S Matkou Přírodou
jsme se setkávali každý následující den, pomáhali jí plnit úkoly, hledali její dopisy a stali
se jejími pomocníčky. Na rozcvičkách jsme jí po ranním protažení pomáhali sbírat kapky
rosy nebo hrabali seno a vytvářeli tak mulč kolem ovocných stromů. Vyzkoušeli jsme si, jak táhnou ptáci na
jih, a taky jsme se zúčastnili lesní olympiády.
Jednou se nám Matka Příroda zjevila před stezkou
odvahy a prosila nás, abychom jí pomohli najít zlatý
poklad, který je v zahradě ukrytý. Země mohla vydat
poklad jen dnešní noc, protože se blížil úplněk. Hledali jsme v tmavé zahradě s baterkami, až nám cestu
k pokladu ukázaly třpytivé drahokamy. Podařilo se!
Z pokladu jsme měli obrovskou radost a spravedlivě
si jej rozdělili.
Nedaleko chaty vedla železniční trať, a tak jsme
na výlety vyráželi vlakem. Moc se nám líbilo na hradě Brumově a v aquaparku v Uherském Brodě, kde
byla obzvlášť divoká řeka, ve které jsme si pořádně
užili.
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Celou školou v přírodě nás provázela naše hymna, kterou jsme si složili na jedné
túře.
„Na hradě Brumově, cítím se jak v budově, teta Lenka zase drží stráž.
Na chatě v zahradě, marmeládu máme na bradě, čerstvé mošty pijem zas a zas.
Přijde Matka Příroda, v zahradě je pohoda, skřítci běhaj u potůčku zas.
Milujeme gumáky, máme mokré tepláky, do potůčku půjdem zas a zas.“
Velice zajímavé byly výukové programy, které měly pro nás připravené paní lektorky
z centra Veronica. V zahradě jsme hledali bylinky a sypali je do vonného pytlíčku, lepili
bylinkového panáčka, v lese jsme vytvářeli obrázky a domečky z přírodnin, pletli věnečky
na kopretinové louce, kochali se krásným výhledem na dřevěné sochy v krajině, váleli
sudy nebo se nosili na zádech. Velice zajímavý byl program Řemesla našich předků, ve
kterém jsme si vyzkoušeli, jak se češe a zpracovává ovčí vlna.
Poslední večer před odjezdem se s námi Matka Příroda přišla rozloučit. Poděkovala
nám za pomoc a odměnila nás svým úsměvem. S dobrým pocitem, že jsme přírodě byli
užiteční, něco nového se naučili a přitom zažili spoustu legrace, jsme se zavrtali do našich pelíšků a těšili se na maminku a na tatínka.

Výlet do Štramberka
Ve čtvrtek 16. 6. se žáci 6., 7. a 8. ročníku vydali na celodenní školní výlet do Štramberka, kde na nás čekal nabitý program Od pekaře po čtyřkolky.
Cesta nám uběhla poměrně rychle a pohodlně, jelikož jsme jeli hromadně autobusem. Po příjezdu do Štramberka na nás v 9 hodin už čekaly naše dvě průvodkyně –
Anežka a Markétka, které s námi strávily celý den.
Nejdříve jsme se vydali do jeskyně Šipka, kde jsme měli možnost podívat se i do
útrob jeskyně, ve které kdysi žili naši předci. Následně jsme se rozdělili na dvě skupiny.
Jedna se vydala do keramické dílny a druhá na čtyřkolky, obě skupiny se poté vyměnily
a společně jsme se opět sešli na náměstí, kde byl očekávaný rozchod.
Většina si na náměstí koupila něco na osvěžení, jelikož od rána pražilo sluníčko
a bylo opravdu horko, i když odpoledne začalo docela foukat, což jsme pocítili hlavně
při výstupu na štramberskou věž Trúbu a následně také na dřevěných ochozech kolem
věže, odkud byl nádherný výhled do okolí.
Velmi očekávanou atrakcí dne byly čtyřkolky. Každý si
mohl vyzkoušet jízdu nejdříve na zkušebním okruhu a pak
už se naši mladí řidiči mohli vydat na větší okruh, kde si
mohli zajezdit a vyzkoušet své řidičské schopnosti.
V keramické dílně nás čekala velmi milá paní, která
nám vysvětlila a ukázala, jak se vlastně keramika vyrábí,
navíc ji doprovázel i obrovský mainský kocour, který nás
lenivě pozoroval. Následovala i ukázka práce na hrnčířském kruhu, dokonce si zájemci mohli zkusit vyrobit nějaký vlastní výrobek.
V pekárně štramberských uší jsme se nejdříve seznámili s jejich historií a poté už jsme mohli vidět přímo
ukázku, jak se tradiční uši vyrábí. Každý dostal kornoutek a horké ucho, které jsme si zatočili a nechali ztuh-
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nout do typického tvaru. Každý si pak „své“ ucho mohl sníst, což mělo velký úspěch.
Měli jsme také možnost vyzkoušet si lukostřelbu a zastřílet si z opravdových závodních luků. Velkým lákadlem pak byla i MINIZOO se spoustou zajímavých zvířat – měli
jsme možnost vidět komentovanou prohlídku přímo od jejich chovatele i s ukázkami krmení dravé želvy kajmanky, korálovky, piraní…
Kdo se nebál, tak se mohl nechat vyfotit i s velkou krajtou kolem krku. V expozici jsme
pak mohli vidět různá akvarijní i terarijní zvířata, např. chameleona, baziliška, felsumu,
agamy… Ale byly zde i pestré pralesní žáby, pavouci, malé opičky i veverky,
Celý den nám utekl velmi rychle, byl to den plný zajímavých zážitků a nových zkušeností. Myslím, že všem výlet líbil a každý si na připraveném pestrém programu našel
to své, nejen díky krásnému počasí, milým a sympatickým průvodkyním, ale i výborné
atmosféře, která během výletu panovala.
Mgr. Veronika Nétková

A jak se výlet líbil našim účastníkům?
Všem se nám určitě líbilo krmení hadů, masožravých ryb a krvelačné velké želvy.
Všichni jsme si mohli tak trochu vyrobit štramberské ucho, které bylo opravdu vynikající.
Žáci 6. třídy
V pekárně štramberských uší nám pán řekl pověst o vzniku štramberských uší
a ukázali nám, jak se pečou různé druhy uší, mají dokonce sloní ucho.
Valča Hodrošová, 6. třída
Výlet byl vynikající, kvůli programu, co jsme měli – bylo tam pro každého něco – hadi,
pekárna, čtyřkolky… prostě 10/10.
Vojta Brázda, 6.třída
Šli jsme na rozhlednu, která měla 166 schodů! Bála jsem se, že to spadne, když jsme
byli na dřevěných ochozech kolem věže. Zajímavostí je, že štramberskou věž prý chtěli
odkoupit do reklamy na Coca-colu.
Verča Bršťáková, 6. třída
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Čarujeme s Harrym Potterem
Ve dnech 20. - 24. 6. 2016 se žáci 3., 4. a 5. třídy rozjeli na školu v přírodě, která se
konala v Loučné nad Desnou. Ráz celé naší výpravy udávala oblíbená kouzelnická série
Harryho Pottera, a tak jsme v pondělí vymýšleli názvy čarodějných komnat, erby, pokřiky
i svá kouzelnická jména.
V úterý jsme se plni sil vydali na náročnou túru z Penzionu Zálesí do Koutů nad
Desnou. Tam jsme nasedli na šestimístnou lanovku a nechali se vyvézt nahoru. Nepohrdli jsme nanuky z občerstvení, podívali se po okolí z rozhledny na Medvědí hoře
a pomalu vyšli k horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Všechny nás
uchvacovala krása okolní krajiny a výhled na nejvyšší horu Moravy Praděd. Na vrcholku
kopce si ti zdatnější obešli i nádrž a následně jsme se vydali na zpáteční cestu, kterou
jsme si zpestřili naučnou stezkou Rysí skála. Dolů jsme opět sjeli lanovkou a vydali se
na ubytovnu. Jaké bylo pro děti překvapení, že celá túra měřila 13 km.
Ve středu nás čekala atletická olympiáda, která se skládala z disciplín hod, skok,
sprint a vytrvalost. Děti ukázaly, jak velkého mají sportovního ducha a o umístění na
„bedně“ se opravdu popraly. Odpoledne jsme si vlakem zajeli do ruční papírny ve Velkých Losinách a večer propukla čarodějná diskotéka. V rytmu decibelů se vlnila těla
čarodějů a čarodějek a snažila se upoutat porotu. Po večerce všichni plni zážitků zalehli
a většina v okamžiku usnula tvrdým spánkem.
Čtvrtek patřil bojové hře v lese a odpolednímu koupání na bazéně v Šumperku. Večer
jsme si na ohni opekli špekáček a absolvovali méně náročnou stezku odvahy.
A v pátek? Byly předány Potvrzení
o absolvování čarodějnické školy a medaile, sbalili jsme kufry a v parném horku jsme se vydali na cestu domů. Někteří
nedočkavě vyhlíželi rodiče, jiní by se rádi
vrátili zpět a užívali si pohodu a zábavu,
kterou zažívali na škole v přírodě. A tak
doufejme, že budeme všichni rádi vzpomínat na zážitky tohoto týdne a plni nadšení se těšit na další školu v přírodě.
Kateřina Hrubá
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Školní výlet žáků IX. třídy
Deváťáci podnikli letos dvoudenní výlet do našeho hlavního města. První den jsme
spolu s žáky 8. třídy poznávali Prahu pod vedením pana Kočího ve vzdělávacím programu Po stopách Karla IV.
Po příjezdu do Prahy jsme se přesunuli na stanici Malostranská a odtud po Starých
zámeckých schodech na Hrad. Pan průvodce Kočí nám představil Zlatou uličku, věž Daliborku, Vladislavský sál, katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Po prohlídce Hradu
jsme pokračovali po Nových zámeckých schodech na malostranské náměstí a Karlův
most, dále Královskou cestou až na Staroměstské náměstí, kde jsme zastihli orloj v akci.
Odtud jsme pokračovali do Ungeltu a pak dále na Václavské náměstí. Tady jsme se rozloučili s osmáky a po kratším rozchodu se vydali na ubytování.
Tentýž večer jsme navštívili Národní divadlo, představení V rytmu swingu buší srdce
mé. Po jeho skončení jsme se prošli nábřežím a přes Karlův most. Občerstvili jsme se
v KFC a přesunuli se na ubytování. V úterý byl na programu Vyšehrad. Na vyšehradském
hřbitově je pohřbena celá řada osobností české kultury.
Ve skupinkách po třech jsme hledali místa jejich posledního odpočinku. Z Vyšehradu
jsme se přesunuli na Petřín, nechali jsme se zdeformovat v bludišti a někteří odvážlivci
vystoupali i na rozhlednu. Z Petřína jsme pokračovali kolem Pražského hradu a sestoupili Nerudovou ulicí až k metru. Vyzvedli jsme si zavazadla a zamířili na vlak k domovu.
Zdena Odložilíková

Jak hodnotí výlet žáci a žákyně? Zde jsou jejich postřehy:
Největším zážitkem bylo pro mě Národní divadlo. Zaujal mě interiér a krásná výzdoba
i divadelní hra, na které jsme byli.
Sofie
Asi nejvíc se mi líbil první den na Pražském hradě, myslím, že tam bylo nejvíc zajímavých věcí. Počasí se také vyvedlo, takže výlet byl dobrý.
Vojtěch
Celkově tento výlet hodnotím jako povedený a myslím, že se všem velice líbil.
Ladislav
Po divadle jsme se šli podívat na večerní Prahu. Všechno krásně svítilo a podle mě
není nic krásnějšího. Hodnotím výlet jako velmi povedený a myslím si, že jsme tímto
výletem zakončili školu skvěle.
Eva
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Vodácký kurz
Nastalo nedělní odpoledne,
slunce nám krásně svítilo a my
stáli se zavazadly nastoupeni před
vlakem. Těšili jsme se na chvíli,
kdy budeme ubytováni v kempu
v Kostelci nad Orlicí, ale hlavně na
pondělí. Pondělí mělo být dnem,
kdy poprvé usadíme loďky na Orlici a vyplujeme. Ovšem počasí
nám den naplánovalo jinak. Za
deště nebylo vhodné sjíždět řeku,
a tak se celá naše parta vydala
vlakem do Letohradu. Čekala na
nás prohlídka Muzea řemesel
a ani letohradské náměstí neuniklo naší návštěvě. K večeru se počasí již pomalu začínalo umoudřovat a přinášelo nám dobrou zprávu
– zítra konečně vyrazíme! Tím však den nekončil, neboť přijeli naši přátelé z Raslavic ze
Slovenska, tudíž se pondělní program rozrostl o vítání a seznamování.
V úterý se československá skupina přemístila k hradu Potštejn. Naši instruktoři nám
nafukovali loďky, my mezitím stoupali do kopce, na němž stojí hrad. Ti z nás, kteří měli zájem, si hrad prohlédli také zevnitř. Z hradu je krásný výhled do krajiny, uvnitř hrad vypadá
také velmi pěkně. Už ale pojďme na věc, kvůli níž jsme sem přece přijeli. Instruktoři nám
vysvětlili, jak se loď ovládá, jak se na řece chovat a co dělat v případě převrácení lodě.
Zvláště tato rada se nám hodila, a to dokonce hned první den. Hlavně, že je veselo.
Všichni se pořádně zmáčeli. Na Divoké Orlici trčelo mnoho kamení, takže často bylo
nutno lodě přenést. Všechny překážky jsme však zdolali a po dvanácti kilometrech jsme
zakotvili v našem kempu. Čekala na nás výtečná večeře, večer byl pak vyhrazen pro
hraní her.
Ve středu jsme se celý den plavili z našeho kempu do Týniště nad Orlicí. O zážitky
opět nebyla nouze. Tak například: do lodi mi skočila ryba, pádla nechtěla poslouchat,
tak raději plavala co nejdál od nás, vrby, které stály po cestě, nám z neznámých důvodů
neuhýbaly, jistý háček zkoušel, co se stane, když zmáčkne ventilek nafukovací loďky,
zkrátka můžeme mít radost, že jsme nemuseli být znuděni jednotvárnou plavbou.
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Pokračovali jsme přes soutok Divoké a Tiché Orlice. Asi kilometr před kotvištěm jsme
čekali na ostatní členy naší výpravy, tak jsme si zkrátili čas stavěním pyramidy z lodí. Ani
bych nevěřila, z kolika lodí lze pyramidu sestavit. Naše pyramidka se skládala celkem
z devíti lodí. Poté jsme v cíli zakotvili, dojeli autobusem do kempu a večer trávili hraním
sportovních her a opékáním špekáčků u táboráku.
Čtvrteční plavbu jsme si užívali tak jako ty předchozí, ale tato měla jednu výhodu – už
všichni věděli, jak s lodí zacházet, takže těch nedorozumění už pomaličku ubývalo. To
ale neznamená, že jsme se nekoupali. Ti, kterým se po studené vodě stýskalo, si v řece
při jedné ze zastávek zaplavali. Ke koupeli byli donuceni i ti, kteří si přáli zůstat suší. Po
hrátkách ve vodě jsme pokračovali do Krňovic. Čtvrteční plavba pro nás byla tou poslední, Raslavičtí si na Orlici užívali ještě v pátek.
V pátek nastalo loučení, pak už si jeli Češi i Slováci svou cestou. Zatímco raslavická
část sjížděla další úsek na Orlici, my si dopoledne užívali na koupališti. Po příjemném
osvěžení jsme se na řeku Orlici naposled podívali z vlaku, který nás vezl domů.
S vodáckým kurzem jsem samozřejmě velmi spokojená, naučili jsme se novým věcem, poznali nová místa, instruktoři se o nás výborně starali, stejně tak učitelé. Jsem
ráda, že se takovýchto akcí můžeme účastnit.
Anna Burianová, 8. třída
Z dalších ohlasů:
Na vodáku se mi moc líbilo. Nejvíce se mi kromě koupaliště líbily samotné dny na
vodě. Byla velká sranda a zároveň jsem se i něco nového naučil. Byl bych velice rád,
kdyby vodácký kurz pokračoval i další rok.
Filip Vrána, 7. třída
Bylo to super, hlavně ty večery atd. Bavili jsme se, hráli hry, soutěžili. Na vodě to bylo
fajn. Škoda, že jsme tam nebyli dýl. Příště bych jela zase, klidně i na dva týdny. Poznala
jsem nové lidi. Jezdili jsme na výlety, bylo fajn být pohromadě.
Kateřina Lisanská, 7.třída
Vodák se mi moc líbil. Poznal jsem mnoho nových lidí. Ze začátku pršelo, ale potom
se už počasí umoudřilo a bylo hezky. I když pobyt trval šest dnů, tak byl krátký. S raslavickou školou byla sranda, už se všichni těšíme na brzké setkaní.
Ladislav Rybka, 8. třída

Speciální třída
Jarní dobrodružství
Školní rok utekl jako voda a s ním
i poslední a nejkrásnější čtvrtletí. A že
máme na co vzpomínat. Kromě učení
jsme si se všemi žáky školy užili projektový den k oslavě Dne Země a vydali
se po stopách branného závodu, kde
jsme si zkusili vystřelit ze vzduchovky.
Velkým úkolem bylo pro nás pohřbívání pet lahve na hřbitov odpadků.
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Den dětí byl pro nás také zpestřením – ukázka psovodů nás nadchla. Vše jsme
prožívali s úsměvem na tváři. V rámci věcného učení jsme se vydali na konec Troubek
za zvířátky, učili se a pracovali na školní zahradě – letos toho bylo dosti k pletí. V pracovních činnostech jsme ochutnali polentové knedlíky a upekli vynikající italskou pizzu.
Za celoroční učení a práci nás čekala odměna – školní výlet do Čech pod Kosířem
společně s žáky 3. a 4. třídy. Do strmého kopce jsme se vydali k rozhledně Kosíř, zhlédli
komentovanou prohlídku v muzeu kočárů, občerstvili se U Hraběnky a piknikovou deku
jsme na závěr rozprostřeli v zámecké zahradě. Byla to krásná tečka za celým školním
rokem. A teď už na prázdniny! Prosluněné léto zaplněné nevšedními zážitky přejí žáci
a paní učitelky ze speciální třídy.
Mgr. Michaela Mikešková
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Rozlučková párty s aerobikem
V pátek 10. června naše školní zahrada a malá tělocvična ožila i večer. Sešla
se totiž skoro všechna děvčata, která během školního roku navštěvovala kroužek
Aerobik. A že nás nebylo málo! Cílem
bylo pořádně se pobavit a rozloučit se
s letošním školním rokem. A i když jsme
si neoblékly plavky, počasí nám přálo
a myslím, že můžu říci, že jsme si celou
rozlučkovou párty všechny krásně užily.
Zamlsaly jsme si, zasoutěžily jsme
si, zahrály jsme si různé hry a zatančily
jsme si na naše oblíbené písně. Nechyběl také slavnostní přípitek. A jak se nám postupně
začínalo šeřit, rozdělaly jsme oheň a posilnily se opečeným špekáčkem. Také jsme si
u ohně zazpívaly.
Potom jsme se vydaly do školy, kde jsme u videí zavzpomínaly na dříve nacvičené
skladby. A pak už zbývalo to nejočekávanější, stezka odvahy! Po troše strachu jsme si
vyčistily zoubky, vklouzly do spacáků a u Malé čarodějnice jsme postupně zavíraly oči
a usínaly.
Ráno jsme posnídaly vánočku s čajem a pomalinku se rozcházely domů.
Ráda bych ještě touto cestou moc poděkovala Káji Lehké a holkám z 9. třídy – Verči
Sojákové, Vikči Vránové, Terce Kamelandrové a Klárce a Kristě Milerovým za obrovskou
pomoc při přípravě a organizaci celé akce.
Velké poděkování patří také rodičům za přípravu občerstvení.
V. Janoušková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jaro se vyznačuje velmi intenzivní energií. Začaly se dít divné věci. Vzduch se plnil
temnotou. Čáry, kouzla i lektvary se nám po
cestě dlouhé k čarodějnému pokladu míchaly. Úkoly jsme splnili, pavouky na síť lapili,
žáby v tůňce ulovili, na koštěti se proháněli
i šnekovi domeček z ulit postavili. V čarovném lese na nás čekal poklad. Opékání není
nuda, na začátek špekáček a na konci sladká tečka, kdo by si nedal „marš melouna“?
To byla dobrota.
Ani naši nejmenší nezaháleli, a po vydatné svačině, z ohně vytažené, se na cesPředškoláci
tu plnou tajných zpráv vydali. Nikdo v ten
den nebrečel, úsměv všechny provázel.
Letos naše školka pozvala na olympiádu naše kamarády z MŠ Tovačova a MŠ Věrovan. Měření sil předškoláků v hodu, skoku a běhu bylo opravdu vyrovnané. Rozhodovaly
až závěrečné rozstřely, to byly nervy!
Nakonec jsme poháry, diplomy i medaile rozdali, a nebyly jen tak obyčejné, dětem
moc chutnaly, byly celé perníkové. Radost dětí byla veliká, užily si pěkné sportovní dopoledne. Bez pomocníků, kteří nám pomáhali s organizací, by to určitě nešlo, a tak ještě
jednou všem děvčatům i panu řediteli děkujeme za pomoc.
Natrénováno jsme měli, a tak jsme vyrazili za sportem do Přerova a poměřili síly se
160 dětmi z mateřských škol z okolí, a to v disciplínách skok, hod a běh. Představte si,
že máme borce, který získal stříbrnou medaili ve skoku do dálky. Je jím Honzík Válek.
Gratulujeme.
Cestování a poznávání nových věcí baví velké i malé. Děti ze Sluníček navštívily
radnici a obřadní síň v Prostějově. Nechyběla prohlídka muzea s expozicí Pravěk, kde
si děti hrály na archeology. Cestovat se dá i na kole, a aby to bylo bezpečné, je třeba se
od malička učit pravidla silničního
provozu. My jsme si to ve školce vyzkoušeli na asfaltovém hřišti. Jezdit
i chodit po silnici bylo opravdu náročné. Děti jízdu zručnosti zvládly
dle svých možností a s radostí.
Hudební nástroje, jako je kytara, klavír, flétna, trumpeta, pozoun
nebo flétna, zná každý z nás. Slyšet hrát postupně všechny hudební
nástroje je nezapomenutelný zážitek. V podání malých hudebníků ze
ZUŠ Tovačov to bylo krásné a noblesní. Koncert upoutal pozornost
všech dětí včetně našich nejmenších.
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V Troubkách máme také
skvělé hudebníky. Malý koncert
žáků ZUŠ v oddělení Skřítků pod
vedením paní učitelky Otáhalové
byl pěkný. Písničky z pohádek, lidové písničky i hudební hádanky
upoutaly pozornost našich předškoláků, a ti si vzápětí notovali
s paní učitelkou. Ještě je třeba
doladit rytmus a noví žáčci mohou od září nastoupit do školy.
Vzhůru mezi indiány. Na výlet do Kostelan jsme jeli všichni.
A jak žijí indiáni? Celá školka už
to ví. Hodit podkovou, střílet z luku, jezdit na koni, to není nic, co bychom nesvedli. Odměnou nám byla indiánská pohádka, to vám byla legrace.
Obrovskou pochvalu zaslouží naši nejmenší za statečnost a vytrvalost. Vše ve zdraví přežili, vždyť se ve školce už mnohé naučili.
Slavit dětský den se rozhodlo každé oddělení po svém. Předškoláci vyrazili ven. Počasí přálo, byl krásný slunečný den, který přímo vybízel na malý výlet. Společně jsme se
vypravili do Michalova. Každý si našel svůj koutek, kde si zařádil. Před návratem jsme si
dali ještě kopec zmrzliny.
Sluníčka řádila na zahradě. Soutěže s vodním klaunem i bez vody se líbily. Tečkou
na závěr byl nanuk, studený a sladký zároveň.
U Kuřátek duhový den byl. Každý si svou barvu zvolil, ve které pak soutěžil. Dobrot
bylo dost a dost, všem dětem pro radost.
Jak vidíte, ve školce to zkrátka žije. Přivítat malé občánky, popřát na kamenné svatbě
není pro nás žádný problém. Konec školního roku je tradičně spojen se zvýšenou aktivitou našich nejstarších předškoláků. Určitě jste si povšimli našeho netradičního tabla
před kulturním domem. Převaha chlapců v oddělení vedla k nápadu zhotovit a vybarvit
auťák. Děti se úkolu zhostily na jedničku. A „sporťák“ je na světě.
Letos jsme obvyklé spaní ve školce vyměnili za noční pobyt v Galaxii Zlín. Soutěžit,
dovádět na maxi průlezkách a skluzavkách je vše, co si může dítě přát. Stezka odvahy
tmavým areálem nebyla pro naše borce žádnou překážkou. Kamarádi jsme a v těžkých
chvílích si pomáháme. Super jízda to byla a noc velmi rychle uběhla. Bez jediné slzičky,
máme prima dětičky.
Loučení s naší školkou je vždy veselé. Po úvodním slovu pana ředitele, vystoupila
postupně všechna tři oddělení. Kuřátka nám zahrála pohádku O kohoutkovi, Sluníčka
zatančila taneček v cukrárně. Předškoláci tančili s deštníky. K tomu báseň na rozloučenou a už letí balonky.
Poslední pozdrav ze školky jsme pustili. Je čas slavnostně stužkovat školáky, ještě
malé dárky a obrovský potlesk. O zábavu všech dětí se postaral kouzelník Jirka Hadaš.
A o malé občerstvení pro dospělé členky SPŠ. Děkujeme.
Naši milí předškoláci, přejeme vám jen to nejlepší. Usedněte do školních lavic
s hrdostí, radostí sobě vlastní a zůstaňte kamarády. Máme vás rády a nejednou si na
vás vzpomeneme.
Vaše paní učitelky Renata Ambrožová a Klára Skirkaničová
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Poděkování všem sponzorům mateřské školy:
Chtěli bychom touto cestou poděkovat SPŠ, obecnímu úřadu, rodičům, zkrátka
všem, kteří podporovali MŠ během roku. Umožnili dětem zažít krásné chvíle na výletech
a radovat se z dárků. Finanční i drobné dary byly vždy určeny dětem, a ty si je patřičně
užily. Děkujeme.
Kolektiv MŠ Troubky

Škola v přírodě,

Kuřátka

Skřítci
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY
Mezi další akce SPŠ patří po školním plese a dětských šibřinkách pálení čarodějnic
a dětský den. Nic se neobejde bez důkladného naplánování a rozdělení úkolů. Den předem chodíme chystat areál, a potom zase uklízíme. A že to bývá občas veliká sranda, to
vám jistě nemusím popisovat.
Pálení čarodějnic
První schůzi máme většinou měsíc před termínem, kde se dohodneme na organizačních záležitostech,
programu atd. Další schůze už je
více o rozdělení úkolů – kdo vyzvedne a převeze zboží, kdo co zajistí, kdo
bude v obsluze, u udírny, a také jaké
budou soutěže a stanoviště. Potom
nás čeká zmiňovaná příprava. U čarodějnic se obvykle den předem doladí
poslední detaily, aby vše klaplo tak, jak
má. Druhý den už se jede naostro.
Nastrojit se do svátečních šatů, namalovat na obličej pavučinu, nehty sladit s posledním výkřikem módy, na nohy staré škrpály a jde se na to. Podle fotografií můžete
posoudit, že se k nám, členům SPŠ, kteří bývají většinou všichni v kostýmu, přidávají
i další čarodějnice a čarodějové z řad našich návštěvníků, což nás nesmírně těší.
Letos se nastrojil dokonce i pes. Pro ty, kdo jste ho neviděli: měl k tělu připevněné
ještě další končetiny a vypadal úžasně a hlavně to byl dobrý nápad. Proto pamatujte i na
příští rok a kostým si také opatřete. Velmi nás to těší, a alespoň máme z čeho vybírat při
udělování cen v kategoriích.
Když nám k tomu všemu ještě vyjde i počasí, tak to je úplně nejvíc, co si můžeme
přát. No, a po akci nás čeká zase úklid. Vše se musí uvést do původního stavu.
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Dětský den
Je to podobné jako u pálení
čarodějnic, ale plánování a příprava trvá trochu déle. Letos jsme
chystali „jenom“ mimoně, ale i to si
vybralo několik týdnů příprav. Bylo
třeba kuchat a nakládat makrely,
vymyslet úkoly na stanoviště a názvy stanovišť. Zajímalo by mě, kolik
z vás to čte.
Dětský den je náročný jak časově, tak i finančně, ale myslím, že se
dětem líbila jak horolezecká stěna,
tak i skákací hrad a lukostřelba. Třešničkou na dortu pak byly motocykly Pitbike pod
vedením Pavla Hejkerlíka, u kterých bylo také pořád plno.
A když přiváželi velkého mimoně, to se nedá popsat, jak se to dětem líbilo. Když jsem
se jich potom v pondělí ve školce ptala, co se jim líbilo, tak se překřikovaly jeden přes
druhého, aby mi mohly všechno povyprávět. A proto to vše děláme. Hlavně kvůli dětem.
Ještě musím zmínit kapelu, která se dala dohromady těsně před dětským dnem,
a tím myslím opravdu těsně. Dali se dohromady v pátek před akcí.
Šlo jim to ovšem parádně a i zvolený výběr písniček nebyl k zahození. Nejeden
návštěvník si s chutí zazpíval s nimi. Hrálo se až do úplné tmy. A ráno opět vstávání
a úklid celého areálu. Vysbírat papírky, umýt nádobí, podlahu a odvézt všechny plakáty
a cedulky zpět do klubovny.
No, a ta klubovna nás také čeká. Je potřeba tam vše uklidit a pomalu začít chystat
sklenice na dýňové slavnosti.
Tímto bych za celé SPŠ chtěla poděkovat všem, kteří chodí na
naše akce, nestydí se obléci kostým, vzali si na dětský den žluté
tričko a jakkoli se na akci podíleli. Ať už se to týká ozvučení, kapely, motorek, stanovišť, lukostřelby, hradu a horolezecké stěny,
zapůjčení areálu konírny...
Za SPŠ Vám přeji příjemnou dovolenou a hlavně spoustu
úžasných zážitků s vašimi dětmi.
Veronika Mlčochová
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Symbol kříže versus symbol zazátkované prázdné láhve
Jako farnost jsme se připravovali na velkou událost této části roku, která měla nastat
při rozebírání krovů kostelní věže, totiž sundávání báně kostela. Byli jsme celkem zvědaví, co se v ní nalezne. Proběhly určité přípravy, týden se stavělo lešení kolem celé věže
a bylo určeno datum a čas celé akce. Na akci byla farností pozvána škola, ředitelství
okresního archivu, občané i představitelé obce.
Ve čtvrtek 9. června krátce po jedenácté hodině celá událost vypukla. Školní mládež i ostatní přihlížející se shromáždili na novém obecním zeleném prostranství před
obecním úřadem. Ozvučovací technikou, zapůjčenou z místní základní školy, pan farář
P. Radek Sedlák přivítal všechny přihlížející včetně jmen zástupců veřejného života obce
– pana starostu Radka Brázdu, ředitele školy pana Petra Vránu, pana děkana ze Svitav
P. Václava Doláka, ředitele okresního archivu pana Jiřího Lapáčka, dozorujícího inženýra, rovněž ze Svitav, pana Josefa Půlkrábka, zástupce firmy Rapos z Holešova pana
Petra Badanka a paní Alenu Pizúrovou, technickou administrátorku děkanátu Přerov.
V úvodním proslovu byl zdůrazněn význam kostelní báně i zvyk ukládat do ní materiály jako vzkaz pro příští generace. Historik Petr Fojtík si přichystal z farní kroniky několik
zpráv o předcházejících opravách kostela. Poté byl odmáván start akce, sesazování
kříže a následně i báně kostela. To vše za povzbuzování a potlesku školní mládeže, a to
především v okamžiku, kdy pracovník firmy vyzdvihl z lešeňové konstrukce věže věžní
kříž do výše a ukázal ho všem shromážděným. Po kříži byla z věže spuštěna i báň a nastalo očekávání, co nám předchozí generace zanechaly.
Napětí panovalo už před celou akcí, zda v báni vůbec něco bude, protože podle
záznamů ve farní kronice spadla báň kostela i kříž během velké vichřice 26. února 1950,
a to kolem třetí hodiny, když probíhalo misijní kázání na první neděli postní.
Později v roce 1981 došlo k částečné rekonstrukci věže kostela a taktéž k sundávání
kříže i báně. Toto však v kronice nebylo zaznamenáno, protože ta se od roku 1950 do
1989 nepsala.
Proč? Důvodem byl stále přítomný strach v životě věřících, zvláště kněží a trvalá
nejistota v době komunistické diktatury.
Dodejme, že v té době kněží pocházející z Troubek, ač mnozí velmi studovaní,
byli internováni ve věznicích, či na nucených pracích (P. Václav Mrtvý, P. Dr. Alois
Raška, P. Bohuslav Soušek, br. Fulgenc
Kořínek, o řeholních sestrách ani nemluvě) a nemohli vykovávat duchovenskou
službu.
Vraťme se k očekávanému pokladu
v bání kostela. Když byla sesazena na
zem, cosi v ní chrastilo, což věstilo, že
není prázdná. Pan Ing. Pulkrábek do báně
otvorem pro upevnění držícího trnu věže
prostrčil ruku a nahmátl předmět, kterým
byla zelená láhev zašpuntovaná korkovou
zátkou a uzavřená klasickým uzávěrem
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lahví. Mnohým se objevil úsměv na tváři.
Pan farář z lahve, při použití malého
násilí v podobě jejího oparného roztříštění, vyndal malou zažloutlou nezalepenou
obálku a z ní vyňal arch papíru napsaného
na stroji tehdejšího Místního národního
výboru, nikým nepodepsaného vlastní rukou, stroze informujícího o akci částečné
opravy věže z roku 1981.
Víc ve věži nebylo.
S trochou rozpačitých úsměvů bylo
domluveno s panem Lapáčkem, že podnikne v archivu pátrání, jestli se nenajdou
starší věžní či dokonce původní dokumenty, které by byly zkopírovány a spolu
s ostatními současnými dobovými věcmi
vloženy do důstojného kovového obalu.
Byly by zacínovány a zanechány jako vzkaz naší generace
těm příštím. Pochopitelně, že tam bude také vložena zpráva o současné opravě kostela se jmény těch, kdo přispěli, nebo se ještě rozhodnou přispět na účet veřejné sbírky
kostela.
Školní mládež se po třídách u kříže a báně spolu s kantory a panem farářem vyfotografovala. Všem přítomným místní ochotné farnice nachystaly pestré pohoštění a dospělým byl dán košt farní slivovice. Akci přihlíželo kolem 300 lidí.
Večer, téhož dne, byla sloužena pravidelná mše svatá v 18 hod., na níž byl vystaven
před oltářem věžní kříž. V kázání zazněla myšlenka o významu kříže.
Kříž byl původně znamením odsouzení a největší potupy. Na kříži byl odsouzenec
zcela bez oděvu a pohrdán druhými zbaven lidské důstojnosti a vystaven dlouhému bolestnému umírání. V osobě Ježíše Krista se však kříž stal něčím jiným. Znamením Boží
lásky. Znamením toho, kam až je Bůh ochoten jít, aby zachránil a získal člověka. „Vydal
Syna, aby zachránil služebníka“, zní jeden starobylý velikonoční zpěv.
Kříž, který se postupně stal symbolem křesťanství, s sebou nese od těch dob konkrétní kulturnost a kultivovanost. Kolik hmotných a nehmotných památek z doby úcty ke
Kristovu kříži, stavby chrámů, klášterů, nemocnic, škol, útulků pro chudé, knihoven. Kolik
literárních děl, hudebních kousků, obrazů či soch. Jaká změna myšlení ve společnosti
o lidské důstojnosti se zachovala dodnes a oslovují ji všechny generace.
Do kontrastu kultury vycházející z Kristova kříže byla dána kultura kříže odstraňující.
Jakási šedá prostřednost a strach vyniknout, uťáplost a stažení se z veřejného života,
aby někdo něco před druhými neřekl a neměl potom potíže on nebo jeho děti ve státem
řízené ideologii komunismu.
Zatímco kdysi platilo, co Čech, to muzikant či šikovný řemeslník, přišlo nové označení národa, co Čech, to zloděj. Ideologie odstraňování křížů však nezasáhla jen náš
kousek světa, ale pronikla mnohem dále, i přes ostnaté dráty a nese i tam své plody.
Evropa, která se před nedávnem zřekla svého základu v Kristově kříži, se nyní stává
stárnoucím kontinentem bez pevné rodiny, stálých hodnot a především potomků, pro
které blahobyt nevyčlenil místo.
Zatímco předkové vkládali do bání kostelů zapečetěné kovové schrány s materiály
hovořícími o duchu doby, lidem v osmdesátých letech stačila jedna vypitá láhev alko-
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holu, nezalepená kancelářská obálka, trocha textu na psacím stroji s překlepem a bez
podpisů. Jako trosečníci dávají do lahví své vzkazy s prosbou o záchranu, tak k nám
připutovala zpráva od trosečníků padlé kultury osmdesátých komunistických let, lidí bez
perspektivy hlídaných za ostnatým drátem, nuceně se oslovujících „nazdar soudruhu“
jdoucích z prvomájového průvodu, na něž si málokdo, mající děti, nedodal odvahy nejít
či volit více demokraticky za plentou.
Bude třeba ještě hodně úsilí, aby se národ po takové době znovu kultivoval a našel
zalíbení v hodnotách poněkud trvalejších a hodnotnějších. Buďme hrdí na kulturu Kristova kříže, z níž vychází pestrost života a jeho úrodnost. Je kulturou nového života pro
každého, života, který nabízí Bůh všem svým dětem, ovšem pochopitelně nic nevnucuje.
Zakončil bych anekdotou. Říká se, že katolické školství má stále ještě ve světě
i u nás tu nejvyšší úroveň. Do jedné takové školy, kde potkáte kříž v každé třídě nad
tabulí, či velký kříž v životní velikosti na chodbách školy se dostane velice nepokojné
dítko Pepíček. Nikde ho nemohli zkrotit, a tak ho přihlásili do katolické školy. Hned druhý
den nastala v Pepíčkově chování velká změna. Jako mávnutím kouzelného proutku začal být slušný, začal zdravit, nemluvil sprostě a dokonce se ponořil do učení. Ptá se ho
jeden jeho kamarád: „Co se to s tebou stalo Pepíčku?“ A on se rozhlédl a snad naposled
zašeptal jedno selské slovo: „Ty vole. Jen se podívej na stěny té nové školy, samý kříž!
Tam se s nikým nepářou!“
Požehnané dny léta, dovolených a prázdnin přeje
otec Radek
Poznámka redakce: V báni byl dopis psaný na stroji. Jeho text je k nahlédnutí na obálce
vedle křížovky.
Více fotografií najdete na https://farnosttroubky.rajce.idnes.cz/2016_Sundavani_bane_
kostela_9.6./
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Veřejná sbírka na opravu kostela
Tato sbírka je neustále aktuální a otevřená. Své příspěvky můžete posílat na číslo
účtu: 270910899/0300. Na podzim bude druhé kolo výběru v obci.
Oprava kostela
Nyní jsme se pustili do první fáze celkové opravy kostela. Byla stržena hliníková
krytina věže a rozebrány trámy, které, jak mnozí mohli vidět, byly na pokraji své životnosti a výměna přišla v nejvyšší čas. Celá krovová soustava věže bude nyní nahrazena
novými krovy a pokryta novou krytinou. Mezitím budou také vyměněna všechna dřevěná
podlaží ve věži, bude dán nový stroj k hodinám a obnoveny ciferníky věžních hodin
a jejich osvětlení.
Kovová stolice zvonů bude nově upevněna na dřevěné konstrukci. Na závěr přijdou
zednické práce a věž získá novou omítkovou vizáž. Sokl věže bude obložen kamenem.
Celá první akce přijde na 1 300 000 Kč. Na veřejné sbírce se nyní nachází obnos
439 242 Kč. Také jsme uspěli s žádostmi u dotačního titulu ministerstva zemědělství, kde
bychom měli dostat maximální možnou částku 700 000 Kč.
Jelikož náš kostel není kulturní památkou, všechny ostatní dotace, jak z ministerstva
kultury, tak i z kraje, jsou pro nás nedostupné. Arcibiskupství olomoucké poskytne částku
70 000 Kč na opravu, každý měsíc však podporuje naši farnost ze svých majetků a podnikání platem duchovního, který platí za farnost.
Celková oprava kostela rozdělená do tří fází je spočtena na 6 691 155 Kč. Budeme
tedy ještě muset mnoho vybrat, či žádat o dary, abychom opravu mohli dokončit.
Za dary, ať už do veřejné sbírky nebo příspěvkem v každé sbírce konané v kostele,
všem děkujeme. Za všechny dárce a jejich živé a zemřelé rodiny je sloužena každý
týden mše svatá.
Výuka náboženství v uplynulém školním roce
Pravidelně každý čtvrtek ožívala
naše fara výskotem dětí, a to znamenalo,
že začíná náboženství. Tento nepovinný
školní předmět navštěvovalo v tomto
školním roce bezmála 20 dětí.
Po obědě začínali nejmenší, které si
katechetka přivedla ze školy. První a druhá třída pracují podle programu Katecheze
Dobrého pastýře. V tomto programu děti
pronikají do Tajemství víry pomocí vlastní
aktivity a samostatné činnosti. V tomto programu už nejmenší děti poznávají, rozjímají
a podle svých možností odkrývají, kdo Bůh
je. Spojení Božího slova a liturgie v hodině
jim pomáhá při účasti na liturgii v kostele.
Katecheze Dobrého pastýře pomáhá dětem
prožívat Boží přítomnost ve svém životě a podporuje jejich duchovní rozvoj.
Děti ze 3. a 4. třídy se pod vedením otce Radka připravovaly na své velké dny, kdy
byly poprvé u svátosti smíření, a poté přijali Eucharistii. Během celého roku se seznamovaly skrze Ježíše s Bohem jako milujícím a milosrdným Otcem, učily se rozlišovat dobro
a zlo a prohlubovaly svou víru.
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Nejstarší děti si rozšiřovaly a prohlubovaly své znalosti Nového zákona
s katechetkou Evou. Na biblických příbězích popisujících Ježíšovo veřejné
působení si postupně uvědomovaly,
jak následovat Krista. A protože není
výuka náboženství ani u starších jen
o vědomostech, tak o Velikonocích si
na vlastní kůži zažili pesachovou večeři.
Rozloučíme se při táboráku ve
čtvrtek 30. 6., kde děti dostanou vysvědčení, a s některými zahájíme
prázdniny nocováním na faře.
Mgr. Roubalová Fojtíková Ph.D.
Akce farnosti o prázdninách
Slavnost patrocinia kostela sv. Markéty:

17. července v 8.30 hod.

Světové setkání mládeže v Krakově
s papežem Františkem:

25. – 31. července.

Z Troubek se účastní šest mladých celý týden.
Další přihlášení pojedou o víkendu

29. – 31. července

Pouť rodin na Svatý Hostýn:

27. srpna

Školní mše svatá na zahájení školního roku:
Po mši bude poslední prázdninový táborák

1. září v 17 hod.

Přihlášky do nepovinného předmětu Římskokatolické náboženství si můžete
vyzvednout na faře a děti přihlásit již nyní. Tento předmět se vyučuje od první do deváté
třídy. První tři třídy jsou vyučovány zážitkovou metodou, která není náročná na učení,
a to formou zábavy. Děti si již od první třídy tuto výuku velmi pochvalují.

Přihlížející při sundávání báně a kříže z kostelní věže
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V dubnu 2016
se dožili významného
životního jubilea:

V květnu 2016
se dožili významného
životního jubilea:

V červnu 2016
se dožili významného
životního jubilea:

60 let
Jarmila Pěkníková
Josef Leskovjan
Věra Orságová

60 let
Hana Stoklásková
Josef Přivřel
Zdeňka Nemravová
Vojtěch Ticháček

65 let
Pavla Zatloukalová

70 let
Jaroslava Zaoralová
Jaroslav Bouchal
Hedvika Dočkalová
Radmila Pištěková
75 let
Zdeněk Lehký
Ján Bálint

65 let
Danuše Kubíková
Karel Svačina
Alois Nečekal
Věra Jehlářová

70 let
Věra Zbožínková
Jana Mrtvá
85 let
Jarmila Gregovská
Antonín Ticháček

70 let
Antonín Bahounek
Jiřina Ďatelová

85 let
Agneszka Kilianová
Marie Frgalová

75 let
Marie Mlčochová

90 let
Vlastimila Ježáková

80 let
František Judas
85 let
Jiřina Chalánková
Zdenka Zatloukalová

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, pohody a spoustu hezkých
chvil strávených se svými nejbližšími.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

OPUSTILI NÁS
Josef Brázda
Petr Brázda
Antonín Sklenář
Bohumil Kořínek

Marie Kubitová
Zdeněk Vajdík
Marie Švábová

Všem pozůstalým projevujeme
upřímnou soustrast nad bolestnou ztrátou
blízkého člověka.
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Statistika pohybu občanů obce v roce 2015
K 31. 12. 2014 bylo v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu celkem 2060 občanů.
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Přistěhovaní
1
1
4
2
2
2
6
0
2
0
3
1
24

Narození
1
2
1
2
1
1
0
1
1
1
3
1
15

Odstěhovaní
-7
-8
-4
-1
-3
-3
-2
-6
-2
-3
-2
-1
-42

Úmrtí
-5
-4
-4
-2
-5
0
-3
-2
0
-3
-4
0
-32

Celkem
-10
-9
-3
1
-5
0
1
-7
1
-5
0
1
-35

Stav
2050
2041
2038
2039
2034
2034
2035
2028
2029
2024
2024
2025

ášeno k trva
K 31. 12. 2015 je v obci Troubky hlášeno
trvalému pobytu 2025 občanů.

Kamenná svatba
Dne 7. 5. 2016 si paní Věra Janoušková
noušková
a pan Viktor Janoušek
v obřadní síni v Troubkách připomněli

65. výročí svatby.
Blahopřejeme manželům Janouškovým k jejich
jejijich
je
ch významvýz
ýzna
amnému výročí a do dalších společných let jim přejeme
řejeme
řej
jeme hodně
hod
odně
ně šštěstí
ně
tě
ěst
stí a pe
p
pevné
vn
né zdraví.
m zze
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UŠ
a í učitelce Daně Otáan
Děkujeme dětem a paním učitelkám z MŠ, děvčatům
ZUŠ
paní
halové za nádherné vystoupení u příležitosti této oslavy.
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BLAHOPŘÁNÍ
V březnu oslavila krásné 85. narozeniny paní
Josefa Rašková z Vrbí.
I když jí roky přibývají, neztrácí dobrou náladu a optimismus.
Do dalších let jí za sociální komisi přejeme všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví.
Jaroslava Špalková
Zástupci sociální komise se u ní sešli spolu s její velkou rodinou,
a oslavenkyně všechny gratulanty přivítala těmito krásnými slovy:
Moji milí!
Chtěla bych vám říci,
jak velké mám štěstí,
že zde mohu s vámi býti.
Musím denně Pánu Bohu děkovati,
že mě už tak dlouho
na tom světě
ráčil zachovati!
Že jsem ještě čupr holka,
to snad každý vidí.
Je jen velká škoda,
že mně všechny zuby chybí.
Také moje vlasy
prokvétají stříbrem,
a když jsem smutná,
zaháním to jídlem.

A když potom na osobní váhu
vstoupím nohou jednou,
tak jsem ráda,
že mé oči dolů nedohlédnou.
I když dělám vše, co mohu,
potřebuji třetí nohu.
Co jsem řekla, tak to už je celé.
Že jste přát mi přišli,
za to díky vřelé!

ašková
paní Josefa R
Oslavenkyně
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 5. června jsme v obřadní síni
slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Program nám zpříjemnilo vystoupení dětí
z mateřské školy pod vedením paní učitelky
Kláry Skirkaničové se svými básničkami.
Děvčata ze základní umělecké školy Tereza Topenčíková a Veronika Sojáková nám
zahrála na flétny velmi hezké písničky. Za
jejich vystoupení jim moc děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za hudební doprovod a panu Jaroslavu Blaťákovi za fotografie miminek.
H. Kamelandrová

Vladimír Špalek

Aneta Březinová

Monika Smolková

Marie Tomečková

Josef Hrabal

Eliáš Vojtek
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům, kteří nám finančně přispěli na schodišťovou plošinu pro
našeho syna Filipa. Díky Vám se nám to podařilo za velmi krátkou dobu. Díky této plošině je těžký život Filipa zase o něco lehčí.
Zvláštní poděkování patří členům Ekotýmu a všem žákům Základní a mateřské
školy v Troubkách.
Lenka Běhalová

Filípek

KNIHOVNA
Ohlédnutí za uplynulým rokem
V uplynulém roce navštěvovalo knihovnu 261 registrovaných čtenářů, z toho bylo 76 dětí do 15 let. V průběhu roku přišli čtenáři do knihovny celkem 1519krát a vypůjčili si celkem 7901 knih a časopisů.
Kromě běžných výpůjček bylo zpracováno 33 čtvrtletních cirkulačních souborů, tj. dalších 1277 knih a časopisů, které byly odváženy nebo přiváženy z jiných
knihoven, abychom měli v nabídce stále nové tituly. Celkem prošlo knihovnici rukama 9178 knih.
Velmi mě těší tento zájem čtenářů a věřím, že nám
i nadále zachovají přízeň a rádi se budou do knihovny
vracet.
Zřizovateli děkuji nejen za finanční příspěvek na pořízení nových knih, ale zejména za dlouhodobou a všestrannou podporu místní knihovny.
Hana Obrtelová

Dovolená v knihovně
1. – 4. 8. 2016

Dovede-li se člověk zasmát sám sobě,
nevyjde ze smíchu celý život.
Seneca
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A LÉTA BĚŽÍ…
V červnu letošního roku uplynulo 40 let od zahájení provozu v nově vybudovaném
nákupním středisku v naší obci. Zřizovatelem bylo spotřební družstvo Jednota se sídlem
v Hranicích. Stávající prodejny v obci byly zrušeny a přestěhovány do nového zařízení.
V moderně vybudovaném prostředí se podstatně zvýšila úroveň prodeje s bohatším
výběrem zboží.V přízemí se nacházela prodejna potravin, v prvním patře pak prodejna
textilu, spotřebního a průmyslového zboží.
V současnosti přízemní část slouží původním účelům – prodeji potravin včetně prodeje
spotřebního zboží. Prostory v prvním patře jsou uzavřeny. Provozovatelem je Jednota,
spotřební družstvo v Uherském Ostrohu.
LK

Slavnostní zahájení provozu v novém nákupním středisku v červnu 1976.
Záběr na sortiment zboží – kompoty, marmelády, konzervy.

Ženy za pultem. Kolektiv prodavaček potravin textilu a spotřebního zboží.
Stojící zleva: Smolková D., Pazderová E.,
Mlčochová M., Zbožínková V., Malíková M.,
Smolková M., Zatloukalová V., Mrtvá J.
Sedící zleva: Dostálová J., Pallajová J.,
Žouželová M., Kratochvílová K.

V prodejně bylo zřízeno učňovské středisko pro praktickou výuku nastávajících prodavaček. Snímek zachycuje mladé učnice
při praktickém výcviku.
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Gurmáni

Zlatý kotlík
V sobotu 4. června proběhl v areálu Mysliveckého sdružení již 4. ročník soutěže ve
vaření kotlíkových gulášů Zlatý kotlík. V letošním roce se zúčastnilo jedenáct týmů.
Soutěžící přijeli ráno s dobrou náladou. Po
přivítací štamprlce se všichni dali do vaření.
Kolem desáté začali přicházet první návštěvníci. Nejdříve zjišťovali, jaké druhy gulášů budou moci v poledne ochutnat. Všichni si mohli koupit výborné domácí koláčky od
paní Brázdové, nanuky, pivo a další dobroty.
Již tradičně guláše hodnotila odborná porota i veřejnost, a letos poprvé bylo oceněno
nejlépe vyzdobené stanoviště.
Porota měla těžký úkol. Měla vybrat
z jedenácti gulášů ten nejlepší. Letos vyhrál
segedínský.
Veřejnost nejlépe ohodnotila guláš
z králíka. Všichni soutěžící byli odměněni
malým dárkem a tři nejlepší, v obou hodnoceních, dostali hezké dárky.

Prčičáci

Brkado

Vítězové podle odborné poroty:
•
Prčičáci
•
Gurmáni
•
KVD Vlkoš
Vítězové podle veřejnosti:
• Brkado
• Troubecké seniorky
• Kočky s. r. o.
Cenu za nejkrásnější výzdobu získal
tým Brkado.
Děkujeme všem soutěžícím i návštěvníkům. Doufáme, že nám zachováte přízeň i v příštím ročníku, který
plánujeme opět začátkem června.
Velký dík patří členkám Komise pro
kulturu a volný čas za přípravu této
zdařilé akce.
Vlaďka Hanzlíková

Kočky s. r.
o.
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Troubecký klub seniorů
Začátkem dubna jsme pro velký zájem opět navštívili maďarské lázně. Doprovázelo
nás pěkné počasí a pohoda. Poté jsme v prostorách naší klubovny rádi přivítali paní doktorku L. Sedláčkovou, která nám velmi zajímavou formou poradila, jak předejít různým
nemocem a čeho se v životě vyvarovat, abychom si nepřivodili určité typy nemocí. Za
poznáním okolí našeho regionu jsme jeli na kole do Brodku, v Grygově do Lesa Království s Královským dubem (přírodní památka) a do Olší ke studánce s kapličkou. Na
kolech jsme se v červnu rozjeli přes les podívat i do Kojetína.
Přijali jsme pozvání od seniorů z Radslavic a zúčastnili se soutěže družstev ve střelbě ze vzduchovky na terče. Se seniory z Radslavic, Pavlovic, Grymova a Přerova jsme
si dobře zastříleli, zahráli šipky a zhlédli taneční vystoupení místních seniorek.
Již tradičně jsme se zúčastnili soutěže ve vaření kotlíkových gulášů na Konírně. Děkujeme návštěvníkům, kterým náš guláš chutnal a ocenili jej při hodnocení. Naše družstvo se umístilo na druhém místě a obdrželo věcné ceny.
Dobrá příprava červnového turnaje ve hře pétanque Troubecké koulování o pohár
starosty obce se odrazila ve spokojenosti účastníků a jejich příznivců. Tentokrát nám při
této akci pomohli troubečtí hasiči, a to s přípravou zázemí pro hráče a ozvučením celé
akce.
Za účasti 39 hráčů ve tříčlenných družstvech z Troubek, Lobodic, Radslavic, Grymova a Rokytnice jsme hráli osm her. O pohár tedy soutěžilo 13 družstev. Tři družstva
seniorů z Troubek, jedno družstvo žáků ZŠ z Troubek, tři z Radslavic, dvě z Lobodic, dvě
z Rokytnice a dvě družstva z Grymova.
Putovní pohár starosty ve hře petanque získalo opět družstvo z Troubek ve složení:
Anežka Brázdová, Hedvika Dočkalová a Jarmila Němčáková.
Na druhém místě se umístilo družstvo z Grymova a třetí příčku obsadily Radslavice.
Nejlepší hráčkou se stala Hedvika Dočkalová.
Poděkování patří všem, kteří se postarali o průběh této velmi zdařilé akce, neboť
dobrá grilovaná uzenina, občerstvení, cukroví a tombola přispěly k dobré pohodě jak
hráčů, tak všech příznivců hry. Zvláště pak patří poděkování vedení obce, troubeckým
hasičům, organizátorům, rozhodčím turnaje a všem, kteří nám pomáhali.
Ing. Jaroslava Špalková
Pétanque

Paní He
dvika Do
čkalová,
1. místo
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Zájezd seniorů do Vranova nad Dyjí
Ve čtvrtek16. června jsme se vypravili na poznávací a zároveň na chůzi náročný
zájezd na Jižní Moravu.
Naším cílem byl Vranovský zámek, kdysi středověký hrad postavený na vysoké skále
nad řekou Dyjí na Znojemsku. Následovala prohlídka sálu předků, jižní terasy a 22 zařízených místností zámku (salony, ložnice, knihovny, koupelna s mramorovou vanou),
které si uchovaly původní výzdobu ve štuku, nástěnné malby či malované tapety a přiblížily kulturu vranovského bydlení a životní styl šlechty z konce 18. a z celého 19. století.
V 18. století se pod zámkem rozvinula výroba proslulé vranovské kameniny, jež
dosáhla vrcholu ve 20. a 30. letech 19. století. Kvalitní sbírka vranovské kameniny je
soustředěna taktéž na zámku. Po zhlédnutí zámku jsme se pomalou chůzí (pořádně
z kopce) přesunuli zpět do údolí k řece Dyji na společný oběd do restaurace pod zámkem, kde jsme si
dobře pochutnali. Prohlédli jsme si městys Vranov
nad Dyjí a autobusem jsme se přesunuli na parkoviště
před hrází vodní nádrže – Vranovské přehrady.
Pěšky, přes hráz, jsme se dostali k přístavišti, kde
byla pro nás připravená osobní motorová loď Poseidon, vybavená barem s občerstvením a nápoji, která
se svou délkou 32,10 m a šířkou 5,40 m stala největším plavidlem nejen na Vranovské přehradě, ale i na
celé Moravě.
Dvouhodinová plavba po řece byla balzámem
na duši, krásné počasí a příroda, písčité pláže
se spoustou zátok, pohled na hrad Bítov, to
byla nádhera! Ne nadarmo je Vranovská přehrada často nazývána Moravský Jadran. To
se prostě musí vidět a zažít.
Rozprostírá se od Vranova nad Dyjí na východě až po obec Podhradí nad Dyjí na západě a dosahuje délky 30 km.
Pomalou chůzí jsme se přesunuli přes hráz
přehrady na parkoviště k autobusu a vydali se
na dalekou cestu domů.
Poděkování za nezapomenutelné zážitky
v přátelském prostředí našich spoluobčanů patří vedení obce, a taktéž i účastníkům zájezdu.
Zámek Vranov nad Dyjí

Vranovsk
á

Přehrada
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Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák Troubky se pilně připravuje na akce, které nás nyní čekají.
Na Velikonoce jsme tančili na náměstí
v Přerově. Kulturní informační středisko
nás pravidelně zve jednou do roka buď
na Vánoce, nebo na Velikonoce. Jsme za
tuto přízeň moc rádi, protože se můžeme
prezentovat na náměstí, kde bývá dost
lidí, kterým se folklor líbí.
Náš soubor se aktivně zúčastnil akce
Vesnice roku. Krojovaní Hanáci přivítali
členy komise hned po příjezdu do Troubek
a hlavní program proběhl později na Konírně. Malí i velcí Hanáci komisi
předvedli krátkou ukázku lidových tanců a písniček. Jsme rádi, že jsme alespoň tímto
mohli obecnímu úřadu oplatit pomoc, kterou našemu souboru poskytuje.
Nyní nás čeká 25. 6. hodinové vystoupení v Morkovicích, kde mají hody, a náš soubor
tam bude mít premiéru.
Poté nás již čekají 17. 7. Folklorní hodové slavnosti u nás v Troubkách. Tato akce
byla v době uzávěrky Zpravodaje již v plném proudu příprav. V letošním roce k nám opět
zavítají lidové soubory, které zpříjemní návštěvníkům nedělní hodové odpoledne. Kromě
našich souborů Hanáčku, Hanáku-Omladiny a Hanáku to bude pěvecký spolek Bobule
z Olomouce, soubor Kosíř – Kostelec na Hané, Hanák Hulín a Haná Přerov. Z Ratíškovic
k nám přijede soubor i se svojí cimbálovkou. Po programu bude k tanci a poslechu hrát
dechová hudba Bludovjanka. Prostě je na co se těšit, a proto vás všechny srdečně zveme.
O občerstvení bude samozřejmě postaráno, jen si přejeme, aby nám vyšlo počasí.
Hned týden po hodech, v neděli 24. 7., jedeme tančit na Annenskou pouť do Rožnova
pod Radhoštěm. Na scéně tam bude náš soubor tančit hodinu. Nejedeme tam poprvé,
a víme, že tam bude spousta návštěvníků a atmosféra skanzenu bývá moc krásná. Velmi
se tam těšíme.
V neděli 14. 8. jedeme na hody do Kojetína a 11. 9. budeme vystupovat na hodech
v Prostějově.
Potom nás čeká 17. – 18. 9. dvoudenní maraton na dožínkách v Olomouci, kde budeme nejen tančit a zpívat, ale i předávat dožínkové věnce nejlepším hospodářům z Moravy.
Jak vidíte, letos ani o prázdninách odpočívat nebudeme. Jen naše soubory Hanáček
a Omladina si dají malou, ale velmi zaslouženou pauzu. Jezdí na vystoupení, kde sklízí
plody své práce, ale hlavně svých obětavých vedoucích.
Nastává čas prázdnin a dovolených. Přejeme vám všem zasloužený odpočinek a pohodu a těšíme se na setkání s vámi při folklorních akcích.
Staňa Vojtek, předseda
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Český zahrádkářský svaz
Zájezd do Polska
V dubnu, na výroční schůzi členů ČZS ZO byl
projednán návrh, abychom opět uskutečnili zájezd do rozkvetlých zahrad na polském území.
A v sobotu 7. května 2016 za časných ranních
hodin se autobus rozjel požadovaným směrem.
Letos se k nám znovu přidal i „zasloužilý“ zahrádkář a odborník pan Soukup z Tovačova.
Během cesty a při nákupu ochotně poskytoval
odborné rady.
První zastávka byla jako obyčejně na parkovišti v polském Těšíně, kde jsme se rozutekli po
nákupech zahrádkářských potřeb, košíků, květin,
potravin a dalších potřebných i nepotřebných věcí.
Následná trasa vedla do areálu Agrochem
s prodejnou chemických ochranných prostředků,
kde většina nakoupila tajemné roztoky a prášky
pro boj s hmyzem, slimáky a chorobami rostlin.
Poté autobus nabral směr do okrasné zahrady Kapias, založené v roce 1979 a neustále se
rozšiřující. Areál je rozdělen na několik oblastí
– oddechová, japonská, květinová a typicky polská zahrada na statku s rybníčkem. Vyhlídková
trasa je doplněna lavičkami a zajímavými zákoutími. Každý rok k nim přibudou nové a nové
části s různými motivy – dětský koutek, potůček, anglické, ruské, italské a francouzské zákoutí a mnohé další. Výčet by byl nekonečný,
nejlepší je přesvědčit se na vlastní oči a získat tak inspiraci pro úpravu zahrad. Unavení
cestovatelé využili občerstvení v malé
místní restauraci.
Další cesta vedla do okrasné školky Pudelek v Pisarzowicích do prodejny
s okrasnými dřevinami, stromky a květinami. Kdo zrovna nenakupoval, procházel se mezi keři, stromy a květinami.
Mnozí se vrhli do cukrárny Kohoutek na
vynikající zmrzlinu a zákusky s kávou.
V pozdních odpoledních hodinách
už jsme vyrazili směrem do České republiky a naší obce Troubky. Počasí nám
opět přálo a zájezd i nákupy se vydařily.
Těšíme se, že se někdy znovu do Polska
vydáme.
Michaela Franková
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Český svaz chovatelů
Milí příznivci chovatelů,
pomalu se chystáme na troubecké hody, které jsou na svatou
Markétu, a my se snažíme chystat
na místní výstavu, která bude druhý
víkend v září v chovatelském areálu
na Loučkách. To, jak se připravujeme,
vidíte na přiložených fotografiích.
Mějte se pohodově, přeje za chovatele
Jarmila Jehlářová

Stromkaři
Dne 8. 4. 2016 jsme se připojili k akci Ukliďme Česko, a to o týden dříve, než proběhla
tato akce celorepublikově. Už v loňském roce 24. 4. jsme sbírali odpadky na silnici z Troubek směrem na Záříčí a končili jsme u hájenky. Letos jsme stejnou trasu opakovali.
V loňském roce jsme nasbírali 90 plných igelitových pytlů a na odpočívadle nachystali
20 kusů pneumatik. Letos bylo na stejném úseku pytlů 30 a pouze 9 sběračů, a ještě za
deště. Igelitové pytle poskytla obec. Všem zúčastněným patří díky.
Za stromkaře, Jarmila Jehlářová

Ilustrační foto
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Myslivecké sdružení Mezivodí Troubky
Prázdniny jsou v plném proudu. Je čas dovolených, koupání, grilování a užívání si
pestrých nabídek léta a trochy volného času navíc. Nejsem věštkyně Sibyla, a tudíž nemohu vědět, vzhledem k uzávěrce Zpravodaje, jaké dny budou v době, kdy budete číst
tyto stránky, ale přeji vám, aby byly tak akorát, ne jako minulý rok, kdy to tam ten nahoře
pořádně rozžhavil.
V přírodě jsou pro nově se rodící život ideální podmínky. Dostatek potravy, perfektní
krytinové podmínky, přiměřená teplota.
A právě v tomto období se zaměřujeme hlavně na péči a ochranu zvěře. Dobrým příkladem se ukázal přístup a spolupráce s Troubeckou hospodářskou, a. s. během sečení
lucerky-vojtěšky při vyhánění zvěře z těchto porostů. I když se seče většinou v době, kdy si
plní naprostá většina členů své pracovní povinnosti, tak na SMS informaci o sečení reagují
ti, kteří momentálně čas mají, kteří se na místo mohou dostavit a vyhánějí ukrytou zvěř. Ta
by byla sečícím strojům vydána na pospas.
Faktem je, že i vy můžete v přírodě pomoci. Víte, jak byste měli postupovat při svých
toulkách přírodou, pokud najdete srnče nebo malého zajíčka? Pokud mi odpovíte, že nejlepší je se jich vůbec nedotýkat, tak vězte, že jste odpověděli správně. V naprosté většině
případů se někde z úkrytu na svého potomka dívá maminka srna nebo zaječice a má o něj
stejný strach, jako mají ty maminky
lidské o své milované děti.
My se však ještě vraťme o pár
týdnů dříve a zrekapitulujme si, co se
v troubecké myslivosti událo.
Jak si mnoho návštěvníků Konírny jistě všimlo, k pergole při vstupu
do areálu přibyl dřevěný reklamní
panel, kde se vás budeme snažit seznámit nejen s naším spolkem, ale
informovat vás také o akcích, které
pro vás připravujeme.
Na snímku se sešli dva nejstarší členové spolk
u oslaDůvod k oslavě s Františkem
vující v tomto roce kulaté narozeniny. Vlevo
: Josef
Judasem, dlouholetým členem půKratochvil, v září sedmdesátník, a František
Judas,
sobícím svého času ve funkci předkvětnový osmdesátník.
sedy i jednatele spolku, se našel.
Poseděli jsme při příležitosti jeho
osmdesátin.

Pergola u vchodu dostala bratříčka
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To bylo 13. v pátek a hned o dva dny později už Konírna přivítala popatnácté burzu
mysliveckých a rybářských potřeb. Možná jste se jí zúčastnili i vy, takže můžete hodnotit,
zda se vydařila nebo naopak.
Květnové dny se staly slavnostními i pro našeho hosta sdružení Michala Schejbala.
Téměř po pětiletém čekání pro něho skončila činnost ve statutu hosta a nejvyšší orgán
spolku, což je členská schůze, jej uvedla do stavu řádného člena spolku.
První neděli v červnu máme v kalendáři zabukovanou pro závody ve střelbě tříčlenných družstev. Na jednu z hlavních cen, pozvánku na podzimní hon pro tři hosty, má zálusk
spousta kolektivů, ovšem vítěz může být jen jeden. A my už dnes víme, že na podzim
k nám do revíru zavítá trojice z Vysočiny – Pacal, Sobotka a Vranka.
Druhé skončily Lobodice
A – Dvořák, Mrtvý, Vaculík
a na bednu dosáhly Zlaté
Hory – Juřík, Navrátil, Valoušek. Stříleli i čtyři naši
členové a vy u jména uvidíte, v kterém pořadí jejich
družstvo bylo – Peluha 4.,
Smolka Přemysl 17., Stavinoha a Svozil 9..
Sobota 11. června byla
významná pro slečnu Věru
Hořínkovou a našeho člena
Ing. Michala Školouda. Ve
h družstev.
Vítězové střeleb trojčlennýc
Velké Bystřici si řekli kou.
nka
Vra
a,
otk
Zleva Pacal, Sob
zelné „Ano“ a nám nezbývá,
než jim popřát: „Žijte tak,
aby vám všichni záviděli.“
Myslivecké slavnosti se konaly ještě před vydáním tohoto čísla Zpravodaje, stejně jako
IX. ročník střeleb mezi myslivci z Troubek a Záříčí.
A co nás čeká?
Poslední neděli v srpnu vás očekáváme na střelnici Na Vlažné na hlavním závodu
sezóny, XIX. ročníku střeleb jednotlivců O troubecký pohár.
Dříve než v minulosti přijde na řadu VI. svatohubertská mše. Termín jejího konání
v místním kostele svaté Markéty je již 25. září.
Tak ještě jednou, přeji vám jménem svým i jménem troubeckých myslivců a jejich příznivců příjemné prožití prázdnin a dovolených a na některé z našich akcí na shledanou.
Ludě
Lu
děkk Ju
Juda
dass
Luděk
Judas

V našem revíru se stále častěji začíná objevovat mufloní zvěř
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Sbor dobrovolných hasičů Troubky
Nastává období prázdnin a také období dovolených. To se projevuje i u našeho sboru.
Členové odjíždí na prázdniny, dovolenou a ti nejmladší na tábory. Soutěže v tuto dobu jsou
omezené a celé dění je podstatně menší.
Soutěžní družstvo dospělých se v jarních měsících zúčastnilo pouze dvou soutěží,
a to konkrétně dvou postupových kol – okrskového kola v Troubkách a okresního kola
v Provodovicích.
Na začátku června nás tedy čekala okresní soutěž v Provodovicích. Průběh soutěže
byl podobný jako v Troubkách. Zde však byla konkurence šestnácti družstev. V disciplíně
sto metrů s překážkami se umístilo naše družstvo na třináctém místě. V požárním útoku
obsadili 9. místo, a tímto se podařilo družstvu v celkovém hodnocení vyhoupnout až na
11. místo.
Aktuálně se muži připravují na pohárové soutěže v požárním útoku. Jmenovitě na
Přerovskou ligu a ligu MHJ. Ligu MHJ soutěžní družstvo zahájilo soutěží v Císařově, kde
jsme se umístili na čtrnáctém místě s časem 39.72 vteřin.
Dne 19. 6. 2016 se konal na fotbalovém hřišti tradiční Pohár Hané, který byl v letošním roce
již 40. ročníkem dospělých, 31. ročníkem soutěže mladých hasičů a 3. ročníkem kategorie senior 35+.
V letošním roce se po dlouhé
době nekonala Velká cena v kategorii dospělých. Byla založena
Přerovská liga, a to její první ročník. Celkem se na letošním ročníku
zúčastnilo 73 soutěžních družstev.
V kategorii mužů soutěžilo 24 mužstev, zvítězili muži z Určic okres
Prostějov časem 18.20 vteřin.
Naše družstvo mělo kousek smůly
a jejich pokus byl hodnocen jako
neplatný.
V kategorii žen soutěžilo
11 družstev. Zvítězily ženy z Císařova časem 21.10 sekund. V kategorii mladších žáků soutěžilo 21 kolektivů, zvítězilo družstvo z Troubek
s časem 16.99 sekund a v kategorii
starších soutěžilo 17 kolektivů a zvítězilo družstvo ze Střítěže nad Ludinou s časem 14.41 sekund, v kategorii senior 35+ soutěžily 3 družstva,
zvítězilo družstvo z Dřevohostic
s časem 19.67 sekund.
Výbor sboru děkuje všem sponzorům a pořadatelům, kteří se na
náročné akci podíleli. Poděkování od
troubeckých hasičů patří obci Troub-
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ky, Krajskému úřadu Olomouc a všem, kteří finančně na naši soutěž přispěli.
Sponzory Poháru Hané byli: Olomoucký Kraj, Obec Troubky, Město Přerov, Smíšené zboží Marie Špalková, Autojeřáby Michal Frgal, Pneuservis Midži Obrtel, Pořez dřeva
Michal Dostál, Tomáš Tvrdý firma TOOM, Zeltr Miroslav Mlčoch, Pokrývačství Jan Franta, Pohostinství Libor Hanzlík, Elektro Jaroslav Zatloukal, Chovatel koní Zbyněk Smolka,
Sabe Brno, Zubr Přerov, Hottech Brno, Pneuservis Petr Koutný.
Pohár Hané skončil a pomalu začíná příprava na hodové slavnosti, které se konají ve
dnech 15.–17.7. a jsou spojené s Hanáckými slavnostmi. Hraje taneční skupina Jen Tak 2
a v sobotu bude hrát hudební skupina Forum. Troubečtí hasiči vás co nejsrdečněji zvou na
hody, kde bude i bohaté občerstvení.
Také v letošním roce byla pořádána, ve spolupráci s organizací SONS se sídlem v Přerově, akce Den světla. Tato akce byla zaměřena na ukázky ze života našich nevidomých
občanů a předvádění jejich pomůcek v jejich životě. Také proběhly ukázky našich hasičů
a ukázky naší techniky. Po mši svaté, za zvuku dechové hudby Věrovanka, se průvod hasičů a našich spoluobčanů seřadil a odpochodoval k pomníčku patrona hasičů sv. Floriana,
kde byl k jeho uctění položen věnec. Poté se průvod odebral za zvuků hudby k hasičské
zbrojnici, kde probíhaly ukázky techniky a následovalo přátelské posezení. V odpoledních
hodinách se konal v kulturním domě koncert nevidomého zpěváka Radka Žaluda.
Výbor sboru děkuje všem, kteří se na této zdařené akci podíleli.
Výcvik jednotky probíhá v pravidelných školeních, a to každý poslední pátek v měsíci
v hasičské zbrojnici, se zaměřením na techniku, dýchací techniku a první pomoc. Jednotka se stále zdokonaluje na školeních s nejrůznější tématikou, která je součástí daného
výcvikového roku.
Výbor sboru se pravidelně schází na jednáních a účastní se akcí pořádaných v rámci
obce, sboru, okrsku a okresu. Výbor sboru přeje všem členům a občanům příjemné prožití
prázdnin a dovolených.
výbor sboru SDH Troubky
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Pohár Hané, muži, Troubky
St. ć. SDH

Okres

Levý

Pravý

Výsledný

Pořadí

21

Určice

PV

18,07

18,20

18,20

1

11

Chropyně

KM

17,51

18,51

18,51

2

6

Vítonice

KM

17,26

18,99

18,99

3

2

Zahnašovice

KM

19,74

17,15

19,74

4

8

Hrabůvka

PR

20,15

20,16

20,16

5

18

Dětkovice

PV

17,41

20,17

20,17

6

17

Čechy

PR

19,82

20,36

20,36

7

15

Hranice

PR

20,54

20,39

20,54

8

23

Luboměř

NJ

20,87

18,52

20,87

9

4

Malhotice

PR

21,11

20,87

21,11

10

24

Skalička

PR

21,30

19,29

21,30

11

10

Tršice

OL

22,62

22,94

22,94

12

19

Radslavice

PR

23,48

22,43

23,48

13

9

Bohuslávky

PR

18,33

26,33

26,33

14

13

Podhradní Lhota

PR

17,36

26,86

26,86

15

20

Radvanice

PR

27,08

26,22

27,08

16

7

Dřevohostice

PR

36,14

36,58

36,58

17

14

Kokory

PR

41,04

26,52

41,04

18

1

Troubky

PR

99,99

99,99

99,99

19

3

Radkova Lhota

PR

99,99

99,99

99,99

19

5

Henčlov

PR

99,99

99,99

99,99

19

12

Pravčice

KM

99,99

99,99

99,99

19

16

Císařov

PR

99,99

99,99

99,99

19

22

Opatovice

PR

99,99

99,99

99,99

19

Pohár Hané, mladší, Troubky
St. ć. SDH

Okres

Levý

Pravý

Výsledný

Pořadí

Body VC

5

Troubky

PR

16,99

16,24

16,99

1

10

3

Paršovice

PR

17,09

17,50

17,50

2

9

16

Dřevohostice A

PR

17,01

17,52

17,52

3

8

12

Špičky

PR

17,66

18,80

18,80

4

7

20

Čechy B

PR

22,28

21,09

22,28

5

4

Osek nad Bečvou

PR

22,61

17,45

22,61

6

6
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19

Dřevohostice B

PR

24,76

24,13

24,76

7

10

Střítěž nad Ludinou

PR

25,79

17,86

25,79

8

5

11

Pavlovice

PR

17,95

25,84

25,84

9

4

1

Soběchleby

PR

23,74

26,75

26,75

10

3

6

Opatovice

PR

27,38

18,05

27,38

11

2

9

Henčlov

PR

28,02

25,87

28,02

12

1

14

Velká

PR

29,70

29,46

29,70

13

1

21

Partutovice

PR

30,60

29,17

30,60

14

1

17

Milenov

PR

25,12

31,16

31,16

15

1
1

2

Hlinsko

PR

30,85

32,12

32,12

16

13

Klopotovice

PV

30,17

32,83

32,83

17

8

Stará Ves

PR

32,95

33,44

33,44

18

15

Býškovice

PR

35,51

29,09

35,51

19

18

Čechy A

PR

58,34

65,34

65,34

20

7

Veselíčko

PR

99,99

99,99

99,99

21

1

Pohár Hané, starší, Troubky
St. ć. SDH

Okres

Levý

Pravý

Výsledný

Pořadí

Body VC

9

Střítěž nad Ludinou

PR

14,04

14,41

14,41

1

14

Dřevohostice

PR

14,41

13,98

14,41

1

10

10

Olšovec

PR

15,07

14,11

15,07

3

9

6

Opatovice

PR

14,90

15,60

15,60

4

8

12

Velká

PR

13,86

15,81

15,81

5

7

17

Partutovice

PR

15,85

15,51

15,85

6

6

15

Býškovice B

PR

16,54

15,53

16,54

7

1

Pavlovice

PR

17,45

14,99

17,45

8

13

Býškovice A

PR

20,23

18,47

20,23

9

4

3

Paršovice

PR

20,73

20,41

20,73

10

3

8

Soběchleby

PR

23,84

23,19

23,84

11

2

5

Veselíčko

PR

21,85

25,75

25,75

12

1

7

Stará Ves

PR

31,24

30,98

31,24

13

11

Klopotovice

PV

43,75

52,13

52,13

14

2

Radíkov

PR

65,14

46,14

65,14

15

4

Osek nad Bečvou

PR

99,99

99,99

99,99

16

16

Milenov

PR

99,99

99,99

99,99

16

5

1
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Jezdecký oddíl
V neděli 12. 6. 2016 jsme pořádali jezdecký den, a to opět v krásném prostředí myslivecké Konírny. Po počátečních rozpacích z malého počtu přihlášených koní můžeme konstatovat, že se jezdecký den velmi vydařil. Návštěva diváků odpovídala průměru minulých
jezdeckých dní. Koní bylo méně, ale podle předvedených výkonů kvalita převýšila kvantitu.
Zejména v posledních dvou soutěžích byly výkony jezdeckých dvojic velmi dobré. V barvách domácího jezdeckého oddílu se představili tři koně: Šeron-ka, Galileo 1 a Vitara 2.
Šeron-ka je mladá čtyřletá klisna, která začíná závodit prvním rokem. Její jezdkyní
je Lenka Navrátilová, která dříve jezdila i matku Šeron. Dvojice Šeron-ka a Navrátilová
absolvovaly parkur stupně ZM na výšce 90 cm s jednou chybou a zanechaly velmi dobrý
dojem s příslibem do budoucna.
Dalším domácím koněm byl Galileo 1 se svým stálým jezdcem Jaroslavem Vránou.
Absolvovali spolu dva nejtěžší parkury dne, a to ZL na výšce 110 cm bez trestného bodu
a parkur stupně L** na výšce 120 cm s jednou chybou. Pro upřesnění, Šeron-ka a Galileo
1 patří Miloši Kratochvilovi.
Posledním troubeckým koněm z Jezdeckého oddílu byla klisna Vitara 2, která patří
Hance a Zbyňkovi Smolkovým. Vitara je už zkušená a ostřílená i v těžších parkurech.
Doma absolvovala s jezdcem Jiřím Malým ze stáje Montana parkur ZL se čtyřmi trestnými
body a L** rovněž s jednou chybou.
Musím zmínit také kladné hodnocení jezdeckého dne ze strany rozhodčích,
kteří konstatovali, že do Troubek přijeli opravdu kvalitní a dobře připravení koně.

Loštice, všestrannost, Lenka Navrátilová a kůň Šeron-ka
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Chválili také výborně připravené kolbiště a pracoviště, které jsme mohli díky zapůjčení
závlah z firmy Zeltr dobře
připravit. Pochvala rozhodčích nám vnukla myšlenku
zúčastnit se závodů v Trenčíně. Jedná se o dvoukolové závody o Pohár moravParkur
sko-slovenského přátelství.
První kolo se koná 25. 6.
v slovenském Trenčíně,
a druhé kolo proběhne v září v zámecké
zahradě v Holešově. O pohár se soutěží v parkurech stupně L**.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli s přípravou a konáním jezdeckého dne. Děkuji našim sponzorům. Jsou to Obecní úřad Troubky,
Zeltr, Zeta spol., Agro Tovačov, Ladislav Vojtek, Jiří Vojtek, Stanislav Mišák, Th. Troubecká,
Myslivecké sdružení Troubky. Věřím, že jsem na nikoho nezapomněl, pokud ano, velmi
se omlouvám. I když se to bere jako samozřejmost, poděkování patří také všem členům
jezdeckého oddílu za jejich práci.
Rád bych touto cestou pozval všechny příznivce na jezdecký den, který teprve bude,
a to v neděli 21. 8. 2016. Na tento den chystáme novinku v podobě konání hobby závodů
a oficiálních závodů v jednom dni. Na vysvětlenou – hobby závody nejsou zaštítěny Českou jezdeckou federací a jezdci nemusí mít jezdeckou licenci. Většinou se jedná o začínající jezdce nebo malé děti. Tomu odpovídají soutěže na výškách 70, 80, 90 cm. Hobby
závody proběhnou dopoledne do oběda a odpolední program bude pokračovat oficiálními
závody na stupni Z, ZL, L.
Na závěr uvádím výsledky koní v předchozích závodech:
Vitara 2:
Šeron-ka:

21. 5. 2016 Svébohov, ZL – 4 tr. b., L* - 0 tr.b. – 1. místo
27. 5. 2016 Olomouc, L* - 4 tr.b., S* - 4 tr.b.
7. 5. 2016 Všestrannost Těšánky, soutěž ZK – 4. místo
Za JO Jaroslav Vrána

Stáj Krejčířovi
Jezdecká sezona 2016
Naše první kroky směřovaly na závodiště v Radkově Lhotě, a to 17. dubna 2016.
Letos nás reprezentovala pětiletá klisna Fanny. Závodilo se celkem ve třech disciplínách, které nesly název Mini cross. Fanny úspěšně dokončila drezurní, parkurovou
i crossovou zkoušku a celkově jsme si domů odvezli tři medaile, tři mašličky a pohár. Celé
závody jsme pojali spíše tréninkově, jelikož pořádná prověrka fyzické připravenosti koně
i jezdce nás čekala za necelý měsíc v Těšánkách.
7. – 8. května jsme vyrazili na oficiální víkendovou všestrannost do Těšánek.
Pro naši stáj to byla velká premiéra, jelikož jsme se v minulosti zaměřovali spíše na
parkurové soutěže. Závody ve všestrannosti se skládají z celkem tří disciplín (zkoušek),
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a to drezury, parkuru a crossu. Pro start v crossu musí kůň i jezdec dokončit drezurní i parkurovou zkoušku, a tak se i stalo. Fanny obě zkoušky splnila, a tak jsme tedy mohli nastoupit i v neděli na zkoušku crossu v terénu. Fanny šla s velkou chutí a rozvahou, a crossem
procválala až do cíle pro krásné 5. místo.
28. května vedla naše cesta do areálu Střední školy zemědělské v Přerově, kde se
konaly Hobby závody v parkurovém skákání. Tentokrát naše barvy reprezentovala Anička
Burianová s pony klisnou Biancou v parkuru na výšce do 50 cm, kde si bohužel díky rychlému času neodnesly mašličku za bezchybnou jízdu. Vše napravily v soutěži do 70 cm,
kde se limitovanému času přiblížily již o něco více, což jim v konkurenci ostatních koní
vyneslo nádherné 4. místo.
Svou premiéru zažila i dvojice Irena Doležalová a její čtyřletá klisna Fiesta. Startovaly
v parkuru na výšce 70 a 80 cm, kde s drobnými chybkami docválaly úspěšně do cíle.
Svůj první start v jezdecké sezoně 2016 zažila také klisna Elisabeth-B, a to 12. června
v Troubkách, kde se konaly oficiální parkurové závody. Elisabeth-B absolvovala se svou
jezdkyní základní výšku 100 cm i druhou fázi 110 cm bez shození překážek a ve svižném
tempu, ale za neprojetí cílem bohužel inkasovaly čtyři trestné body a 4. místo.
V následující soutěži stupně ZL (110 cm) Elisabeth-B úspěšně parkur dokončila se
dvěma lehkými shozeními na překážkách.
Kromě závodění aktivně trénujeme i začínající jezdce v naší stáji. Tréninky závodních
koní prokládáme účastí na drezurních soustředěních s mistryní České republiky v drezuře
Adélou Neumannovou v Čelčicích. Svým příznivcům děkujeme a veškeré aktuální dění
u nás najdete na našich internetových stránkách.
Bc. Simona Krejčířová

y.
v Telčicích, kůň Fann Irena Do
ležalová se svou
Drezurní soustředění
.
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Anička Burianová a Bia
nca v Přerově.

ánkách.
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ZE SPORTU
Tělovýchovná jednota Sokol Troubky
Medvědí stezka
Uběhnout v co nejkratším čase cca 5,5 km neznámým terénem, zúročit co nejvíce znalostí ze zdravovědy, vlastivědy, přírodovědy, tábornictví a všeobecného přehledu
a posbírat zároveň co nejméně trestných minut, to není nová počítačová hra nebo televizní sportovní přenos, ale realita sokolských troubeckých dětí. Po roce se naše děti opět
zúčastnily všestranné soutěže Medvědí stezka, jakési obdoby Partyzánského samopalu,
který běhali jejich rodiče.
Letos jsme utvořili čtyři dvojice – dvě chlapecké a dvě dívčí v celkem třech různých
kategoriích. Okresní kolo se konalo 30. dubna ve Skaličce a všechny dvojice se umístily
na postupových místech, tedy na prvním, druhém a třetím místě, a zajistily si tak postup
do krajského kola. To proběhlo 21. května na Žlutavě u Otrokovic, kde naše dvojice poměřily síly s těmi nejlepšími, a to hned ze dvou krajů – Olomouckého a Zlínského.
Na začátku byla už soutěž trošku pozměněna. Přibyla i střelba ze vzduchovky, náročná lanová aktivita a vedle azimutu i orientační běh podle slepé mapy. Některé disciplíny
byly pro nás naprosto nové, takže je děti ani nestačily nacvičit a museli se spolehnout na
vlastní znalosti a dovednosti. A zhostily se toho bravurně, o čemž svědčí dosažené umístění: jedenkrát 1. místo, jedenkrát 2. místo a dvakrát 3. místo. Tato umístění je vystřelila
do nejvyššího republikového kola, ve kterém jsme naposledy měli dvě zástupkyně před
10 lety!
Republiková soutěž se konala v krásném prostředí Jihočeského kraje ve vesničce
Bol u Blatné od 17. do 19. června. Tam se sjeli ti nejlepší závodníci všech krajů republiky.
Celkem vyběhlo na trať 126 dvojic! Mít tedy osm zástupců v těch top 252 účastnících byl
pro nás obrovský úspěch.
Soutěž byla opravdu náročná. Děti běžely téměř 7 km, na kterých bylo 10 zastávek
s různými disciplínami od zdravovědy, přes sportovní znalosti, astrologii, tábornické znalosti, měření síly, odhad vzdálenosti, práci s mapou až po lukostřelbu.
I zde nás všichni reprezentovali úspěšně. V kategorii mladší žáci II jsme získali
6. a 15. místo, v kategorii starší žákyně IV – 7. místo a v kategorii starší žákyně III –
23. místo. Nutno podotknout, že v každé kategorii soutěžilo 18–25 hlídek a o pořadí rozhodovala každá sekunda či trestný bod. A za Olomoucký kraj, který jsme reprezentovali,
jsme vybojovali hned dvě ze třech nejlepších umístění!
Rekapitulace umístění:
Kategorie mladší žáci II
Vojtěch Hořín a Ondřej Vojtášek: okres – 1. místo, kraj – 1. místo, republika – 6. místo
Daniel Borek a Milan Vojtášek: okres – 5. místo, kraj – 3. místo, republika – 15. místo
Kategorie starší žačky III
Alena Havlíková a Aneta Gregovská: okres – 2. místo, kraj – 2. místo, republika –
23. místo
Kategorie starší žačky IV
Ivana Vojtášková a Marie Soušková: okres – 3. místo, kraj – 3. místo, republika – 6. místo
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Všem reprezentantům Medvědí stezky ještě jednou gratuluji k vynikajícím výsledkům
a děkuji za příkladnou reprezentaci TJ Sokola Troubky, oddílu ASPV. Obci Troubky děkuji za finanční podporu spojenou s touto akcí a rodičům za podporu a spolupráci.
Dětem přeji hezké prázdniny a čtenářům krásnou dovolenou a po prázdninách
se znovu sejdeme a nezapomeňte, že na
22. října opět připravujeme Pohodovou sobotu.
Ilona Vojtášková

Okresní kolo, Skalička.
Shora: Alena Havlíková, Aneta Gregovská,
Ondřej Vojtášek, Vojta Hořín.
Dole: vedoucí Alena Mišáková, soutěžící
Ivana Vojtášková, Marie Soušková, vedoucí Ilona Vojtášková, soutěžící Milan Vojtášek, Daniel Borek.

Krajské kolo, Žlutava.
Shora: Ivana Vojtášková, Aneta Gregovská, Alena Havlíková, Marie Soušková,
Vojta Hořín
Dole: Daniel Borek, Ondra Vojtášek, Milan
Vojtášek, vedoucí Ilona Vojtášková

Republikové kolo, Dol u Blatné.
Zleva: Alena Havlíková, Ivana Vojtášková,
Vojta Hořín, Marie Soušková, Ondra Vojtášek, vedoucí Ilona Vojtášková
Vpředu: Milan Vojtášek, Daniel Borek,
Aneta Gregovská

Sraz účastníků republikového
Medvědí stezky, Bol u Blatné

kola
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Atletika
Okresní kolo amatérských atletických závodů proběhlo, stejně jako každý rok, v Přerově na atletickém stadionu Spartak Přerov. Sokol Troubky reprezentovalo v letošním
roce celkem 10 dětí, což je z celkového počtu 35 závodníků ve věku 7–15 let slušná
účast.
Přestože se v rámci Sokola snažíme na tréninkových hodinách o všestrannost a obratnost u dětí, jedna hodina týdně je příliš málo na to, abychom se dostali na obstojnou úroveň. Děti se tak musí spolehnout na své přirozené pohybové nadání, které při jednotlivých
atletických disciplínách potřebují.
Jako každé pořádné závody, má i naše atletické klání své pořadí. První tři závodníci
postupují do krajského kola, a v případě umístění do třetího místa, postupují do republikového konečného kola. V každé dané kategorii bývá v průměru 25 – 30 dětí.
Zde jsou výsledky našich závodníků, kterým moc děkuji za účast a vzornou reprezentaci TJ Sokola – ASPV Troubky.
Okresní kolo 14. května 2016 v Přerově:
Mladší žáci II. (4.–5. třída)
1. místo
Vojta Hořín
5. místo
Vít Dolanský
6. místo
Milan Vojtášek
7. místo
Ondřej Vojtášek
8. místo
Daniel Borek

Krajské kolo 28. května 2016 v Přerově:
Mladší žáci II. (4.–5. třída)
1. místo
Vojta Hořín

Mladší žáci I. (1.–3. třída)
2. místo
Jakub Hořín
3. místo
Pavel Hořín

Republikové kolo 11. června 2016 v Třebíči:
Mladší žáci II. (4.–5. třída)
14. místo Vojta Hořín

Mladší žákyně I. (1.–3. třída)
10. místo Alžběta Rašková
13. místo Barbora Gregovská
16. místo Anna Lehká

Mladší žáci I. (1.–3. třída)
18. místo Jakub Hořín
25. místo Pavel Hořín

Všem dětem přeji krásné, aktivní i odpočinkové léto
a ve školním roce 2016–17
se těším na shledanou opět
v hale, případně venku,
kde můžeme začít trénovat
na úplně novém doskočišti
v prostoru za sportovní halou, čímž touto cestou děkuji
výboru ASPV za vstřícnost
a podporu dalšího vyžití pro
děti a snad i dospělé.
Za cvičitelky mladších
dětí Kamila Hořínová

Mladší žáci I. (1.– 3. třída)
2. místo
Jakub Hořín
4. místo
Pavel Hořín

Horní řada zleva: Vojta Hořín, Kamila Hořínová, Milan
Vojtášek, Ondra Vojtášek, Víťa Dolanský, Daniel Borek
Dolní řada zleva: Kuba Hořín, Bára Gregovská, Pavel
Hořín, Anička Lehká, Bětka Rašková
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Výlet do Dinoparku Vyškov
Oddíl ASPV (Asociace sportu pro všechny) zakončil celoroční pravidelné cvičení tradičním výletem.
Letos jsme v květnu navštívili Dinopark a Zoopark ve
Vyškově. Vytouženého a vydařeného výletu se zúčastnil rekordní počet cvičenců. Přálo nám počasí,
vrátili jsme se všichni plni dojmů z hezkých zážitků.
Po prázdninách bude zahájen další cvičební
rok pro všechny věkové kategorie dětí – od předškoláků až po žáky 9. třídy, rozdělený podle zájmu
dětí. Už teď se můžete těšit na pravidelná a pestrá
cvičení, opékání buřtů a také na další zajímavý
závěrečný výlet.
Těší se na vás cvičitelky ASPV.
Ludmila Němčáková

Nejmladší sokolíci na výletě
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Fotbalový klub Troubky
Starší přípravka
Starší přípravka FK Troubky zakončila tuto fotbalovou sezonu.
Podle pravidel mládežnického fotbalu je hlavním účelem hry pohyb a radost ze hry,
a proto je zveřejňování tabulek o konečném umístění jednotlivých týmů zakázáno.
Během jarní části jsme 4x vyhráli a 4x prohráli. Vstřelili jsme 46 a dostali 40 gólů.
Nejlepší střelec Vojta Hořín během sezony nastřílel 29 branek. Ocenění ale zaslouží
všichni hráči.
Bez podpory všech hráčů by se tento skvělý výkon nepodařil. Náš tým je veselá parta
skvělých kluků, kteří hrají fotbal celým svým srdcem, s radostí a bez simulování.
Do nové sezony hledáme nové hráče/hráčky ročník narození 2006 a mladší. Každého, kdo má zájem, rádi vás uvidíme na našem tréninku. Přijďte si zahrát.
Nejen sportovcům přeji klidné a slunečné prázdniny.
Tomáš Vojtášek

Stojící zleva: Laďa Majar, Milan Vojtášek, Víťa Dolanský, Vojta Hořín, Zbyněk Kubánek
Dolní řada: Martin Macháček, Kuba Miler, Petr Koler, Kuba Hořín, Pavel Hořín, brankář
Ondra Vojtášek, trenér Tomáš Vojtášek
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ZADÁNO PRO ŽENY
Rychlý štrúdl
Potřeby: 40 dkg polohrubé mouky,
25 dkg stoprocentního tuku, 2 žloutky, hořčicová sklenice studeného mléka, špetka
soli, nastrouhaná jablka, cukr, skořice.
Postup: Do mouky nastrouháme tuk,
vytvoříme drobenku, přidáme žloutky, mléko. Hotové těsto – jako bochník – vložíme na půl hodiny do studené vody.
Těsto potom rozdělíme na čtyři díly, rozválíme, naplníme strouhanými jablky, cukrem
a skořicí. Těsto pod jablky můžeme podsypat strouhankou. Pečeme jako lístkové těsto
v dobře vyhřáté troubě.

Kapustová pštrosí vejce
Větší kusy kapusty očistíme a uvaříme v osolené vodě. Měkké a vychladlé je rozložíme, na ně dáme plátek šunky nebo uzeniny a půl vejce uvařeného natvrdo. Osolíme,
opepříme a zabalíme. Obalíme v trojobalu jako řízky a osmažíme. Podáváme s bramborem a tatarskou omáčkou.
JS
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Zajímavosti
Dlaně a chodidla se nikdy neopálí a nikdy na nich nenarostou chlupy.
Čtyři z pěti lidí, kteří se dožijí 100 let, jsou ženy.
Lidé s černou pletí mají méně vrásek.
Průměrný fotbalista naběhá 11 kilometrů za zápas.
Ženy pláčou průměrně padesátkrát za rok. Muži pětkrát.
Až do roku 1660 měly hodiny pouze jednu ručičku.
I vy jste jednou byli nejmladší člověk na světě.
(Zdroj: http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-prirode-a-vesmiru)

Rozumíte
ozumíte cizím
c
slovům?
slovům
so ů
BAGATELIZOVAT, VABANK, OBEZLIČKA, LABYRINT, HABITACE, GAJDOŠ, FABULACE, NARCISTA, PREMISA, KURIOZITA
předpoklad, výchozí část úsudku – bludiště – dudák – formální výmluva – sebezbožňující
člověk – znevažovat – sázka o všechno – bydlení – vymýšlení příběhů – zvláštnost
ŘEŠENÍ: znevažovat – sázka o všechno – formální výmluva – bludiště – bydlení – dudák –
vymýšlení příběhů – sebezbožňující člověk – předpoklad, výchozí část úsudku – zvláštnost

Myšlenky slavných
•

Co řečníkům schází na hloubce, to nahradí délkou.

CH. de MONTESGUIEU

•

Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.

•

Co nám nejvíc leze na nervy nejsou ironické poznámky druhých, ale naše neschopnost
na ně odpovídat.
W. ALLEN

•

Dáma není jen titul, dáma je vlastnost.

•

Největší tragédie je, když se žena vdá z lásky a po svatbě zjistí, že manžel nemá žádné
peníze.
M. TWAIN

•

Lékařská věda dosáhla takového pokroku, že nikdo na světě už není zdráv.
A. HUXLEY

•

Slova jsou jako včely – mají med i žihadlo.

•

Pro činného člověka není žádný den dlouhý.

•

V jezerech a řekách už ryby nenajdete, musíte je ulovit z plechovek.

J. HELLER

•

Naděje nutí trosečníka k mocným tempům, třebaže ještě nevidí břeh.

P. O. NASO

W. SHAKESPEARE

J. ŠTUCHAL

ŠVÝCARSKÉ PŘÍSLOVÍ
SENECA

LK
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Smích – nejlepší lék
Jistý muž pracoval jako referent u soudu a do jeho
pracovní náplně patřilo i vyslýchat občany, kteří si odpykávali trest odnětí svobody. Jednou, když odešel do
nápravně-výchovného ústavu, dal na dveře své kanceláře lístek: „Jsem ve vězení.“
Když se vrátil, našel tam připsanou poznámku: „Nejvyšší čas!“
Plukovník si nechá nastoupit vojáky. „Jednotko pozor!
Narodil se mi syn. Děkuji vám.“
Vrátil se pan Slíva ze sanatoria, kde ho léčili z představy, že je pes.
Potká ho známý: „Tak co, už jsi zdravý?“
„Samozřejmě, sáhni mi na čumák!“
Chlubí se pan Novák: „Vidíš tamtu slečnu? Tak s tou jsem před chvílí tančil valčík!“
„Vždyť to byla polka!“
„Neříkej, ale mluvila česky perfektně!“
Mladý zdvořilý muž vynese stařence těžký kufr do pátého patra.
„Děkuji vám, to je od vás hezké. Kouříte?“
„Ano,“ odpoví mladík horlivě.
„Hned jsem si to myslela… Jste udýchaný, měl byste toho nechat.“
„Žádné dárky mi kupovat nemusíš,“ povídá manžel ženě, „stačí, když mě budeš milovat
a budeš mi věrná.“
Manželka se ušklíbne a povídá: „Pozdě, už jsem ti koupila novou kravatu.“
Policajt si vyšel s přítelkyní na koupaliště. Slečna chtěla ukázat svou odvahu, tak vylezla
na skokanský můstek, ale se skokem váhá.
Policajt ji povzbuzuje. „Neboj, klidně skoč, vždyť je tu vody sotva po kolena!“
„Tak jaký byl včera zápas?“
„Dobrý, ale lepší byla přestávka.“
„Jak to?“
„Celých patnáct minut jsme nedostali gól.“
Povídá manželka manželovi: „Náš nový soused každé ráno, když jde do práce, políbí svou
ženu. Proč to taky neděláš?“
„A jak asi? Vždyť jsem ji ještě ani neviděl!“
Mezi manžely: „Už jsem ti snad řekla docela všechno.“
„Doufám. Jen ti chci sdělit, že tenkrát před třiceti lety jsem nepískal na tebe, ale na taxík.“
LK

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

74

INZERCE

POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Podle zákona č. 201/2012 Sb. musí být provedeny první kontroly všech kotlů na
tuhá paliva, a to včetně kotlů zplyňovacích, peletkových i automatických s příkonem
od 10 kw do 300 kW.
Kontroly budou provedeny do konce roku 2016. Tuto kontrolu je povinen zajistit
každý provozovatel tohoto zdroje tepla. Povinnost se vztahuje i na kotle namontované v roce 2016.
Kontrolu provádí osoba proškolená výrobcem daného kotle, která je držitelem
oprávnění k této činnosti. O kontrole kotle vystaví proškolená osoba protokol, který
majitel kotle musí na vyžádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
Kontroly kotlů se budou provádět pravidelně každé dva roky.
Jsem držitelem oprávnění na kontroly těchto kotlů:
DAKON, VIADRUS, OPOP, SLOKOV, FERROLI
A dále na VŠECHNY TYPY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA od již neexistujících výrobců a na všechny kotle domácí výroby.
ZDENĚK VINKLER
mobil: 603 532 356
vinkler.zde@seznam.cz

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

INZERCE

75

76

INZERCE

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

77

INZERCE
KOSMETICKÉ SLUŽBY, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, MODELÁŽ NEHTŮ
MARCELA PATÁKOVÁ
PROVOZOVNA: DĚDINA 759/12, TROUBKY
NABÍZÍM ŠIROKÉ SPEKTRUM KOSMETICKÝCH SLUŽEB
KOSMETICKÉ KÚRY
PRO PLEŤ AKNOTICKOU, MASTNOU, SUCHOU A DEHYDROVANOU, VRÁSČITOU, PLEŤ S ŽILKAMI, PIGMENTACE…
VOŇAVÁ RELAXACE – KOSMETIKA Z ORIENTU VÁS POHLADÍ NA
DUŠI I TĚLE
• arganová péče
• ošetření z růže damašské
• vanilková terapie
• terapie s arabským jasmínem
• levandulové ošetření
• gerániové ošetření
DÁLE NABÍZÍM
kosmetické masáže, lymfatickou masáž obličeje pomocí baněk, depilaci cukrovou
pastou, líčení, gelové nehty, peelingy a masky na ruce i nohy, pedikúru, manikúru,
P-shine, zábaly parafínové i jiné...
DÁRKOVÉ POUKAZY PRO VAŠE BLÍZKÉ
PRODÁVÁM NEJKVALITNĚJŠÍ PŘÍŘAVKY PRO KAŽDÝ TYP PLETI
od zn. SynCare, Alissa Beauté, orient Yasminka.
Všechny novinky nabízím na facebooku
E-mail: Marcelapatakova@seznam.cz
mobil: 731 613 570
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KŘÍŽOVKA

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 12. 9. 2016 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina
286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka 2/2016: ……………………………………………………………………………….…
Jméno a adresa: ……………………………………………………………..třída:……………
Správná odpověď z minulého čísla: ZPRÁVY O POČASÍ.
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Karolínka a Anička
Gregovské, Filip Dušil, Natálie Roubalová, Natálie Konupčíková, Filip Konupčík, Jakub
Hruška, Simonka Sychravová, Barbora a Tom Petrovští, Martina Orlová, Pavlína Musilová, Tereza Barboříková, Eliška a Maruška Malíkovy, Adéla Bartoníková.
Redakce
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Ing. Josef Půlkrábek

Dopis, který
byl uložen
v báni kostelní
věže
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