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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané,
rok se sešel s rokem a my jsme připsali vyšší číslo v letopočtu. Prožívali jsme období
plesů, karnevalů a masopustu. Trvale se u nás zapsaly zabijačky sice v jiné podobě, než
v dřívějších časech, ale zájem o chutné jitrnice, jelita a ovárek je stále veliký. Stejný zájem budí i soutěž O nejlepší koláč. Těmito akcemi zůstáváme stmelenou obcí.
Každá zima je ve svém chování jedinečná. Letošní nadělila lyžařům dostatek sněhu
a v závěru nás překvapila neobvyklými mrazy, což pocítí naše peněženky. Také doba
chřipek zaujala v tomto období své místo.
Mezi každoroční události patří Tříkrálová sbírka. Výsledek letošní sbírky je 79 892 Kč.
Tato částka převyšuje loňskou sbírku o 9 401 Kč. V okrese jsme i tentokrát byli nejlepší.
Děkujeme všem přispívajícím a provádějícím skupinám. V naší obci je hodně lidí s dobrým srdcem.
Jaká novinka nás čeká letos? Připravuje se nový systém sběru komunálního odpadu.
Zahrádkáři již začali s jarní výsadbou hlavně do hrníčků na oknech.
Důležitou událostí celostátního významu byla inaugurace prezidenta republiky. Začátkem měsíce července nás čekají oslavy 670. výročí vzniku obce Troubky. Na podzim
nás čekají komunální volby.
Přejeme všem našim čtenářům hodně zdraví a sil.
JS
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Máme za sebou již tři měsíce nového roku 2018 a jaro si po prvním „nalákání“ teplými
slunečními paprsky dává trochu načas. Ale snad se už v dubnu přece jen trochu zahřejeme. Také zastupitelstvo se již v novém roce sešlo, a to začátkem března, kdy schválilo
rozsáhlé rozpočtové opatření, kterým nově zapojilo do rozpočtu více jak 9 milionů Kč,
a to převážně z přebytku hospodaření roku 2017. Zároveň schválilo poskytnutí dotací
neziskovým organizacím, které si o podporu požádaly do konce měsíce února. Tabulku
s výší podpor naleznete na konci tohoto příspěvku.
Co se týká schváleného rozpočtového opatření, tak nejvíce finančních prostředků
bylo nasměrováno do kapitoly tělovýchovné činnosti, a to více jak 2,5 milionů Kč. Tyto
finanční prostředky byly vyčleněny na rekonstrukci a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště Na Dolách. Tento projekt přebírá obec od Tělovýchovné jednoty Sokol Troubky,
která, bohužel, již několikrát nebyla úspěšná u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se svou žádostí o podporu realizace tohoto projektu. Obec se tedy bude ucházet
o finanční podporu z dotačního programu Olomouckého kraje, kde je uzávěrka podávání
žádostí stanovena do poloviny května a v červnu letošního roku by mělo být jasné, zda
tento projekt bude podpořen, či nikoliv. Celkové předpokládané náklady této akce činí
4,8 milionu Kč a maximální výše dotace činí 50 % celkových způsobilých nákladů.
Další významně navýšená rozpočtová kapitola byla u místních komunikací, kde se počítá
s rekonstrukcí komunikace v ulici Krátká, přičemž rozpočtové náklady činí částku necelých
1 400 000 Kč včetně DPH. Na tuto akci jsme podali žádost o poskytnutí dotace z programu
Ministerstva pro místní rozvoj. Samotná realizace akce se předpokládá v období května –
– července 2018, jakmile bude vydáno stavební povolení a vybrán zhotovitel akce. Mimo to
jsou zpracovávány projektové dokumentace na realizaci rekonstrukce místních komunikací
v ulici Vrbí II. a v části ulice Vrbí III. S ohledem na to, že projekční práce byly teprve zahájeny,
nedá se příliš počítat se samotnou realizací v letošním roce.
Navýšen byl také rozpočet kapitoly chodníků, kde je dokončen projekt výstavby
chodníků k autobusovým zastávkám v ulici K Zavadilce, a probíhá územní a stavební
řízení na tuto akci. Zároveň se budeme s tímto projektem ucházet o podporu z dotačního programu MAS Střední Haná, který by měl být vyhlášen někdy v průběhu dubna
letošního roku.
Mimo to projektant dokončuje přepracovanou dokumentaci chodníku na ulici Vlkošská a nově je zpracováván malý projekt výstavby chodníku k obchodu Večerka s přechodem k parku u hřbitova. Stejný projektant zároveň pracuje na dokumentaci výstavby
parkoviště u tenisových kurtů.
Významně byly navýšeny i kapitoly bytového hospodářství, kde probíhá stavební
řízení na projekt zateplení bytového domu DPS Kozlovská, komunálních služeb, požární
ochrany, a také protipovodňové ochrany. Nemalými finančními prostředky byly také posíleny kapitoly školství, a to na projekty popisované v minulém čísle Zpravodaje.
Za zmínku jistě také stojí, že avizovaná rekonstrukce sociálních zařízení v kulturním
domě bude zahájena 17. 4. 2018 a předpokládáme, že do konce května budou nové
toalety, včetně nových dispozic, rekonstruovány. Zároveň by v jarních měsících měla
proběhnout rozsáhlá výměna svítidel veřejného osvětlení, a to za nová LED svítidla, což
by mělo přinést úsporu nákladů za platbu elektrické energie.
Na dalších řádcích zpravodaje se dozvíte základní informace o obcí zřízené pečovatelské službě, která byla ke konci ledna letošního roku krajským úřadem registrována do
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sítě sociálních služeb, zveřejněna je také zpráva výboru pro protipovodňovou ochranu
a také zpráva o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok 2017.
Výtahy ze zpráv organizačních složek obce – Jednotky SDH Troubky, Troubeckého
klubu seniorů a místní knihovny naleznete v dalších rubrikách zpravodaje.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří aktivně pomáhali se společenskými
akcemi pořádanými obcí začátkem letošního roku – vepřovými hody, obecním plesem
a velikonočními dílnami. Přeji vám pěkné Velikonoce.
Radek Brázda

NÁVRH ROZDĚLENÍ DOTACÍ NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM
NÁZEV ORGANIZACE
Sdružení přátel ZŠ a MŠ
Troubky, z.s.

ŽÁDOST PODÁNA POŽADAVEK
DNE
SPOLKU

NÁVRH
2018

18.12.2017

50 000

50 000

8.1.2018

100 000

95 000

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu

10.1.2018

8 000

8 000

FK Troubky, z.s.

10.1.2018

200 000

190 000

Sdružení občanů nevidomých
a slabozrakých, z.s.

12.1.2018

30 000

15 000

Český svaz chovatelů,
ZO Troubky

17.1.2018

40 000

35 000

Stáj Krejčířovi, z.s.

17.1.2018

25 000

25 000

TJ SOKOL Troubky, z.s.

31.1.2018

475 000

475 000

Hanák Troubky

Pitbike park Tovačov, z.s.

5.2.2018

35 000

25 000

SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Troubky

5.2.2018

73 000

60 000

Myslivecký spolek Mezivodí
Troubky, z.s.

13.2.2018

55 000

55 000

Jdeme Autistům Naproti, z.s.

22.2.2018

20 000

15 000

Občanská beseda Troubky, z.s.

23.2.2018

6 000

6 000

1 117 000

1 054 000

CELKEM

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBCE TROUBKY
Pečovatelská služba obce Troubky je registrovaná na Krajském úřadě Olomouckého
kraje od 24.1.2018. Číslo registrované sociální služby: 6768700.
Jedná se o terénní službu pro osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi a seniory. Věková hranice je 0-15 a 18-100.
Martina Opatrná, vedoucí pečovatelské služby obce Troubky,
Dědina 286/29, telefon: 792 316 063
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ÚHRADY ZA SLUŽBY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBCE TROUBKY
I. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
NÁZEV ÚKONU
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
• Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
• ve vnitřním prostoru
• Pomoc při přesunu na lůžko

CENA
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• Pomoc při úkonech osobní hygieny
80 Kč/hod.
• Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
80 Kč/hod.
• Pomoc při použití WC
80 Kč/hod.
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• Dovoz nebo donáška jídla
• Pomoc při přípravě jídla a pití
• Příprava a podání jídla a pití
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• Běžný úklid a údržba domácnosti
• Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
• Donáška vody
• Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
• Běžné nákupy a pochůzky
• Velký nákup např. týdenní nákup, nákup ošacení
• Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
• Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

zdarma
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
80 Kč/hod.
100 Kč/hod.
zdarma
zdarma
80 Kč/hod.
100 Kč/úkon
60 Kč/kg
60 Kč/kg

80 Kč/hod.

Výše úhrady za poskytování pečovatelské služby bude vypočítána podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění a provedení úkonů. Pokud poskytování služby,
včetně času nezbytného k zajištění úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady bude poměrně krácena.
II. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
NÁZEV ÚKONU
• Dohled nad dospělou osobou
• Dohled nad použitím léků
• Přeprava uživatele motorovým vozidlem
• Základní sociální poradenství
PLATNOST OD 24.1.2018

CENA
130 Kč/hod.
80 Kč/hod.
8 Kč/km
zdarma
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ZPRÁVA O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2017
Směsný komunální odpad, jehož svoz i likvidaci pravidelně zajišťuje firma AVE komunální služby a. s., byl v obci vyprodukován v množství 370,497 tun
Cena svozu a likvidace firmou AVE komunální služby a. s. za rok 2017: 667 524 Kč
Vytříděné složky komunálního odpadu, jako jsou obaly plastové, kompozitní, skleněné,
papírové nebo lepenkové a nebezpečné odpady svážené i likvidované firmou BIOPAS, spol.
s r. o. byly svezeny v tomto množství:
Plastové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Papírové a lepenkové obaly
Pneumatiky
Znečištěné obaly
Pesticidy
Oleje
Nepoužitá léčiva

25,664 t
0,381 t
30,548 t
4,704 t
2,840 t
3,825 t
0,348 t
0,296 t
0,015 t

Cena svozu a likvidace firmou BIOPAS, spol. s .r. o. za rok 2017: 144 537,70 Kč
Obec Troubky svépomocí zajišťuje odvoz na skládku do Žeravic, objemný odpad a stavební suť, odvoz papírových a lepenkových obalů do Sběrných surovin Tomeček, s. r. o., odvoz železa a oceli do firmy MODIT, firma Viking Group, s. r. o. přebírá jedlý olej a tuk a firma
RESTA DAKON s. r. o. přebírá stavební odpady.
Technické služby města Přerova, s. r. o.: Skládka Žeravice
Objemný odpad
87,96 t
90 vývozů
Směsné stavební a demoliční odpady
2,11 t
1 vývoz
Cena likvidace firmou Technické služby města Přerova, s. r. o za rok 2017: 142 336,49 Kč
Sběrné suroviny Tomeček s.r.o.
Modit spol. s. r. o.
Viking group s. r. o.
RESTA DAKON s. r. o. Lověšice

Papírové a lepenkové obaly
Železo a ocel
Jedlý olej a tuk
Zemina a kamení
Cihly
Beton

2,81 t
8,48 t
0,25 t
22,5 t
36,83 t
21,42 t

Cena likvidace firmou RESTA DAKON s. r. o. za rok 2017: 19 972,84 Kč
Biologicky rozložitelný odpad svezený od občanů obce a z údržby veřejné zeleně byl
v obci vyprodukován v celkovém množství 1 042,4 tun. Likvidace proběhla v kompostárně
obce Troubky v ulici Sadová, kde byl následně uzrálý a přesetý kompost předán občanům
obce, a také byl použit k zapravení terénu na obecních pozemcích.

ODMĚNY ZA ZPĚTNÝ ODBĚR ZA ROK 2017
Odměny získané od firem, které zajišťují zpětný odběr a jsou použity v rozpočtu obce dle
platné smlouvy se společností:
Eko-kom, za vytříděné obaly (plast, sklo, tetrapaky, papír)
Elektrowin, za chlazení, mikrovlnky, drobné spotřebiče
Asekol, za počítače, monitory, TV a ostatní drobné elektrozařízení
Celkem

206 827,50 Kč
6 559,20 Kč
3 125,00 Kč
216 511,70 Kč
Martin Frgal
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VÝBOR PRO PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE TROUBKY
Výbor pro protipovodňová opatření se sešel na svém řádném zasedání dne 10.1.2018.
Projednal aktuální informace týkající se protipovodňové ochrany. Pokračuje výkup
pozemků pro výstavbu PPO. Prozatím byly uzavřeny kupní smlouvy pro výkup pozemků
o výměře 14 046 m2. Vykoupeno nebo smluvně zabezpečeno bylo vykoupení 13,36 % pozemků. V trase budoucí PPO je 28,66 % pozemků v majetku obce, Olomouckého kraje,
Povodí Moravy, či se jedná o státní pozemky, u kterých nebude nutné řešit výkup. V dalším
období zbývá vykoupit, popřípadě směnit 57,98 % pozemků.
Ve věci zpracování studie odtokových poměrů absolvoval vyjednávací tým obce dne
8.12.2017 jednání na Vysokém učení technickém v Brně, kde byly projednány parametry
zpracování studie v souladu se zadáním obce Troubky. Následně začátkem ledna 2018
obdržela obec nabídku VUT na zpracování studie.
Zadání obce Troubky obsahuje 5 bodů:
1) Jakým způsobem ovlivní provedená a připravovaná přechodná opatření v lokalitě Závalí
a Panská louka odtokové poměry v okolí obce.
2) Kapacita koryta Bečvy v prostoru od soutoku s řekou Moravou po splav v Přerově odpovídá parametrům dle projektu regulace Bečvy z roku 1935, jakou optimální kapacitu by
mělo mít koryto Bečvy, aby s ohledem na průtoky z let 1997 a 2010 nedošlo k vybřežení
v prostoru mezi Henčlovem a Troubkami.
3) Posouzení a srovnání vlivu na odtokové poměry u stávajícího pevného jezu a u jezu,
jehož součástí je pohyblivá část (jez s pohyblivou částí byl na místě současného jezu do
konce 60. let 20. století).
4) Posoudit vliv na odtokové poměry u Malé Bečvy, jejíž koryto je v současné době zanesené bahnem, stanovit optimální průtočný profil u tohoto toku.
5) Jaký vliv na odtokové poměry by mělo využití štěrkových jezer v okolí Troubek a Tovačova, pokud by se jich využilo pro retenční účely.
Výbor po projednání doporučuje, s ohledem na možnosti rozpočtu obce, zpracovat
studii po etapách, a to v roce 2018 zpracovat body 1 a 2, což VUT vyčíslilo na částku
392.000 Kč, a v dalším roce zpracovat zbytek studie dle zadání.
V této souvislosti by bylo vhodné vyjednat finanční spoluúčast státu na zpracování
této studie.
Jindřich Válek, předseda VPPO

MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná tvořily v roce 2017
tyto členské obce a města:
města: Kojetín, Němčice nad Hanou a Tovačov
obce: Ivaň, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky, Uhřičice a Záříčí.
Počet obyvatel: cca 17.800
Statutární orgány: předseda – Ing. Jiří Šírek (Kojetín),
místopředseda – Mgr. Bc. Leon Bouchal (Tovačov),
členové rady mikroregionu: Ivana Dvořáková (Němčice n. Hanou),
Rostislav Němec (Obědkovice), Petr Cetkovský (Ivaň)
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MRSH nemá žádného zaměstnance. Veškerou činnost řídí bezplatně zástupci obcí
a výše uvedení statutární zástupci. Funkci účetní vykonává na DPP paní Jitka Straková,
zaměstnaná, jako účetní na OÚ v Měrovicích nad Hanou.
Činnost mikroregionu Střední Haná v roce 2017 zahrnovala zejména tyto oblasti:
1. Financí a organizační záležitosti
V roce 2017 se zástupci obcí sešli na celkem šesti valných hromadách a dvou výjezdních
zasedáních.
Rozpočet na rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný ve výši 1 209 500 Kč.
Příjmy tvořily členské příspěvky obcí ve výši 30 Kč na jednoho obyvatele, kromě Němčic
nad Hanou, kde zůstaly ve výši 20 Kč na obyvatele. Důvodem je podpora činnosti MAS
Střední Haná, kdy 10 Kč na jednoho obyvatele je poskytováno jako příspěvek této o.p.s.,
jejímž zakladatelem je právě mikroregion Střední Haná.
V roce 2017 došlo ke smutné události – 1.8. zemřel starosta obce Stříbrnice pan František
Holík. Čest jeho památce! Ve funkci jej nahradil pan Jiří Hepnar.
K 31.12.2017 byl zůstatek na účtu 40 828,40 Kč.
V roce 2017 nebyl čerpán žádný úvěr, MRSH nemá žádné závazky vůči komukoliv.
2. Propagační činnost
Byl vydán tradiční stolní kalendář Mikroregion Střední Haná 2018.
Byla vydána reedice knihy Chvála Střední Hané, 2. upravené vydání.
MRSH se prezentoval v celostátní brožuře Moravia magazín, distribuované po celém
území ČR.
Nejvýraznější investicí v roce 2017 bylo pořízení skákacího hradu pro potřeby obcí mikroregionu. Hrad má na starosti obec Lobodice, která zároveň organizuje jeho zápůjčky.
Doplněn byl počet pivních setů pro kulturní a společenské akce obcí. Jejich uložení a půjčování včetně oprav zajišťuje společnost Technis Kojetín, spol. s r.o.
3. Místní akční skupina – MAS Střední Haná, o.p.s.
Mikroregion Střední Haná, jako zakladatel této místní akční skupiny i v roce 2017 finančně podpořil její činnost, tentokrát částkou cca 158 000 Kč. Po úspěšném završení procesu
standardizace na období let 2014–2020, který byl potvrzen certifikátem Ministerstva zemědělství, probíhalo věcné hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Dne
17.8.2017 bylo úsilí všech, kteří se na tvorběstrategie podíleli, završeno jejím schválením.
MAS tak může prostřednictvím vyhlášených výzev v Integrovaném regionálním operačním programu, Operačním programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova umožnit
oprávněným žadatelům dosáhnout na alokované prostředky.
MAS se rovněž podílí na tvorbě místního akčního plánu škol (MAP) v ORP Přerov, kdy
nositelem projektu je statutární město Přerov. Mikroregion Střední Haná a MAS Střední Haná
jsou jedněmi z jeho partnerů. Zpracované MAP budou sloužit v dalším dotačním období jako
důležité nástroje pro získání dotací pro školy v řešeném území.
Pro obce, které projevily zájem MAS Střední Haná v roce 2017, připravila dokument
Program rozvoje obce, což je střednědobý strategický rozvojový dokument, jehož cílem je
definovat prioritní oblasti rozvoje obce. Dokumenty byly zpracovány pro šest obcí: Oplocany,
Stříbrnice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Záříčí a Troubky.
Dalším počinem bylo podání žádostí v rámci programu Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků. S nabídkou pomoci byly osloveny všechny obce MAS, využily ji Měrovice nad Hanou, Uhřičice a tovačovská farnost.
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Aktivity MAS spadaly také do oblasti odpadového hospodářství. Na jaře roku 2017 proběhla fyzická realizace projektu Zefektivnění nakládání s odpady v mikroregionu Střední
Haná. Do tohoto projektu se zapojily čtyři obce MAS (Lobodice, Polkovice, Stříbrnice, Záříčí),
které díky projektu získaly nové kontejnery na odpad.
Dalším projektem, do kterého se měly možnost zapojit všechny obce MAS, byly Domácí
kompostéry pro Svazek obcí mikroregionu Střední Haná. Zájem projevilo devět obcí (Ivaň,
Křenovice, Lobodice, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov a Záříčí), které
získaly celkem 646 domácích kompostérů. K individuálním žádostem, které MAS pro své
obce podala, patří Rozšíření systému nakládání s bioodpady v městě Tovačov a Nakládání
s bioodpadem v obci Uhřičice.
4. Výsledky kontrol
Přezkoumání hospodaření za rok 2016 proběhlo bez závad s výrokem „nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“. V srpnu 2017 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření za období
1–7/2017 rovněž bez závad a nedostatků.
5. Další aktivity:
V roce 2017 byly mimo jiné zorganizovány tyto akce:
Nultý ročník cyklistické akce Střední Hanou na kole, obce mikroregionu, květen 2017
Zájezd na Slovensko, hl. město Bratislava, červen 2017
Spolupráce s mikroregionem Němčicko a MAS Hanácký venkov – po celý rok
Turnaj v tenisu, Kojetín, září 2017
Exkurze ve výrobním závodě Elkoplast Zlín a návštěva města Zlín, listopad 2017
Ing. Jiří Šírek, předseda Svazku obcí mikroregionu Střední Haná, www.strednihana.cz
Projekt Rekonstrukce místní komunikace
v obci Troubky, ulice Jubilejní byl realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

ZASTUPITELSTVO OBCE
USNESENÍ Č. 20 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉHO DNE 13. 12. 2017
20Z/1a/2017
Zastupitelstvo obce Troubky určuje
zapisovatelkou zasedání zastupitelstva
obce Ing. Eriku Raškovou.
20Z/1b/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
za ověřovatele zápisu Danu Kořínkovou
a Antonína Ticháčka.
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20Z/1c/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
opravený program zasedání.

ření v závěru roku 2017 bez omezení v příjmové a výdajové části rozpočtu a také
v části financování.

20Z/2/2017
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení za uplynulé období.

20Z/8a/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. rozpočet obce Troubky na rok 2018 jako
schodkový, a to dle předloženého návrhu ve zjednodušeném rozsahu,
2. návrh podrobného členění příjmů dle
jednotlivých tříd v předloženém znění,
3. návrh výdajů v třídění dle jednotlivých
rozpočtových kapitol v předloženém
znění,
4. návrh financování v předloženém znění.

20Z/3/2017
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
20Z/4/2017
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. zprávu o činnosti finančního výboru za
uplynulé období.
2. zprávu o činnosti kontrolního výboru za
uplynulé období.
20Z/5/2017
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. výsledky hospodaření obce za období
1-10/2017,
2. komentář k hospodaření obce za období
1-10/2017.
20Z/6/2017
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
informace o rozpočtových opatřeních
č. 11/2017, č. 12/2017 a č. 13/2017, která
byla schválena radou obce v uplynulém období.
20Z/7a/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 14/2017
v předloženém znění.
20Z/7b/2017
Zastupitelstvo obce Troubky zmocňuje
radu obce k provedení rozpočtového opat-

20Z/8b/2017
Zastupitelstvo obce Troubky zmocňuje
1. radu obce k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu,
2. radu obce k provádění rozpočtových
změn týkajících se účelových darů, dotací a grantů ze státního rozpočtu, ze
státních fondů, z rozpočtu kraje a jiných
organizací,
3. radu obce k provádění rozpočtových
změn, které ovlivňují celkové příjmy
a výdaje rozpočtu, a to do celkové souhrnné výše 500 000 Kč.
20Z/8c/2017
Zastupitelstvo obce Troubky ukládá
1. radě obce provést rozpis jednotlivých
výdajových kapitol rozpočtu na rok 2018
a informovat dotčené obecní organizace
a další zaměstnance obce o tomto rozpisu,
2. radě obce pravidelně infomovat zastupitelstvo o vývoji rozpočtu a hospodaření
obce v roce 2018.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 1/2018
20Z/9/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce na
období let 2019–2020 v předloženém
znění.
20Z/10a/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
použití finančních prostředků z Fondu
oprav bytového hospodářství na realizaci
akce Výměna 11 ks vstupních dveří na DPS
Šíma B a 6 ks vstupních dveří na bytovém
domě na ulici Sportovní.
20Z/10b/2017
Zastupitelstvo obce Troubky pověřuje
radu obce k provedení výběru dodavatele
výše uvedené akce.
20Z/11a/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. navržený systém odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce podle varianty C účinností od 1. 1. 2018 dle předložené důvodové zprávy,
2. den následující po dni složení slibu člena
zastupitelstva obce jako den rozhodný
pro vyplacení odměny v případě vzniku
funkce neuvolněného člena Zastupitelstva obce po 1.1.2018,
3. den následující po dni zvolení či jmenování do funkce neuvolněného člena rady
obce,neuvolněného předsedy výboru,
komise či zvláštního orgánu, neuvolněného člena výboru, komise či zvláštního
orgánu jako den rozhodný pro vyplacení
odměny v případě vzniku funkce výše vyjmenované po 1.1.2018.
20Z/11b/2017
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
20Z/12/2017
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Troubky za období 1-10/2017.
20Z/13/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městysem
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Velký Újezd a obcí Troubky na převod hydraulického vyprošťovacího zařízení pro potřeby JSDHO Troubky, a to dle přílohy.
20Z/14/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
prodej obecních pozemků p. č. 982,
p. č. 983, p. č. 984 a p. č. 1287 v k. ú. Troubky nad Bečvou stávajícím uživatelům.
20Z/15/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
možný záměr koupě nemovitosti na pozemku parc. č. 797 v obci Troubky, k. ú Troubky
nad Bečvou.
20Z/16/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017
v předloženém znění.
20Z/17/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
aktualizaci obecně závazné vyhlášky
č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce, a to v části přílohy č. 1, 2, 3.
20Z/18/2017
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
Program rozvoje obce na období let
2018–2022 v předloženém znění.
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RADA OBCE
USNESENÍ 74. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2017–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 13.12.2017
74R/30/2017
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě číslo 6/2017, a to dle přílohy.
74R/31/2017
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze
dne 11. 10. 2007 datum nerozdělovat mezi
společností ELEKTROWIN a. s. a obcí
Troubky, a to dle přílohy.
74R/32/2017
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
a příkazní smlouvě mezi obcí Troubky
a Regionální agenturou pro rozvoj střední moravy z. s. p. o., a to dle přílohy.
74R/33/2017
Rada obce Troubky schvaluje
přijetí nabídky od společnosti ENVIPARTNER s. r. o. na zpracování aktualizace pasportu místních a účelových komunikací a zpracování pasportu veřejné
zeleně.
74R/34/2017
Rada obce Troubky souhlasí
se zřízením místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů pro spo-

lečnost REMA Battery s. r. o., a to v areálu sběrného dvora obce Troubky.
74R/35/2017
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření Dohody o ukončení smlouvy
o dílo č. IWWE/PD/2016/37/DK mezi
obcí Troubky a zarovnat odstavec společností IWW engeneering, s. r. o., a to
dle přílohy,
2. uzavření Dohody o ukončení smlouvy
o dílo č. IWWE/PD/2016/47/DK mezi
obcí Troubky a společností IWW engeneering, s.r.o., a to dle přílohy.
74R/36/2017
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 15. 5.2017 mezi obcí
Troubky a Střední Hanou o. p. s., a to dle
přílohy.
USNESENÍ 75. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2017–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 27.12.2017
75R/37/2017
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 15/2017 v předloženém znění.
75R/38/2017
Rada obce Troubky schvaluje
rozpis schváleného rozpočtu obce na rok
2018 v předloženém znění.
75R/39/2017
Rada obce Troubky schvaluje
závazné ukazatele provozního příspěvku
Základní škole a Mateřské škole Troubky
v předloženém znění.
75R/40/2017
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí finančního daru na účet Tříkrálové sbírky 2018 v celkové výši 3 000 Kč.
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75R/41/2017
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí finančního daru v celkové výši
3000 Kč pro Nejste sami – mobilní hospic, z. ú., Olomouc.
75R/42/2017
Rada obce Troubky schvaluje
podání žádostí o poskytnutí dotace dle
předloženého návrhu.
75R/43/2017
Rada obce Troubky schvaluje
návrh změny odpisových plánů Základní
školy a Mateřské školy Troubky v předloženém znění.
75R/44/2017
Rada obce Troubky schvaluje
Zásady č. 1/2017 obce Troubky pro poskytování věcných cen organizacím
a dalším osobám působícím na území
obce za účelem uspořádání kulturních,
společenských a sportovních akcí v obci,
dle přílohy.
75R/45/2017
Rada obce Troubky souhlasí
s bezúplatným užíváním pozemku p. č.
1805 v k. ú. Troubky nad Bečvou, a to do
31.12.2019.
75R/46/2017
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Janou Dvořákovou, a to do 31.1.2018,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to do 31.1.2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou, a to do 31.1.2018,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na
ulici Sportovní a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Vladimírou
Zapletalovou, a to do 31.1.2018,
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5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Dědina a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Miroslavem Krkoškem, a to do 31.3.2018,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Jiřím Metelkou, a to do 31.12.2018,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
ulici Sportovní a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marií Raškovou,
a to do 31.12.2018.
75R/47/2017
Rada obce Troubky schvaluje
pravidla č. 1/2017 k programu zodpovědného nakládání s odpady v obci Troubky.
75R/48/2017
Rada obce Troubky schvaluje
návrh termínů zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2018.
75R/49/2017
Rada obce Troubky bere na vědomí
oznámení o přerušení provozu v mateřské škole dle přílohy.
USNESENÍ 76. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2017–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 24.1.2018
76R/50/2018
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2018 v předloženém znění.
76R/51/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. výběr zhotovitele projektu Restaurování sochy svatého Floriána s podstavcem v obci Troubky, a to MgA. Martina
Parobka, Šternberk, dle nabídky ze
dne 19.1.2018,
2. uzavření smlouvy o dílo č. 1/2018 mezi
Obcí Troubky a MgA. Martinem Parobkem na realizaci výše uvedeného projektu, a to dle přílohy.
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76R/52/2018
Rada obce Troubky ruší
poptávkové řízení na zpracování dokumentace pro projekt přístavby III. oddělení mateřské školy a vyhlašuje nové
poptávkové řízení na zpracovatele studie
projektu přístavby III. oddělení mateřské
školy.
76R/53/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření smlouvy o dílo číslo BFP/
PD/2018/02/DK mezi obcí Troubky
a společností B & F projekce s. r. o. na
zpracování projektové dokumentace
akce rekonstrukce místní komunikace
v obci Troubky, ulice Vrbí II., a to dle
přílohy,
2. uzavření smlouvy o dílo číslo BFP/
PD/2018/03/DK mezi obcí Troubky
a společností B & F projekce s. r. o. na
zpracování projektové dokumentace
akce rekonstrukce místní komunikace
v obci Troubky, ulice Vrbí III., a to dle
přílohy.
76R/54a/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
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k nájemní smlouvě s paní Janou Dvořákovou, a to do 28.2.2018,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to do 28.2.2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou, a to do 28.2.2018,
4. prodloužení nájmu obecního bytu
na bytovém domě na ulici Sportovní
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s paní Vladimírou Zapletalovou, a to do
28.2.2018,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Aloisem
Frgalem, a to do 28.2.2018 s podmínkou zajištění pravidelného úklidu užívaného bytu úklidovou firmou,
6. prodloužení nájmu obecního bytu
na DPS Šíma B a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Lukášem
Metelkou, a to do 31.1.2019,
7. prodloužení nájmu obecního bytu
na bytovém domě na ulici Sportovní
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s panem Zbyňkem Kubánkem, a to do
31.7.2018,
8. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Evou Marečkovou, a to do 31.1.2019,
9. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Miladou
Dreksovou, a to do 31.1.2019,
10. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Josefkou Vaculíkovou, a to do 30.4.2018.
76R/54b/2018
Rada obce Troubky schvaluje
přidělení obecního bytu na DPS Šíma
A a uzavření nájemní smlouvy s paní
Janou Ticháčkovou, a to do 28.2.2018.
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76R/55/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dohody o bezplatném užívání
pozemku p. č. 1805 v k. ú. Troubky nad
Bečvou, a to do 31.12.2019 dle přílohy.
76R/56/2018
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 381 v k. ú.Troubky nad Bečvou.
76R/57/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. žádost spolku Lungta o vyvěšení tibetské vlajky,
2. uzavření smlouvy o hudební produkci
s hudební skupinou Bludověnka na Hodové folklorní slavnosti,
3. přijetí předložené cenové nabídky společnosti EMPESORT s. r.o. na montáž
na části veřejného osvětlení v obci,
4. nabídku na dovoz zeminy z letiště Přerov pro budoucí výstavbu PPO Troubky,
5. uzavření nájemních smluv na umístění zeminy pro budoucí výstavbu PPO
Troubky dle Přílohy,
6. přijetí daru Základní školou a Mateřskou
školou Troubky od společnosti Innogy
Gas Storage, a to dle přílohy.
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a dat mezi poskytovatelem společnosti
GEPRO, spol. s r.o. Praha a Obcí Troubky
jako nabyvatelem, a to dle přílohy.
77R/59/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 8520044/01 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu
mezi zhotovitelem společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. Praha, provozovna Olomouc, a Obcí Troubky jako
objednatelem, a to dle přílohy.
77R/60/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o realizování překládky
elektronických komunikací mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Praha, a obcí Troubky, a to dle
přílohy.
77R/61/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2018 mezi
Obcí Troubky jako objednatelem a společností Požární technika KOMET s.r.o., Pečky, jako zhotovitelem na dodávku, instalaci
a montáž nového vybavení záahového vozidla Tatra T815 CAS32, a to dle přílohy.

USNESENÍ 77. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2017–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 21.2.2018

77R/62/2018
Rada obce Troubky schvaluje
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Úprava a modernizace hygienického
zázemí KD Troubky, a to dle příloh.

77R/58/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 licenční smlouvy číslo 1969/2008 na převod k užívání
počítačového programového vybavení

77R/63/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. přijetí cenové nabídky na zpracování
projektových dokumentací akcí Parkoviště u tenisových kurtů a Chodník u večerky, a to dle přílohy,
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2. uzavření Smlouvy o dílo číslo 4/2018
mezi obcí Troubky jako objednatelem
a Ing. Ondřejem Kubou, Přerov, jako zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace akce Parkoviště u tenisových
kurtů, a to dle přílohy,
3. uzavření Smlouvy o dílo číslo 5/2018
mezi obcí Troubky jako objednatelem
a Ing. Ondřejem Kubou, Přerov, jako zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace akce Chodník u večerky, a to
dle přílohy.
77R/64/2018
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí finančního daru v celkové výši
3 000 Kč na Galavečer v Dubu nad Moravou v roce 2018, a to na základě předložené darovací smlouvy.
77R/65/2018
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí finančního daru v celkové výši
3 000 Kč pro Domov pro seniory Tovačov, a to na základě předložené darovací
smlouvy.
77R/66/2018
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí věcného daru ve formě pořízení slavnostních košilí pro neformální
hudební uskupení mysliveckých trubačů
ZÁTRŽA.
77R/67/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Jiřím Ticháč-
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kem, a to do 31. 5. 2018. Pan Jiří Ticháček bude také uveden jako nájemce,
a to místo své manželky Jany Ticháčkové, na kterou bylo uvedeno předchozí
usnesení rady obce, číslo 76R/54/2018,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to do 31. 3. 2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danuší Jurníkovou, a to do 31. 3. 2018,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Janou Dvořákovou, a to do 31. 3. 2018,
5. prodloužení nájmu obecního bytu
na bytovém domě na ulici Sportovní
a uzavření dodatku K nájemní smlouvě
s paní Vladimírou Zapletalovou, a to do
31. 3. 2018,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Aloisem
Frgalem, a to do 31. 3. 2018,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Dědina a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Jaroslavem
Skřenkem, a to do 28. 2. 2019,
8. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Jarmilou Slezákovou, a to do 28. 2. 2019,
9. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Antonínem Němčákem, a to do 28. 2. 2019,
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10. přidělení obecního krizového bytu na
DPS Záhumení a uzavření nájemní
smlouvy s panem Jaromírem Přehnalem, a to do 31. 3. 2018.
77R/68/2018
Rada obce Troubky schvaluje
termín a upravený program XXI. zasedání
Zastupitelstva obce Troubky.
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77R/69/2018
Rada obce Troubky souhlasí
s Memorandem o vzájemné spolupráci
při naplňování cílů a uplatňování výstupů
projektu Příprava MAP pro ORP Přerov.
77R/70/2018
Rada obce Troubky schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 2/2018,
kterým budou zvýšeny odměny členům okrskových volebních komisí, a to dle přílohy.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany,
že jsou povinni uklízet po svých
mazlíčcích znečištěné veřejné
prostranství.
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VEPŘOVÉ HODY
V únoru proběhly v kulturním domě již tradiční vepřové hody. Příchozí měli možnost
ochutnat výborné zabijačkové speciality řezníků Zbyňka Smolky a Miloše Kratochvila. Zároveň probíhala v přísálí kulturního domu soutěž O nejlepší koláč. O jejím průběhu a hlavně o letošních vítězích se dočtete ve společenské rubrice Zpravodaje, v článku TKS.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a také těm, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali
při organizaci této akce.
Zaměstnanci obce

Řezníci Zby
ňa a Miloš

Hlavní topič Květoslav Brázda

měl Emil
Vše pod kontrolou

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 1/2018
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X. OBECNÍ PLES
V březnu se konal ve spolupráci s místními spolky v kulturním domě již X. obecní
ples. K tanci a poslechu hrála Hudba Olomouc.
Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly, kuchařkám ze školní jídelny za smažené řízky, myslivcům za výborný guláš, členům místních spolků za pomoc
při obsluze a všem, kteří se na přípravě plesu podíleli.
Zaměstnanci obce

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 1/2018
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ PLES
V sobotu 27.1.2018 se v kulturním domě konal školní ples, který pořádalo sdružení
rodičů a přátel školy ve spolupráci se základní školou.
Další podrobnosti o plese se můžete dočíst v článku SPŠ a zde vám nabízíme slavnostní foto absolventů základní školy.

Stojící zleva: Adam Fryštacký, Václav Krutil, Denisa Majarová, Tereza Geryková,
třídní učitelka Karolina Haiderová, Veronika Dolanská, Matouš Stoklásek, Matěj
Vrána, Kryštof Čečman, Filip Kratochvil, Filip Vrána
První řada: Dominik Gregovský, Michal Schejbal, Ondřej Soják

ČTENÁŘSKÝ KLUB
V rámci projektu Inovace 4 byl žákům naší školy začátkem letošního školního roku
nabídnut i čtenářský klub. A vzhledem k tomu, že se našla osmičlenná skupinka zájemců,
čímž byla splněna kapacitní kritéria, mohl klub v pondělí 18. září loňského roku zahájit
svoji činnost. Jednalo se o volnočasovou aktivitu vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí
a posílení čtenářské gramotnosti. Schůzky v délce 90 minut probíhaly po dobu šestnácti
pondělků, a to vždy od 15 hodin v jazykové učebně.
Jak už název klubu napovídá, je jasné, že jsme především četli, ale nejen to. Také
jsme vytvářeli různé projekty. Ten vůbec první nesl název Otisky hrdinů našich knih a je
ještě v tuto chvíli společně s ostatními vystaven na chodbě v 1. patře naší školy.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 1/2018
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Při týmové práci na plakátu Papírovou vlaštovkou pro odpověď jsme si mnozí rozšířili své
obzory o znalost Morseovy abecedy. Do té chvíle se zdálo, že se zadání úkolu skládá jen ze
samých teček a čárek.
-./.-/.--./../…//-../---/.--./../…//
…./.-../.-/…-/-./../--/..-//
…./.-./-../../-./---/…-/..//
„Naše poštovní schránka“, „Básně nás – mladých básníků“ či „Býti básníkem“, to jsou
další zastřešující pojmenování pro naše tvůrčí klubové aktivity.
V klubu jsme četli knížky vlastního výběru, představovali si je mezi sebou, charakterizovali svoje hlavní hrdiny, hledali jejich společné rysy, pokoušeli se o mimické ztvárnění zajímavých pasáží knih, připravovali pozvánku na besedu se spisovatelem, vyzkoušeli si prezentaci
vlastní tvorby prostřednictvím školního rozhlasu, pokusili se pomoci hrdinům knih vyřešit jejich problém, diskutovali, sdíleli zážitky z četby, skládali básničky, pilovali umělecký přednes,
nahlas si předčítali, ale především – bývala to naše „pondělní pohoda“, k níž jsme zpravidla
popíjeli čaj a ochutnávali různé dobroty. Udělali jsme si ze čtení jednoduše příjemný zážitek.
Závěrem bych chtěla poděkovat Vojtovi, Julči, Pavlínce, Ondrovi R., Alči, Tomovi, Marušce a Danovi (všichni jsou žáci VII. třídy) za aktivní přístup, pohodovou atmosféru, pravidelnou
účast, nezbytný humor, ale zejména za to, že si četli, a že je to – světe, div se – bavilo!
Přeji vám, aby vás čtení i nadále bavilo, a od září se budu opět těšit, a to jak na vás, tak
třeba i nové zájemce z řad čtenářů naší školy!
Šárka Dvořáková

ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI ČLENŮ ČTENÁŘSKÉHO KLUBU
1) Na co ses vždycky do čtenářského klubu nejvíce těšil/a?
Maruška:
Tak všeobecně na všechno.
Danek:
Na pohodu.
Alča:
Na zábavu a… jídlo.
2) Jaká knížka, co jsi přečetl/a, se ti nejvíce líbila a proč?
Pavlínka:
Nejvíce se mi líbila knížka Kreslený svět podle Annie.
Ondra:
Dělání od Zdeňka Svěráka, protože jsem hodně básniček už znal.
Julča:
Nejvíce se mi líbila knížka Josefína a bytosti, protože mám ráda
dobrodružství.
3) Proč jsi začal/a chodit do čtenářského klubu?
Julča:
Protože jsem neměla čas číst doma.
Tom:
Protože doma bych se ke čtení „nedokopal“.
Ondra:
Protože doma bych nepřečetl tolik knih jako tady v klubu.
4) Vyhovovalo ti číst v klubu, nebo si čteš raději doma?
Vojta:
Raději bych četl v klubu, protože jsem jinak zaneprázdněn.
Maruška:
Ano, vyhovovalo, protože doma nemám na čtení vůbec čas.
Pavlínka:
Raději v klubu, protože tady na to byl klid.
5) Chtěl bys, aby tento klub probíhal až do konce školního roku?
Danek:
Ne, protože vždy spěchám do dalšího kroužku.
Maruška:
Ano, určitě.
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6) Souhlasíš s výrokem, že Kniha je nejlepší přítel člověka?
Danek:
Já radši psa.
7) Kterou knížku jsi našel pod vánočním stromečkem?
Vojta:
Tajemné a kouzelné stromy.
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VLAJKA PRO TIBET
V sobotu 10. března jsme si prostřednictvím mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet
připomněli již 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Při povstání v roce 1959
zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve
vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Desetitisíce obyvatel Tibetu zamířily do exilu, a to včetně duchovního vůdce země dalajlámy.
Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení. Vyvěšením tibetské
vlajky se naše škola připojila k dalším školám a organizacím po celé republice, které tímto
způsobem projevují nesouhlas s porušováním základních lidských práv.
V Tibetu dochází k systematickému potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly,
dochází k diskriminaci tibetského jazyka a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na
území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi.
Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků. Tradiční tibetská architektura je ničena a nahrazována budovami v čínském stylu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na
obhájce a řádný soudní proces.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter. Vyvěšení tibetské vlajky je
vyjádřením solidarity s Tibeťany.
Karolina Haiderová

VEOLIA
Členové školního Ekotýmu navštívili koncem měsíce února teplárnu v Přerově. Tamní
zaměstnanci nás přivítali v zasedací místnosti, kde nás čekalo i malé občerstvení. Viděli
jsme prezentaci o tom, jak to ve Veolii vypadá, dozvěděli se spoustu nových informací, mj.
že Veolia je dodavatelem tepla a elektrické energie pro město Přerov, anebo že dodává páru
pro společnost Precheza.
Překvapilo nás, že elektrárenský komín nekouří. Vysvětlili nám, že všechen prach a popílek zachycují různé filtry. Z komína pak vychází pouze vodní pára, která není téměř vidět.
Zachycený prach a popílek se používá ve stavebnictví nebo se jím zaváží vytěžené uhelné
doly.
Prohlédli jsme si také chemickou úpravnu vody. V provozu se používá voda z řeky Bečvy, která je následně vrácena zpět do koryta. Voda je však mnohem čistější, než byla před
použitím.
Pan Rybka, který nás provázel, nás zavedl také do velké haly, kde byly turbíny na výrobu
elektrické energie. Také jsme viděli, jak to chodí v řídícím středisku. Potěšilo nás, že teplárna
se stará i o životní prostředí. Popílek zachycují filtry, vodu čistí v čističce a třídí odpady.
Exkurze se nám moc líbila, děkujeme za velmi milé přijetí a dárky, které jsme při odchodu
dostali. Doufáme, že se do teplárny zase někdy podíváme.
Sára Gregovská, 6. třída
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SPECIÁLNÍ TŘÍDA
Žáci speciální třídy se i během zimních měsíců snaží stále zapojovat do běžných
každodenních činností a připravit se tak co nejlépe na budoucí samostatný život. Krásným příkladem byla příprava narozeninové oslavy pro jednoho z nás. V kuchařské knize
jsme vybrali recept na narozeninový dort, sepsali si seznam všeho potřebného, nakoupili
suroviny a pustili se do práce. Za dvě hodiny byl na světě krásný čokoládový dort s bílou polevou, svíčkami a gumovými medvídky. Pak už jsme se přesunuli do slavnostně
vyzdobené třídy, kde nás dokonce navštívil i pan ředitel, aby oslavenci společně s námi
poblahopřál. Radost z dárků byla veliká a z dortu nezbyl ani kousíček.
Když nám v lednu přálo pěkné zimní počasí, vydali jsme se na místní fotbalové hřiště, vyzkoušet jízdu zručnosti na bobech. Nebyl to pro nás žádný lehký úkol – správně
nasednout, uřídit boby a pak je zase vyvézt zpátky do kopce! Ale s velkou snahou se
nám vše zdárně dařilo.
V rámci pracovních činností jsme měli za úkol připravit samostatně svačinu – nakrájet čerstvý chléb, namazat máslem, uvařit vejce natvrdo, vše přichystat na talíře a prostřít
jídelní stůl. Společnými silami jsme i tuto činnost nakonec zvládli a všichni společně si
pochutnali na výborné čerstvé svačince.
Kromě toho všeho se pilně učíme, připravujeme se na Velikonoce a rádi si zajdeme
zasportovat na školní zahradu.
Čtenářům zpravodaje posíláme pozdrav a přejeme vám krásné jaro.
Žáci a paní učitelky ze speciální třídy

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

27

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový rok jsme začali zpěvem My, tři králové, jdeme k vám a všem, koho jsme navštívili,
štěstí a zdraví vinšovali. Pan farář byl tak hodný, že nám i po Vánocích ukázal Ježíška, jak
leží v jesličkách, ještě jsme mu zazpívali, a tak jsme se s ním rozloučili.
V zimě pomáháme zvířátkům a ptáčkům. Do krmítka na zahradě sypeme zrní a ořechy,
aby netrpěli hlady. Děkujeme Františkovi, který s maminkou vyrobil krásná krmítka pro
ptáčky. Pověsili jsme je na zahradu a tiše pozorovali, kdy je ptáčci objeví. Jakmile jsme
se ukryli za roh školky, hned si přiletěly vyzobat pár dobrot sýkorky. Zimy a sněhu jsme
si užívali stavěním sněhuláků, vyšlapáváním cestiček v čerstvě napadeném sněhu a na
kopečku naší zahrady jsme provětrali i boby a sáně.
Chceme být zdraví, snažíme se otužovat, a tak jezdíme do sauny v Tovačově. Jízda
autobusem je pro nás zábava. Do školky totiž chodíme pěšky, na kole nebo autem. Někdo
z dětí říká, že v sauně je horko, ale to chlazení v bazénu plném studené vody je přímo
„ledoparádní“. A odpočinek v lehárně pod teplou dekou je „teploparádní“. V bufetu si můžeme koupit něco dobrého, a to
o nemá
nem
n
emá
á chybu.
chyb
ch
ybu.
u.
„Daleko na severu
je grónská zem.
Žije tam Eskymačka
s Eskymákem.
My bychom umrzli,
jim není zima.
Snídají nanuky
a eskyma.“
Mnozí znáte tuto písničku od pana Nohavici
a zpíváte si ji dál. My jsme
se ji u Berušek také naučili. S předškoláky jsme si na
globusu ukázali, kde na severu leží Grónsko. Vyprávěli jsme si o tom, jak se žije
v zemích, kde je sníh a led,
a jak vypadají Eskymáci. Na
a
lodi jsme dopluli až do Grón-ska, kde jsme se s obyvatelii
dorozumívali pomocí znakové
řeči. Zacvičili jsme si s ledním medvědem a tučňákem.
Postavili jsme si iglú, vyrobili
ledního medvěda, tučňáka,
Grónsko, vymalovali zeměkouli. Naučili jsme se nové
hry. Na ledové kry byla naše
nejoblíbenější. Ledové kry
různých tvarů nás vždy zachránily před studenou vo-
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dou. Tato hra nám pomohla procvičit orientaci v prostoru a upevnit si názvy geometrických tvarů.
Děti moc bavila práce s mapou. Vyhledávaly nové živočichy, ty jsme si pak ukazovali
v knížkách, které si děti donesly do školky po dohodě s rodiči. Díky nim jsme si mohli
poslechnout zvuky severských zvířat, jako je sněžná sova, pižmoň, narval, lachtan, polární liška, mrož, lední medvěd, sob i třeba lumík či kajka. Za tuto knížku děkujeme paní
Skřenkové, byla pro děti velmi zajímavá. A protože Eskymáci snídají nanuky a eskyma,
i my jsme ochutnali eskymo a ledňáčka.
V lednu jsme se byli podívat do první třídy na naše kamarády. Ukazovali nám, jak umí
číst, psát, počítat, pracovat na interaktivní tabuli, říkat básničky a písničky. Sedli jsme si
do lavic a vyzkoušeli jsme si společně vyrobit koníka. Už se těšíme do školy!
Návštěva knihovny v únoru se dětem moc líbila. Děkujeme paní knihovnici, která
měla pro děti přichystaný zábavný program, při kterém děti poznávaly zvířátka. Dostaly
i krásnou záložku do knihy a mohou si s rodiči přijít vypůjčit pěknou knížku.
Po jarních prázdninách čekalo ve třídě na Berušky překvapení. Byla jim nainstalována nová interaktivní tabule.
Ve středu 21.2. proběhl ve školce karneval. Od rána byl pro děti připravený pestrý
program. Hned při vstupu do třídy se děti vítaly, poznávaly svoje masky a fotily se ve fotokoutku. Poté si společně zatancovaly a vyrazily na průvod školkou. Po svačině jsme se
přesunuli do tělocvičny. Průvod masek pohádkových postav, zvířátek či akčních hrdinů
zahájil karnevalové veselí.
Děti si zasoutěžily při předávání míče nad hlavou, přenášení mouchy na lžičce, loupení perníčku ježibabě, hledání správného klíče k osvobození princezny a také plnily
spoustu úkolů z pohádek O Koblížkovi, O pejskovi a kočičce, O černokněžníkovi a mnoha dalších. Na závěr dostaly balíček a medaili za pěkné plnění všech úkolů. Všem rodičům děkujeme za spolupráci a za vyhotovení krásných kostýmů.
V cirkusu byl alespoň jednou snad každý. Co se děje v manéži, tak všichni vědí.
V úterý 6.3. přijeli ukázat své pěkné vystoupení s několika zvířátky až z Havlíčkova Brodu manželé Lucie a Zdenek. Přivezli s sebou dva pejsky, kteří byli vycvičeni na skákání
přes překážky, prolézání pod nohama při chůzi, udržení rovnováhy na válci a jiné akrobatické prvky. S velkým zájmem děti tiše sledovaly, jak si Zdenek položil špičku meče na
čelo a držel rovnováhu.
Děti toto vystoupení tak prožívaly, že se samy držely svou dlaní za čelo. Některá
děvčata si zakrývala uši, aby neslyšela zvuk rozbitých sklenic, když si je Zdenek pokládal
na meč, který držel v ústech. Sklenice se samozřejmě nerozbily, ale již ta představa…
Zdenek nám ukázal pár kouzel, při nichž vyčaroval angorského králíka, kterého si všechny děti mohly pohladit. A předvedl také pár žonglérských kousků s míčky, kuželkami
a kroužky. Na závěr nás seznámil s mývalem, který byl sedm měsíců starý. Cvičit s ním
začnou až v jednom roce nějaké akrobatické prvky, ale už teď váží 20 kg. Slíbili, že nás
zase někdy navštíví, a my je rádi uvidíme.
V TJ Sokol každé pondělí a středu cvičíme svoji obratnost. V březnu si předškoláci
přichystali pro nová miminka písničky a básničky na vítání občánků. Také slavíme narozeniny našich kamarádů, chodíme na divadélka k broučkům nebo pořádáme barevné
dny.
Velice rychle se blíží svátky jara. První sněženky na záhonech už vystrčily hlavičky
z pod sněžné peřinky. S radostí jsme se pustili do pracovních a výtvarných činností
a vyrobili jsme si krásné kytičky nebo zvířátka na velikonoční výstavu, která se konala
v pátek 23.3.
Za Berušky, Sluníčka a Broučky Hana Cetkovská
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY
ŠKOLNÍ PLES
Dodrželi jsme tradici a i letos bylo hlavním lákadlem našeho plesu, konaného 27. ledna 2018, stužkování žáků deváté třídy. Přichystali si tablo a pod vedením paní učitelky
Evy Vojtkové nacvičili vystoupení, kde ukázali svůj taneční um a předvedli svou dovednost i na kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech. Po sportovním vystoupení
se „hodili do gala“ a proběhlo samotné stužkování.
My jsme pro absolventy přichystali na památku hrníčky s fotkou a jako poděkování za
účast na plesu i usb flash disk s nahranými fotkami z jejich školních a školkových zážitků.
Před půlnocí jsme zpestřili ples naším vystoupením, které jsme už loni v listopadu
předvedli na posezení pro seniory, pořádaném kulturní komisí obce Troubky. Byla to
kombinace čtyř tanců, při kterých jsme zvládali i rychle měnit kostýmy. Vystupovalo nás
devatenáct a musím říct, že jsme si při přípravě a zkouškách užili spoustu legrace.
Ráda bych jménem SPŠ touto cestou ještě jednou poděkovala všem sponzorům
za dary do tomboly, která byla opět velmi bohatá. Ples se vydařil, hostů byla spousta
a troufnu si říct, že se všichni dobře bavili. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Blue
Band Company.
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DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Davové šílenství. Tak bych mohla nazvat situaci, kdy jsme letos už počtvrté spustili
na děti přes 800 balonků. Dopoledne tomu předcházelo asi dvouhodinové nafukování
a skládání do dvou sítí a pak upevňování ke stropu. Ale protože jsme balonky nechystali
poprvé, naštěstí už víme, jak na to. Děti pak odpoledne natahovaly ruce, tahaly za sítě,
a každý se snažil získat co nejvíc balonků. Byli tam i tací, kteří našli zalíbení v jejich
praskání, takže jednu chvíli to na karnevale vypadalo jako při novoročním ohňostroji.
Jedna rána za druhou.
Náš karneval ale není jen o baloncích. Samozřejmě, je to hlavně o maskách. A ty byly
i letos krásné a sešlo se jich hodně. Musím říct, že mě mile překvapila i účast mnoha
tatínků, protože právě toto sobotní odpoledne hráli naši hokejisté důležité olympijské
utkání.
Ale vraťme se na začátek. Karneval zahájila děvčata z aerobiku. A že jich bylo! Vystupovaly tři skupinky. Od nejmladších až po nejstarší, pod vedením Káji Lehké, Verči
Sojákové a Vendi Janouškové. Všechna tři vystoupení byla moc krásná a my děvčatům
moc děkujeme a doufám, že se na ně můžeme znovu těšit koncem května na dětském
dni na Konírně.
Během karnevalu děti bavili a o zábavu se starali tři klauni, kteří měli přichystané
různé soutěže, a děti si to s nimi užívaly. Tančilo se a dovádělo. Na řadu přišlo i tradiční
vyhodnocení masek. Píšu každý rok, že je to velmi těžká situace. Masek byla spousta
a všechny byly moc krásné. Je vidět, že někteří rodiče, zvláště u těch menších dětí, se
opravdu vyřádili a věnovali přípravě krásných kostýmů spoustu času a energie.
Po vyhodnocení masek následovala tombola, ve které sice nevyhráli všichni, ale
právě z tohoto důvodu míváme přichystanou ještě malou tombolu, kde si dárek vylosuje
a odnese úplně každý.
Návštěvnost dětských šibřinek byla vysoká a my si vážíme každého, kdo akce Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky navštěvuje. Všechny bych vás ráda pozvala na Konírnu,
kde budeme 27. dubna pořádat Rej čarodějnic a 26. května Dětský den.
Za SPŠ Romana Soušková
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Z NAŠÍ FARNOSTI
VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Přichází jaro, ozývá se veselý ptačí zpěv okrášlený prvními květy a zem se zalévá paprsky slunce navozujícími dobrou náladu a vnášejícími lidem do tváří úsměv. Snad i v souvislosti s nedávnými volbami si rád vzpomenu, jak náš lid prožíval neopakovatelnou jarní euforii,
i když byly plískanice končícího podzimu, roku 1989. Radost nově nabyté svobody, projevená songy písničkářů, zvonícími svazky klíčů, hořícími zapalovači nad hlavou a zpěvem lidu
na ohleduplných shromážděních byla více než jen jarní paprsky. Vzpomínám, jak tehdy nově
zvolený prezident projížděl vlastí a na otázku, jak prožívá tyto cesty, vtipně odpověděl, že se
dívá z okna do krajiny.
Říká se, že zůstávají pěkné vzpomínky často idealizovaného dětství, a ty, díky Bohu, na
ty doby mám. Když sám nyní projíždím vlastí dnes už vlastním autem, s povoláním kněze,
které bylo v době dětství mým vzdáleným snem, také se rád kochám, podobně jako prezident Havel, tím, co je za okny. Je úžasné vidět, jak je naše krajina členitá, někde rovina,
někde kopce, lesy, říčky a větší toky a jak jsou v této krajině roztroušeny naše vsi a městečka.
O to více mě dojímá, jak z každé takové vsi či městečka se pne k nebi chrámová věž, jak
u cest rychle za jízdy míjejí kamenné kříže, boží muka v polích, či sochy svatých. Až se tají
dech, jak vyzařuje naše vlast paprsky hluboké víry, kterou zde před tisíciletím zaseli lidé víry,
lidé moudrých rozhodnutí s jemností vlastní vznešenosti svého poslání.
Znovu se vracím do dětství, kdy jsem obracel listy knihy pověstí o našem národě, ve které autor psal o příchodu této moudré víry takovým způsobem, že ve fantazii malého chlapce
se děj odehrával jako nejlepší film. Schválně se zaposlouchejme do Jiráskova vyprávění:
„Nový čas nastal, to jak přišli předchůdcové země křesťanské. Přišli jako záře denní před
svitem a vyjasnilo se po nich, neboť přinesli poznání jediného Boha. Zpěv zazněl z hlubin
tmavého hvozdu od moravské strany a rozléhal se z mrákavy lesů slovanským hlaholem…
Svatá zář pronikla hustým pomezným hvozdem a svítíc po vší zemi, vnikala do šera pohanských tajemných hájů… Mocně zněly hlaholy zvonů do širých krajů, dál a dále hlasněji zvučely zpěvy v posvátném, jímavém šeru Božích církví a okrouhlých kostelů pod modravými
oblaky vonného kadidla, před oltáři skvělými malbou na zlaté půdě i bohatou řezbou v záři
svěc.“
Jiráskovo mistrné vyprávění o nových časech našeho národa, které se již staly kamennou pamětí naší krajiny v podobě křížů u cest a chrámových věží tyčících se s křížem nad
krajinou spolu s euforií přicházejícího jara a snad i se vzpomínkou na euforii doby nově nabyté svobody nás vede k největším křesťanským svátkům roku, které nazýváme Velikonocemi.
To, co představuje symbol srdce, jako nejvnitřnější střed organismu, z něhož vycházejí
všechny tepny a do něhož se krev žilami opět vrací, to představují Velikonoce jako srdce
celého křesťansky vnímaného roku. Svátky Kristova umučení a zmrtvýchvstání jsou pramenem naděje všem lidem. Jsou původcem té víry i kultury, která je spjata i s tvářností krajiny
naší země.
Každý již někdy slyšel o významných dnech, jako je Popeleční středa, Postní čtyřicetidenní, Květná neděle, Svatý týden se Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou
a Velikonoční nedělí, která je tak významná, že se slaví po celý další týden se dny Velikonočního pondělí, úterý… až do další neděle.
Poté následuje období Velikonoc až do svátku Nanebevstoupení Páně slaveného ve
čtvrtek, čtyřicátý den po Velikonoční neděli, a toto období končí trochu zapomenutými Sva-
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todušními svátky a Hodem Božím svatodušním. Tím je dovršeno celé jedno velké období
roku – Velikonoce.
Celková doba trvání tohoto období je devadesát dní. Čtyřicet dní postní velikonoční přípravy a padesát dní oslav vzkříšení ukazuje na velký význam Velikonoc.
Obřady, které dnes můžeme prožívat v chrámech, mají své časové zařazení do prvních
staletí od Krista, podle ustanovení v Jeruzalémě, v řeckých, syrských a afrických městech,
v Římě a následně v celém tehdy známém světě za Alpami. Kořeny hlavního křesťanského
obřadu, mše svaté jako hostiny velikonočního beránka, nekvašených chlebů a vína, sahají
však až do pravěku. Mám za to, že toto nemůže nikým nepohnout k ještě většímu úžasu –
jakási celistvá kontinuita lidské kultury je přítomná ve velikonočním tajemství.
Stejně jako prezident Havel, či má maličkost, se z okna auta dívá kdekdo. Každý rád
vidí něco pěkného. Jsem rád, že se díky mnohým z vás podařilo dát také našemu chrámu
nový svěží vzhled. Kristův kříž báně kostela zlatě září nad naší obcí, jako výraz Božího objetí
všech, kdo zde žijí nebo tudy projíždějí.
Přijměte takto vy všichni, ať už zastupitelé, či dárci veřejné sbírky nebo samotní věřící
coby pravidelní dárci při nedělních sbírkách velký dík za všechny již vykonané práce.
Nezůstává však jenom u díků. Za každého dárce i farníka, a těmi jsou všichni pokřtění, ať už
do kostela chodí či ne, je slavena každý týden mše svatá po celý rok. Tato mše za vás má
svou nedosažitelnou hodnotu v ustanovení ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Tento obřad
mající kořeny v historii lidstva jako takového má dalekosáhlé účinky nesmírného požehnání
pro každého z vás. Stačí je jen s vírou přijmout.
Přeji všem požehnané Velikonoce, Váš otec Radek
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Květná neděle
• 8:30 hod. oslava Kristova příjezdu do Jeruzaléma. Mše bude zahájena na farní zahradě
požehnáním ratolestí kočiček a stromečků dětí, poté se vchází průvodem do chrámu,
kde budou čteny pašije – zprávy o Kristově umučení.
Zelený čtvrtek
Oslava Kristovy poslední večeře, první mše svaté a ustanovení kněží, kteří budou po
zbytek časů sloužit Božímu lidu.
• v 8 hod. zpívaná modlitba žalmů v kostele
• v 18 hod. mše svatá, při níž se umývají dvanácti mužům nohy, tak jako je umyl Kristus
apoštolům před poslední večeří. Po bohoslužbě půjdeme symbolicky doprovodit Krista
do Getsemanské zahrady, kde se modlil, potil krví a byl zajat.
Velký pátek
Připomínka Kristovy smrti na kříži a uložení do hrobu.
• v 8 hod. zpívaná modlitba žalmů v kostele
• v 8.30 hod. pobožnost křížové cesty
• v hodinu Kristovy smrti na kříži, v 15 hod., budou velkopáteční obřady, v nichž bude
čtena zpráva o Kristově smrti – pašije, poté bude uctíván kříž a bude otevřen Boží hrob.
• v 18 hod. zpívané žalmy
• boží hrob bude otevřen do 20 hod.
Bílá sobota
Den, kdy Kristus byl v hrobě a v noci, po tomto dni, vstal z mrtvých.
Po celý den bude otevřen Boží hrob a u něho budou probíhat tyto modlitby:
• v 8 hod. zpívaná modlitba žalmů v kostele
• v 10 hod. pobožnost pro děti
• v 15 hod. pobožnost k Božímu milosrdenství
• v 17 hod. zpívaná modlitba žalmů
Velká noc
Noc, v níž Kristus vstal z mrtvých.
• ve 20 hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
Je to největší a nejslavnější bohoslužba křesťanů, při níž se žehná velikonoční svíce,
naslouchá Božímu slovu, obnovují se křestní sliby a slaví se eucharistie.
Velikonoční neděle
Den, kdy se Zmrtvýchvstalý Kristus ukazuje apoštolům.
• v 8.30 hod. mše
• Po nedělní mši bude tradiční velikonoční pohoštění s pečeným beránkem na farní
zahradě.
• V 15 hod. bude slavnostní požehnání.
• Velikonoční pondělí
• První den velikonočního týdne.
• v 8.30 mše s žehnáním tatarů chlapců a následné žehnání příbytků velikonoční vodou
až do večera. (Kdo má zájem pozvat pana faráře k požehnání bytu, ať se nahlásí.)
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PROSBA O PŘÍSPĚVEK NA OPRAVU KOSTELA
Také letos se bude pokračovat v opravách kostela, a to opravou zbývající části střechy
včetně malé věžičky. Celkový rozpočet je 2,8 milionu Kč, farnost má nyní 400 000 Kč a z loňska ještě bude doúčtovaná dotace 700 000 Kč. Potřebujeme tedy ještě pro letošní rok sehnat
1,7 milionu Kč.
Do konce úplných oprav kostela zbývá ještě dalších 1,3 milionu Kč, v nich jsou započítány zbývající omítky a sokl kostela. Toto by se řešilo v příštím roce.
Až do tohoto roku jsme mohli dvakrát čerpat dotace z ministerstva zemědělství na rozvoj
vesnic s maximální částkou 700 000 Kč. Od tohoto roku však dotaci čerpat již nebudeme
moci, protože po nových úpravách ministerstva mohou žádat o dotaci pouze obce, které mají
méně než 2 tisíce obyvatel, což Troubky už nejsou.
V době uzávěrky zpravodaje probíhala jednání s krajem o možnosti mimořádné dotace
a s arcibiskupstvím o celkové půjčce na financování letošních oprav, a také o příspěvek
arcibiskupství.
Zatím jsme plně odkázáni na příspěvek z obecního rozpočtu a na veřejnou sbírku. Proto
se obracím jak na zastupitele s žádostí o schválení vyšší částky na opravy, tak na občany
s prosbou o štědrost, bez níž by se zbytek oprav provádět dále nemohl, což by byla škoda.
Uvádím zde také číslo konta veřejné sbírky zřízeného na opravu kostela, kam můžete
svou podporu poslat: 270910899/0300. Veřejná sbírka se bude konat až po Velikonocích formou vybírání do kasiček. Zatím se vybralo během minulých let přes 700 000 Kč, které jsou již
proinvestovány. Kontrolu nad veřejnou sbírkou a jejím uplatněním provádí Olomoucký kraj.
Děkuji za podporu a pochopení a věřím, že náš kostel bude opraven i přes nepříznivé
vyhlídky finančních možností.
Váš otec Radek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

OPUSTILI NÁS
Zdeňka Fridrichová
Františka Gregovská
Drahomíra Janoušková
Josefa Bálintová

Rostislav Šváb
Marie Rašková
Stanislav Nečekal
Milada Baránková

To jediné důležité v životě jsou stopy lásky, které za sebou necháváme, když odcházíme.
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého člověka.
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V prosinci 2017 se dožila významného životního jubilea
90 let paní Helena Bahounková
V lednu 2018 se dožili
významného životního
jubilea

V únoru 2018 se dožili
významného životního
jubilea

V březnu 2018 se dožili
významného životního
jubilea

60 let
Ladislav Brázda
Jana Florová
Stanislav Berčík

60 let
Jana Švábeníková
Věra Kucková
Libuše Nováková
František Kolář
Eva Rašková

60 let
Hana Vojtelová
Vladimíra Obrtelová

Karel Koutný
65 let
Zdeňka Vymazalová
Jaromír Přehnal
70 let
Emilie Lehká
Anežka Brázdová
Vojtěch Jehlář
75 let
Bedřich Hampel
80 let
Antonín Gregovský
Jiří Raška
91 let
Libuše Jehlářová

65 let
Helena Vojtášková
70 let
Josef Gregovský
Marie Kamelandrová
80 let
Ludmila Konečná
Adolf Gregovský

65 let
Čestmír Stavinoha
Jarmila Čečmanová
Miroslava Gregovská
Miroslava Bartoníková
70 let
Josef Dočkal
František Vojtek
Vilém Tvrdý

85 let
Stanislav Berčík

75 let
Jarmila Mrtvá
Pavel Topenčík
Zdeněk Zbožínek
Miluška Trefilíková

92 let
Marie Ťoupalová

90 let
Anna Krejčířová
92 let
Anežka Marková
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BLAHOPŘÁNÍ

PEPOVI ŠIMKOVI A ANTONÍNU GREGOVSKÉMU
přejeme
k významnému životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí a veselou mysl.
Při společném posezení s oslavenci a jejich manželkami se všichni příjemně
pobavili jejich veselými historkami a vzpomínkami z troubeckých ulic a zahrad.
Přátelé z klubu seniorů

BLAHOPŘEJEME PANÍ ZDEŇCE BRÁZDOVÉ
Zdeni, k Tvému životnímu jubileu,
dodatečně přejeme
hodně zdravíčka, životního optimismu, štěstí, radosti a spoustu
lásky.
Troubecký klub seniorů
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110. VÝROČÍ PANA JOSEFA KOŘÍNKA
Při příležitosti nedožitého 110. výročí od narození dědečka Josefa Kořínka
zveřejňuji rodinné fotografie.
Klára Sobková

Manželé Marie a Jan Kořínkovi a jejich početná
rodina.
Stojící zleva: Jenovéfa, Františka, František,
Alois, dědeček Josef, Anna, Marie
První řada: stařenka Marie, Jan, Stanislav,
stařeček Jan

Rodinný sraz v roce 2008.

Manželé Josef a Marie Kořínkovi a jejich děti
v roce 1969.
Stojící zleva: Jan, Františka, Anežka, Josef,
Marie, Stanislav, Jiří
První řada: Vítězslav, dědeček Josef, babička
Marie a Bohumil.
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STATISTIKA POHYBU OBČANŮ OBCE V ROCE 2017
K 31.12.2016 bylo v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu celkem 2029 občanů.
Měsíc

Přistěhování

Narození

Odstěhování

Úmrtí

Celkem

Stav

Leden

2

1

-6

-3

-6

2023

Únor

0

0

-5

-6

-11

2012

Březen

2

1

-6

-1

-4

2008

Duben

0

1

0

-4

-3

2005

Květen

4

1

-1

-1

3

2008

Červen

1

2

-1

-2

0

2008

Červenec

7

3

-4

0

6

2014

Srpen

0

2

-3

-1

-2

2012

Září

5

0

-1

-3

1

2013

Říjen

2

3

0

0

5

2018

Listopad

2

1

-5

-2

-4

2014

Prosinec

0

1

0

-3

-2

2012

Celkem

25

16

-32

-26

-17

K 31.12.2017 je v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu
y 2012 občanů.

KNIHOVNA
STATISTICKÉ OKÉNKO
V uplynulém roce navštívilo místní knihovnu celkem
1345 čtenářů. Vypůjčili si celkem 7099 knih a dalších
751 knih bylo zpracováno v tzv. cirkulačních souborech.
To byly knihy, které „putovaly“ na jeden rok do knihovny
v Lobodicích, a naopak, některé lobodické soubory byly zase zapůjčeny
ů
do Troubek. Když
vezmeme v úvahu čtvrtletní nákupy nových knih, je díky tomuto systému zajištěn pro čtenáře
stálý přísun novinek. A čtenáři jsou dobře informovaní a dovedou tuto nabídku ocenit.
K 31.12.2017 máme v knihovně 6992 knih a zaregistrováno bylo 249 čtenářů, tj. 12,43 %
z počtu obyvatel. Z toho bylo 71 dětí do 15 let. Ve skutečnosti je počet aktivních čtenářů ještě
vyšší, protože v praxi často využívá jednu registraci více rodinných příslušníků.
Počet registrovaných čtenářů, výpůjček i návštěvnost knihovny potvrzují dobrý výsledek
knihovnické práce, a to je v současné době počítačů, internetu, audioknih a jiných konkurentů
potěšující, ale i zavazující.
Děkuji zřizovateli – obci Troubky, za všestrannou podporu knihovny. Kromě pravidelného finančního příspěvku na nákup nových knih a časopisů investuje obec průběžně finanční
prostředky do obnovy počítačových programů i do modernizace, vybavení a údržby interiéru
knihovny.
V knihovně je používán počítačový program na automatizovaný výpůjční systém i program
MARC21 na katalogizaci knih.
Věřím, že i v letošním roce budou čtenáři se službami knihovny spokojeni.
Krásné jarní dny vám přeje Hana Obrtelová
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JAK PSY BAVÍ SVĚT S NÁMI
Veronika Hájková
Přivázala se ke mně a je mi v patách. Pronásleduje mě. Ale proč? Kvůli tomu zajíci? To snad ne.
Co má u nás v Michli na silnici co dělat zajíc? Že
kvůli němu brzdil autobus? Stejně málem přejel mě!
A vždyť ten řidič ani moc neřval a jen asi šest sprostejch slov…
Nebo že by to bylo kvůli té ženské? Co jsem
povalil toho jejího tlustýho nafrněnýho střapatýho sraba? Neměl se motat kolem mojí!
Měla v kapse moje bonbóny! A vyšilovaly obě úplně zbytečně. Ta paní dělala, jako bych zvalchoval ji, a pořád se kácela a něco si stříkala do krku. Prostě divná. Ani se nenamáhaly dát
mi to ochutnat. A na co moje volala záchranku? Ženské jsem se ani nedotkl. Ani tý její berle.
A zbytečně jsme tam ztvrdli přes půl procházky. A pak těch řečí… Ještě že lidsky v podstatě
nerozumím.
Nebo je to zase kvůli tý bílý kočce? Mají mít v pořádku plot! A co ten chlap vyváděl, přitom
já jen seděl u nich na stole pod jabloní. Vejš to nešlo. Moje ječela, abych okamžitě šel k ní.
Ale jak bych asi držel v šachu tu kočku, kdybych šel k ní? To jí nedocvaklo, že jo? A proč ten
chlap chtěl zaplatit ty květináče? Vždyť se rozbily, když je po mně házel! Kolik cvoků ještě
v životě potkám? Já nevím, jsem asi smolař. Možná je to nakonec kvůli tý černý kočce. Jak
jsem jim nadzvedl tu branku a ona pak nešla otevřít… A co já? Vždyť jsem se nemohl z tý
zahrady vůbec dostat! Ani pod tou nadzvednutou brankou to nešlo! Pořád málo místa, asi
si zase sedla, takže opět zbytečný řeči. Jak mě moje rvala ven, namohla si záda. Ale moje
záda skoro odřela! Copak jsem nebyl už dost potrestanej?
To určitě není ten důvod, byl jsem, jak říkám, potrestanej dost. Popravdě, nejvíc asi řvala
ta paní, jak jsem u nich rozebral králíkárnu. Ale jak rozebral, vždyť se rozložila skoro sama,
jen jsem trochu promáčkl dole to pletivo – a ti pitomí králici! Házel jsem s nima a oni stejně
pořád seděli jak umělí. Copak si nechtěli zahrát na honěnou? To je přece nejlepší hra! Prej
jsem je oslintal a byli v šoku. Já jsem byl v šoku! Králík přece musí běhat! Nač má nohy? Na
co mají takový králíky?
To koně, ti panečku běželi všichni! Vždycky! Teda až na ty v Milíčovským lese. Ale to bylo
tutově kvůli strážníkům, co na nich seděli, ti jim to určitě zakázali! A ještě nějak divně gestikulovali, když se moje sbírala ze země. To se ví, nakonec jsem se nechal chytit. Rozesmálo mě
totiž, jak byla celá zabahněná, no trochu jí to uklouzlo, když po mně skočila… A to je vždycky
řečí, že jsem pořád celej od bahna jako kanec. A teď se tam sama válela v louži právě úplně
jako kanec. Haha! Fakt vtipný. Takže se mělo přihlídnout k tomu, že jsem se sám dobrovolně
nechal chytit! A proč? Protože mi jí bylo líto! Takovej jsem dobrák!
Tak teď už mě snad konečně pustí… Co? Přece mě neztrapní a nepovede mě na provaze i v domě?! Tady jsem přece vždycky vzornej! Že by si ještě pamatovala, jak jsem srazil
toho instalatéra? Ale to byl blbec! Říkal, že se psů nebojí, ale psů! Co prej já jsem to za
vobludu?! Tak jsem po něm jen tak cvičně skočil. Vůbec nemusel slítnout ze schodů. A taky
nevím, proč tetě Záhorový srazil všechny kytky, já například mám kytky rád. A tetu Záhorovou taky, i když jsem ji slyšel říkat, že holt nejsem pes, že jsem buldok. Ale to říkala, jen když
přesazovala ty kytky. Má mě taky ráda. Musí! Protože jsem neodolatelnej buldok.
Já snad dojdu uvázanej až do kuchyně! Kdyby tam tak aspoň něco bylo… Voňavýho…
Ale šunku jsi koupila dobrou. A syrečky by nebyly? A no jo, to víš, že tě mám rád…
Zdroj: Se psem mě baví svět, kolektiv autorů, vydalo nakl. Grada, zkráceno.
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A LÉTA BĚŽÍ…
Na letošní šedesátníky, a nejen na ně, si
můžete zavzpomínat na dobových fotografiích zapůjčených od paní Marty Kolářové.

Třída 1. A, ročník narození 1958/59,
foto z roku 1965. Třídní učitelkou byla paní
Milada Kořínková.

Třída 1. B, ročník narození 1958/59,
foto z roku 1965. Třídní učitelkou byla paní
Anna Šamánková.

Turnaj neregistrovaných. Foto z roku
1972. Poznáte je?

Dům paní Bártkové v ulici Příčná. Foto
z roku 1965.

Dům paní Kolářové v ulici Vrbí. Foto
z roku cca 1960. Kdo tenkrát projížděl na
kole, nevíme.

Vzpomínáte, jak se tenkrát chodívalo koupat ke splavu? Děvčátko na dece je
Marta Kolářová. Snímek asi z roku 1960.
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NAŠI DOPISOVATELÉ
…PŘED 44 LETY
Nedávno, u odpolední kávy, jsme se sestrou Dagmar Vojtáškovou vzpomínali na událost,
která se před 44 roky odehrála u nás v lese. A tak jsme se hned na druhý den vydali hledat
místo a pomník…
Byl jsem ještě malý kluk, ale dobře jsem vnímal, co se to vlastně stalo. Všichni jsme se
tenkrát chtěli dostat na místo pádu vojenského letadla. Můj bratr (Čestmír Vojtášek) už jezdil na
motorce, tak tam byl mezi prvními, ale já musel na kole. Nikdy nezapomenu na polámané větve
v korunách stromů, obrovskou rýhu v silnici na Vlkoš a zbytky ohořelého stroje opodál v lese.
Všude byl cítit letecký benzín, pobíhalo zde několik lidí a vojáků, kteří nás odháněli z místa.
Nevím, co se vlastně tenkrát přesně stalo, jestli závada, či selhal lidský faktor, ale zahynuli
zde dva piloti, dva letci.
Poblíž pádu zmiňovaného letadla mají malý pomníček. Na fotce z místa pádu se můžete
dočíst, kdo zde zahynul, kolik mu bylo roků a kdy se to všechno vlastně stalo.
A tak si říkám, jestli by se obec, či nějaký nadšenec
neangažoval do úpravy okolí pomníku, přístupové cesty
nebo zda by alespoň k silnici neumístil ceduli s informací
o pomníku.
P
Pa
Pave
ave
el Vo
V
ojtjtjtáš
á ekk
áš
Pavel
Vojtášek
Mjr. – pilot Novák František,
narozen 17.11.1934,
zahynul 21.2.1974

Kapitán – pilot Šútor Pavol,
narozen 24.1.1940,
zahynul 21.2.1974
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
TROUBECKÝ KLUB SENIORŮ
Členové TKS se setkávají pravidelně každých čtrnáct dnů podle nastaveného plánu na rok
2018. Přijďte za námi přivítat jaro a přispět tak k dobré pohodě a náladě.
I letos jsme si zajeli zahrát do Přerova k Madoně bowling. Tentokrát jsme hráli na třech
hracích dráhách.
V rámci vepřových hodů jsme se podíleli na organizaci soutěže O nejlepší koláč. Do soutěže se přihlásilo 13 účastníků, kteří napekli rozmanité druhy koláčů, velmi dobré koblížky,
frgály, boží milosti, rohlíčky, svatební koláčky atd. Občané degustostovali tuto bohatou nabídku
koláčů a hodnotili ten nejlepší. První místo tentokrát získala paní Helena Vránová, na druhém
místě byla paní Věra Kelnarová a třetí místo patřilo paní Milušce Trefilíkové. Všichni účastníci
soutěže obdrželi z rukou pana starosty obce účastnické listy a věcné ceny.

Vítězky soutěž

e O nejlepší ko
láč

Setkání na Zavadilce

O nejlepší koláč

Velmi zajímavá byla
beseda s psycholožkou
paní Janou Gebauerovou na téma dobrá nálada, cesta k tělesnému
zdraví. V měsíci březnu
jsme se jako každoročně sešly na Zavadilce
a v závěru měsíce března
jsme
si pro naše domoj
vy
v vyrobily z březového
proutí
dekorační velikop
noční
věnečky a připravily
n
velikonoční
v
kraslice.
Přejeme vám krásné
velikonoční
v
svátky.
Jarka Špalková
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HANÁK TROUBKY
Folklorní soubor Hanák se po malém odpočinku po Vánocích opět s plnou vervou pustil
do tance a zpěvu. Letošní rok se i děti z Hanáčku a chasa z Omladiny připravují na vystoupení, která je čekají. Až to každého, kdo se na ně dívá při nácviku, nádherně nabíjí energií.
Je na ně při vystoupeních pěkný pohled.
Na rok 2018 máme kalendář akcí velmi slušně zaplněn. Již v únoru jsme tancovali v Olomouci na Okresním agrárním plese. Akce se velmi vydařila, a proto jsme dostali pozvání i na
příští rok.
Při obecní zabijačce proběhlo tradiční vodění medvěda. Masopustních masek bylo požehnaně a veselý průvod prošel a protancoval celou dědinou.
V červnu nás čekají hned dvě významné akce. 2. června budeme tančit v Přerově na akci
k významnému jubileu dr. Aloise Běhala, který byl dlouholetým choreografem našeho spolku
a nesmazatelně se svým rukopisem zapsal do historie našeho souboru. Budeme tam tančit
tance, které nás pan doktor naučil a my je do dneška máme ve svém repertoáru.
23.–24.6. jedeme tančit na Slovensko. Na své slavnosti nás pozval lidový soubor, který
loni hostoval u nás na hodech. Na hodové slavnosti se už také připravujeme. Tentokrát vychází termín na neděli 15.7. Hned v srpnu pojedeme tančit na mezinárodní folklorní festival
do Písku. Takže prázdniny letos opět strávíme v krojích.
8. 9. jsme pozvaní na okresní dožínky do Olomouce a souběžně bude probíhat příprava
na posezení u cimbálu, které je letos plánováno na 8. 12.. Jak ten čas letí. A to se určitě ještě
budou ozývat další zájemci o naše vystoupení.
Příští rok nás čeká významné jubileum, ale již nyní sháníme a připravujeme materiály
k historii Hanáku. Nejvíce nás těší dokumenty a fotky z doby dávné, kdy se v Troubkách
scházela ještě skupina, která nebyla organizovaná a tancovala jen tak, pro zábavu.
Nějaké fotky již máme, ale nejsme schopni poznat, kdo z Troubečáků na nich je. Tak je
budeme postupně prezentovat a pokud by se někdo poznal, budeme velmi rádi, když se nám
ozve a vytvoříme k těmto fotkám popisky. Předem moc děkujeme.
Přejeme vám krásné jaro a těšíme opět na setkání při našich akcích.
Staňa Vojtek, předseda spolku
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TROUBEČAN
Minule to bylo o latině, dnes to bude o SMS. SMSky jsou hlavním nástrojem komunikace
ve sboru a v jeho řízení. Zpravidla jsou jednosměrné od šéfa ke členům, plné zkratek a někdy
téměř šifer. Odpovídat nebo mít dotazy se nedoporučuje, protože se může stát, že ze zítřka
je dnešek, z Moštěnice Troubky, a to jsme pak na zkoušce všichni kromě Jirky.
Jako vždy po velkých svátcích nastal čas „sborových prázdnin“. Je to období předem
nedefinované a zpravidla závislé na časových možnostech šéfa, a ty bývají přerušovány
stručnými SMSkami: Ahoj všem, zkouška sboru dnes v .... hod v .... Vemte prosím s sebou
Nabucco,... Na vytečkovaná místa si doplňte čas, místo a noty jakékoliv skladby, kterou zpíváme.
Letošní „prázdniny“ byly přerušeny několika SMSkami. Opět jsme uskutečnili tradiční
návštěvu ve Svatobořicích-Mistříně, která se moc vydařila. Novou zkušeností byla návštěva
v prostějovské nemocnici, kde jsme doprovodili mši svatou naším vánočním programem.
Bohužel také přišla SMS a výběr skladeb dával tušit, že to bude pohřební program. Zemřel
dlouholetý zpěvák sboru v Moštěnici, pan Zdeněk Nebl.
Někdy však zkrácený název skladby v SMS a zpěvák – nováče dají vzniknout situaci,
která se nesmazatelně zapíše do „dějin“ sboru. Předloni v dubnu přišla SMS: Dnes je zkouška sboru v 19.00 hodin, vemte s sebou květiny bílé (přesný přepis). A náš poměrně nový
kolega měl problém. Shánějte v dubnu bílou květinu. Nakonec získal krásnou kytici bílého
šeříku a s nadšením přišel na zkoušku. Proč se všichni divíme, pochopil vzápětí. Připravovali
jsme program pro svatbu v Moštěnici a varhaník chtěl zkoušet sbor Květiny bílé po cestě
z opery Rusalka Antonína Dvořáka. A tak si jedna zpěvačka odnášela kytici domů. Zkrátka,
bez SMS by nám to nefungovalo.
Krásné jarní dny plné květin všech barev přejí členové sboru.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 17.11.2017
v Beňově, prakticky uzavřelo hasičský rok. Každý sbor obdržel Zpravodaj OSH, který bilancoval veškeré dění dobrovolných hasičů v okrese. Toto shromáždění také schválilo výsledky hospodaření OSH za daný rok a plán rozpočtu na rok 2018.
V pátek 12.1.2018 jsme se sešli na výroční valné hromadě sboru. Mezi našimi hosty
jsme přivítali starostu obce, zástupce hasičského záchranného sboru – územní odbor Přerov, sbory našeho okrsku, hasiče z Bochoře, Vlkoše a našeho patrona výjezdové jednotky
Jirku Machalu z HZS Přerov. V úvodu valné hromady byla minutou ticha uctěna památka
našich zemřelých sester a bratrů.
V obsáhlé zprávě o činnosti se hovořilo nejen o kladech, ale také o záporech, které
sbor provází v jeho každoroční dobrovolné činnosti. Součástí hodnotící zprávy byly i výsledky hospodaření jak s vlastními, tak i obecními prostředky. Starosta obce ve svém
příspěvku vyzvedl naši aktivitu při brigádnické činnosti, a také nás ubezpečil, že v rozpočtu
obce bude pamatováno na údržbu hasičské techniky.
Na závěr bylo schváleno usnesení z valné hromady sboru. Jen pro zajímavost uvádím,
že náš sbor měl k datu konání valné hromady 57 členů. Z toho je 10 mladých a 48 starších
hasičů – z nich je 5 žen, 29 mužů a 13 členů v důchodovém věku.
V únoru jsme v Bochoři hodnotili činnost našeho okrsku. Výroční valná hromada proběhla 16.2.2018 a byl zde domluven termín okrskového kola, které se bude konat v Bochoři 11.5.. V únoru jsme pořádali tradiční hasičský bál. Výbor sboru vyslovuje poděkování
všem sponzorům a našim členům, kteří přispěli jak finančně, tak svými dary do bohaté
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tomboly.
Z dalších akcí bych chtěl připomenout, že v květnu se bude konat v kostele svaté
Markéty mše za zemřelé bratry a sestry a za patrona všech hasičů sv. Floriána. Po
mši bude položen věnec u pomníku sv. Floriána.
Další akcí našeho sboru bude Pohár Hané, soutěž v požárním sportu dospělých,
mladých hasičů a veteránů, která se uskuteční 24.6.2018 na fotbalovém hřišti. Začátek soutěže bude v 10.00 hodin. Hasiči vás co nejsrdečněji zvou.
Hody v letošním roce vychází na 13.–15.7. a kromě hodových zábav proběhnou
tradičně i hanácké folklorní slavnosti.
Začal nový výcvikový rok pro naše aktivní členy a výjezdovou jednotku obce
Troubky. Byla zahájena příprava školení pro výjezdovou
jednotku.
Témata na letošní výcvikový rok
byla daná. V lednu
a únoru proběhla
cyklická školení velitelů, první pomoci,
které bylo velice
poučné pro všechny
členy jednotky. Dále
našich sedm členů
úspěšně absolvova-
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lo zkoušky na vůdce malého plavidla. Zkoušku členové jednotky složili úspěšně. Také
naši řidiči absolvovali pravidelné školení. Všechna školení probíhala na Územním
odboru HZS Olomouckého kraje v Přerově, školení řidičů v Kojetíně.
Soutěžní družstva se scházela pravidelně jedenkrát za týden po celou zimu. Zimní příprava probíhala ve sportovní hale. Začala v listopadu a končila v měsíci březnu.
Výbor musel konstatovat, že účast na zimní přípravě byla velmi mizerná v řadách
mužů, kdy se kolektiv dospělých zimní přípravy nezúčastnil. Kolektiv mladých hasičů
se zimní přípravy účastnil v rámci svých možností.
V současné době se již mladí hasiči připravují zpět v hasičské zbrojnici a opět si
oživují hasičské dovednosti. Na konci května je totiž čeká kolo hry Plamen. Jak počasí dovolí, začne se kolektiv připravovat na první soutěž, a to první postupové kolo
v požárním sportu, dne 11. 5. v Bochoři, začátek v 16.00 hodin.. Následovat budou
soutěže v požárním útoku ze seriálu soutěží Přerovské ligy. Naše tradiční soutěž
O pohár Hané, která je zařazena do Přerovské ligy požárních útoků, se uskuteční
v neděli dne 24.6.2018 a začínat bude v 10 hodin na fotbalovém hřišti, a to jak v kategorii dospělých, tak mladých hasičů včetně soutěže seniorů.
V lednu byla slavnostně vysvěcena zásahová cisterna T–815 CAS 32, a to po
mši v kostele svaté Markéty za přítomnosti vzácných hostů v čele s panem starostou obce a členy zastupitelstva obce. Mezi hosty jsme přivítali náměstka hejtmana
Olomouckého kraje, tajemnici Bezpečnostní rady Olomouckého kraje, krajského ředitele HZS Olomouckého kraje a dalšími hosty. Zásahová cisterna byla zařazena
do ostrého výjezdu a byla také pojmenována Alenka, po naší zemřelé setře Aleně
Zatloukalové. Po vysvěcení následovala beseda s hosty a předání děkovných listů.
Výbor sboru vyslovuje poděkování všem členům, kteří se aktivně podíleli na opravě a udržování techniky v provozuschopném stavu, a také všem, kteří se podíleli na
akcích pořádaných naším sborem.
Výbor
Výbo
Vý
borr sboru
sbor
sb
oru
u SDH
SDH Troubky
Trou
Tr
oubk
bkyy
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
HIT LETOŠNÍ SEZONY – MELOUN CUKROVÝ
Meloun cukrový mnozí nesprávně označují za ovoce, přitom ve skutečnosti
jde o druh plodové zeleniny. Je sice menší a ne tak šťavnatý jako známější vodní meloun, ale je velmi chutný a aromatický. Meloun cukrový má původ v subtropické Africe
a patří do čeledi tykvovitých. V západní Evropě jej začali pěstovat od 15. století. Subtropické
typy mají žlutou slupku a dužninu, východoasijské hladkou zelenou slupku a bílou dužninou,
v teplejších oblastech Evropy jsou ve velkém nejčastěji pěstovány cukrové melouny s drsnou, béžovou slupkou a oranžovou dužinou. Patří k nim oblíbené kantalupy, hladkoplodé
melouny maltézské a odrůdy korkovitě síťkované. Pro své aroma patří k nejoblíbenějším,
jíst se ovšem musí v optimální zralosti a nedají se příliš dlouho skladovat Dají se s velkým
úspěchem pěstovat i v našich podmínkách.
Semena melounu cukrového vyséváme brzy na jaře do truhlíků, nebo můžeme použít i květináče o průměru 6 až 9 cm. Do každého květináče dáme vždy po dvou semenech
a v případě, že vzejdou obě rostliny, tak tu slabší vytrhneme. Po šesti týdnech můžeme začít
sazenice pomalu otužovat. Jakmile nebudou hrozit ani pozdní mrazíky, vysadíme rostlinky
na vzdálenost 1 metru do řádků a udržujeme meziřádkovou vzdálenost 1 až 1,5 metru. Sazenice umisťujeme do malých hrůbků do záhonu s dostatečným slunečním svitem a výživnou
půdou. Mladé sazenice je dobré (zejména v chladnějších oblastech) před chladem zpočátku
dobře chránit. Možné je také jejich pěstování ve studených pařeništích nebo ve skleníku.
Vhodnou ochranou před nízkými teplotami může být fóliový tunel, poklop a je možné použít
i netkanou textilii.
Zejména cukrové melouny se dříve během pěstování zaštipovaly, aby bylo dosaženo většího rozvětvení výhonů, v současnosti jsou již pěstovány i odrůdy, které to nevyžadují.
Melouny je nutné po celou dobu vegetace zalévat a alespoň jednou týdně je hnojit tekutým
hnojivem přidaným do zálivky. Melouny se sklízejí v červenci nebo srpnu. Cukrový meloun
má v průměru o dvacet dní delší vegetační období než meloun vodní. Že je plod zralý, se
pozná ze zasychající stopky, a také podle toho, že při poklepání zní dutě. Pozor však, aby
nebyl již přezrálý.
Vcelku je možné plod skladovat po několik týdnů, během této doby stále dozrává
a mění se jeho chuťové vlastnosti. Pokud je ochranná slupka porušena, začne docházet
k rychlému kažení dužiny, je proto třeba meloun co nejdříve zkonzumovat.
Jako ochrana plodů před infekcí z půdy může posloužit suchá tráva, nejlépe chomáč sena. Plody na něj jednoduše položíme. Je možné také využít kousek dřeva. Cukrové
melouny je dobré pěstovat na mulčovací fólii, která zabraňuje případnému zahnívání plodů
a navíc pomáhá udržovat teplo. Další její výhodou je fakt, že udržuje dobrou strukturu půdy
– chrání ji totiž před přímým dopadem dešťových kapek a zaplevelením.
Konzumace melounů je zdraví prospěšná, tato zelenina posiluje a čistí organismus. Melouny mají rovněž uklidňující účinek a pozitivně ovlivňují krevní oběh, navíc mají
dokonce i protisklerotické a antirevmatické účinky.
Myška Sázelka

Cukrový meloun

Sklizeň

Velkopěstírna
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Milí příznivci chovatelů, konečně začíná jaro, což je pro každého
z nás optimistické a radostné roční
období. My, kteří navíc chováme
různá zvířata, jsme celí nedočkaví na nové přírůstky. Začínají se
líhnout kuřata, kachňata, housata
a další drůbež. Kotce se zaplňují
králíčky a holubníky holoubaty.
Ale i v tomto čase se konají
chovatelské akce. Máme za sebou
první výstavu v Kojetíně, která byla
v únoru. Vystavoval na ní přítel
Tomšů a přítel Skopal. Po nějaké
přestávce ještě proběhne výstava
na hody v Bochoři, které jsou první
týden v květnu.
V době, kdy vyjde tento zpravodaj, budou za námi také první
letošní závody králičího hopu. Přikládáme alespoň povedený plakát.
Musíme také provést jarní úklid
našeho areálu na Loučkách.
Přeji ám co nejvíce pohodové
jarní nálady a pokud se rozhodnete
pro chov králíků, drůbeže nebo holubů, tak právě teď je nejvhodnější
čas a my vám rádi pomůžeme.
Zdar chovatelství,
J. Jehlářová

MYSLIVECKÝ SPOLEK MEZIVODÍ TROUBKY
Začněme příspěvek troubeckého mysliveckého spolku, členů Hubertova cechu,
poděkováním těm, kteří se přišli pobavit na myslivecký ples, který v Troubkách tradičně otvírá plesovou sezonu. Jelikož nám není lhostejná úroveň plesu, snažíme se
reagovat na podněty z pořádání nejen této akce. Návštěvníkům se snažíme připravit
určitý komfort v zázemí, službách a příjemném prostředí. Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, tak praví jedno přísloví, a my jsme přistoupili ke změně hudebního
tělesa. Dlouho nám na plese hrála skupina BIG-MŽIK, letos ji nahradilo seskupení
PETR´S MUSIC z Doloplaz-Nezamyslic. A podle ohlasu z řad veřejnosti byl tento
krok dobrý.
Začátek března se nesl ve znamení bilancování na výroční členské schůzi s účastí
pozvaných hostů, kteří si vesměs pochvalovali spolupráci s naším spolkem. Ve svých
vystoupeních se v diskuzi postupně vystřídali Mgr. Radek Brázda – starosta obce,
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Pavel Kučeřík – předseda myslivců ze Záříčí, Ladislav Hanák – zástupce trubačů
ZÁTRŽA a Zbyněk Smolka – zástupce jezdeckého oddílu.
V hodnocení činnosti spolku se vystřídali předseda, myslivecký a finanční hospodář, a kontrolní komise. Usnesení z rokování se neslo v tradičním příjemném duchu.
Mimo automatického plnění povinností v myslivecké oblasti, což je zejména odchov
bažantů, péče o zvěř, udržování a tvorba nových mysliveckých zařízení a zvelebování majetku, dostává spolek za úkol pořádat burzu mysliveckých a rybářských potřeb,
myslivecké slavnosti a střelby trojčlenných družstev a jednotlivců. Spolupodílíme se
také na konání svatohubertské mše v kostele svaté Markéty a po přelomu roku budeme v lednu opět otvírat mysliveckým plesem řadu společenských akcí v obci, které
připravuje nejen náš spolek, ale i pro spoluobčany a široké okolí.
A co se týče dění v přírodě, ta se po období klidu a spánku začíná probouzet. Teplejší dny daly signál k tomu, aby pukly první pupence na stromech a aby se z půdy
vytlačily na povrch první rostlinky. Budeme si přát, aby se teplota udržela nad bodem
mrazu, aby nám budoucí plody nepomrzly už při rozkvětu.
Tu a tam uslyšíte bažantího kohouta, jak si brání svoje teritorium, a pokud budete
mít štěstí, možná narazíte i na zajíce, zvěř u nás pomalu, ale jistě mizící. Srnčí zvěř,
která se v období zimy sdružovala v tlupách, bude tato stádečka opouštět. Srnci budou vytloukat paroží, které doposud vyrůstalo v lýčí,
a budou se snažit udržet získaná území. Holubi
h
hřivnáči, ano, to jsou ti, které poznáte při letu podle
bílého proužku na letkách – křídlech, si budou hledat v korunách stromů své místo pro zahnízdění.

Na střelby si nachází cestu čím dál více
zájemců z řad veřejnosti.

Příroda se postarala, aby čerstvě
nakladené srnče splývalo s
prostředím.

Burza
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POZVÁNKY
V neděli 13. května od 9 hodin vás na Konírně rádi přivítáme na XVII. burze mysliveckých
a rybářských potřeb, kde bude připraven i doprovodný program, včetně zábavy pro děti.
A aby se to nepletlo, tak rovněž v XVII. ročníku budou soutěžit trojčlenná družstva ve
střelbě na asfaltové střelnici na Vlažné, a to 3. června.
Týden po troubeckých hodech, v sobotu 21. července, si vás dovolíme pozvat na hlavní
letní akci spolku pro veřejnost VI. myslivecké slavnosti na Konírně. Jelikož se vám líbila
na našem plese v lednu živá hudba skupiny PETER´S Music, pozvali jsme ji i na tuto akci.
Samozřejmě, že opět přichystáme něco dobrého na zub z myslivecké kuchyně a nebude
chybět doprovodný program – myslivečtí trubači, vábení jelenů a další překvapení.
Pokud budete mít zájem nejen o tyto akce, ale i o dění v našem spolku, stačí si otevřít
webové stránky www.myslivosttroubky.webnode.cz. Tam se dozvíte další podrobnosti.
Těšíme se na setkání s vámi.
Luděk Judas

STÁJ KREJČÍŘOVI

ích
Zimní trénink v Čelčic

ECLINDORA

Rok se sešel s rokem a zase
jsme
js
o něco starší.Dovolte mi
te
tedy
v krátkosti uplynulý rok
2017
2
zrekapitulovat.
Začátkem roku 2017 jsme
pravidelně
p
trénovali v hale
a naše první kroky v jezd
decké
sezoně směřovaly na
vvšestrannost do Těšánek.
V dubnu se u nás narodila dvě hříbátka – pony kobylka Bibiana a hřebeček
Toffifee. V červnu jsme vyrazili s Fanny na „všestrannost“ do Loštic.
Následující den, po našem příjezdu z těchto závodů,
porodila klisna Elisabeth-B
svou první kobylku, která
byla později pokřtěna jménem Eclindora.
Koncem června se v naší
sstáji uskutečnil první ročník
d
dětského dne, který se těšil
jjednak velmi hojnému počtu
d
dětí, ale i velmi pěknému slun
nečnému počasí. Celý červen
nec se u nás pořádaly tábory
p
pro děti a mládež. Než byly
le
letní prázdniny u konce, závodili
js
jsme také v Rudné pod Pradě-
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dem a v Humpolci. Nový školní rok jsme přivítali začátkem září a s rokem 2017 jsme
se společně s vámi rozloučili v prosinci na mikulášské nadílce u koní.
A co nás čeká a nemine v roce 2018? S Fanny se opět důkladně připravujeme na
nadcházející jezdeckou sezonu, kterou bychom rádi věnovali především soutěžím ve
všestrannosti. Naše tři hříbátka letos oslaví své první narozeniny a desetiletá klisna
Elisabeth-B by měla koncem května přivést na svět své druhé hříbě. Všichni už se
těšíme a netrpělivě tipujeme, jestli to bude hřebeček nebo kobylka.
V letošním roce dovršuje tří let klisna Anabeth, což znamená, že se bude učit
nosit svého jezdce i se sedlem. Klisny se v tomto věku obsedají především kvůli přípravě na výkonnostní zkoušky tříletých klisen, kde musí absolvovat skok ve volnosti,
jednoduchou drezurní úlohu a skoky se svým jezdcem.
Tak jako každý rok, tak i letos věnujeme celý červenec letním táborům pro děti
a mládež u koní. Děti se mohou k nám těšit od dubna do června a od září do listopadu, každý pátek od 15:30 do 17:00 hod. na pony-školičku.
Pro mládež pořádáme celoročně jezdecký oddíl, který probíhá každé úterý a čtvrtek odpoledne. V červnu se na vás těšíme při příležitosti pořádání dětského dne
u koní a v prosinci ukončí rok 2018 Mikuláš s jeho družinou na koních.
Simona Krejčířová

ZE SPORTU
TJ SOKOL TROUBKY
Ohlédnutí za uplynulým rokem
TJ Sokol Troubky měl k 31.12.2017 276 členů v oddílech ASPV, volejbalu, ledního
hokeje, jezdectví a nově v oddílu florbalu, což je přesně o 20 členů více než v loňském
roce. Výkonný výbor se pravidelně scházel v sedmičlenném složení na svých zasedáních, na která byl také pravidelně zván zástupce oddílu florbalu. Na těchto zasedáních
VV řešil úkoly uložené valnou hromadou a jiné záležitosti spojené především s chodem
sportovní haly, se zajišťováním finančních prostředků na provoz a údržbu sportovišť,
na investiční akce a v neposlední řadě se zabýval činností v jednotlivých oddílech
a v TJ jako celku.
Úkoly uložené valnou hromadou spočívaly v prodeji parcely č. 481 v k. ú. Troubky
nad Bečvou, který se zatím neuskutečnil, v dohlížení na hospodárný provoz sportovní
haly, o kterém vypovídají snižující se náklady na energie ve srovnání s předchozími
léty, a to jak vlivem energetických úspor, tak vlivem internetové aukce energií, do které
jsme se zapojili i v loňském roce s elektřinou a letos plánujeme vysoutěžit dodávku
plynu.
Finance na celý rok 2017 se podařilo zajistit díky finančním příspěvkům především z rozpočtu obce Troubky, z okresního sdružení ČUS v Přerově, z příspěvku od Olomouckého kraje
z PROGRAMU VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech vypsaného MŠMT.
Další příjmy plynou z příspěvků našich členů, pořádaných sportovních a kulturních
akcí během roku, od sponzorů a v neposlední řadě z pronájmů sportovní haly a dalšího
majetku TJ Sokol Troubky.
Ukončené, probíhající a plánované záměry
Z ukončených akcí bych zmínil dokončení rozběžiště a doskočiště pro skok daleký, vybudované za sportovní halou, kde se nám podařilo formou daru pořídit plachtu
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na zakrývání doskočiště. Za halou ještě zbývá dokončit travnaté hřiště, kde v jarních
měsících proběhlo srovnání terénu a osetí trávou. Nicméně na kvalitě trávníku ještě
musíme zapracovat, a také zbývá zabudovat branky.
Již jsem vás informoval o záměru TJ společně s SDH a Hanákem Troubky vybudovat
přístřešek v areálu na Záhumení. Byl vyhotoven návrh trojstranné smlouvy o spolufinancování akce, kde je navržena 1/3 spoluúčast pro každou zúčastněnou stranu. Na tuto
akci máme k dispozici cca 170 000 Kč od obce Troubky. To je nevyčerpaná částka z nenávratné finanční výpomoci 1 500 000 Kč, která byla použita na energetické úspory pro
sportovní halu. Nutno dodat, že ze strany SDH i Hanáku zatím nebyl návrh odsouhlasen,
a tak se budeme bavit dál o tom, co bude pro koho přijatelné a za jakých podmínek.
O záměru rekonstrukce asfaltového hřiště Na Dolách vás informuji na VH každoročně, nicméně se nám nikdy nepodařilo získat finanční prostředky na tuto jistě
velmi potřebnou akci. Výkonný výbor se proto rozhodl oslovit firmu Sofisgrant, která již
úspěšně zpracovávala žádosti o investiční dotaci z programu MŠMT v minulosti. Po
vypsání potřebné výzvy byla podána žádost o podporu rekonstrukce hřiště TJ Sokol
Troubky v průběhu srpna.
V podmínkách tohoto programu byla např. vysoká stavební připravenost, proto byla
oslovena firma BaF, aby zpracovala projektovou dokumentaci pro společné uzemní
rozhodnutí a stavební povolení. Projektová dokumentace byla včas zpracována a na
Magistrát města Přerova byla předána žádost o vydání tohoto rozhodnutí. Bohužel
však musím říci, že ani tato fáze stavební připravenosti nebyla dostatečná, a tak na
konci listopadu přišlo rozhodnutí o nenavržení tohoto projektu k financování. O dalších
možnostech rekonstrukce asfaltového hřiště budeme průběžně informovat.
Kulturní, společenskou a především sportovní činností v jednotlivých oddílech se
již zabývala, nebo bude zabývat, jistě velmi podrobně, výroční schůze jednotlivých
oddílů. Z kulturních akcí bych rád zmínil pořádání tradiční velikonoční zábavy oddílem
volejbalu nebo štěpánskou zábavu pořádanou oddílem ledního hokeje. Ze společensko-sportovních akcí se uskutečnila Pohodová sobota pořádaná oddílem ASPV, která
se těší čím dál většímu zájmu. Ze sportovních akcí nebudu vyjmenovávat všechna cvičení jednotlivých oddílů na svých sportovištích v rámci tréninků nebo jejich pravidelné
soutěže, pouze zmíním, a tímto děkuji za aktivní přístup hokejistům, a nejenom jim, za
napuštění kluziště na „Liďáku“. Kluziště bylo hojně využito v dopoledních hodinách pro
zpestření tělesné výchovy místní základní školy a odpoledne si mohly zabruslit oddíly
TJ i široká veřejnost.
Nově ustanovený oddíl florbalu uspořádal v květnu v naší sportovní hale turnaj ve
florbale mužů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám zachovávají přízeň a jsou ochotni
jakýmkoliv způsobem pomáhat.
Děkuji také zastupitelstvu obce, MŠMT, regionálnímu sdružení ČUS, Olomouckému kraji, panu Marku Vybíralovi z ulice Kozlovská, firmě ENPRO Energo s.r.o. a firmě
TOPOS PREFA Tovačov za finanční podporu v loňském roce.
Poděkování za celoroční spolupráci patří také členům FK Troubky, Základní a Mateřské škole v Troubkách, SDH, Hanákům a v neposlední řadě i členům výkonného
výboru, vedoucím, trenérům družstev a všem ostatním neregistrovaným příznivcům.
Děkujeme také našemu správci sportovní haly panu Antonínu Ticháčkovi, a to nejen za jeho práci odvedenou v loňském roce, ale i za všechny roky předcházející, které
sportovní hale věnoval. A protože před prázdninami bude odcházet na nikdy nekončící
dovolenou, přejeme mu, ať si ji užije hlavně ve zdraví.
Martin Frgal
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FOTBALOVÝ KLUB
NEJMLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Bronzový úspěch
Naše nejmladší fotbalová přípravka (ročník 2010) se pod vedením trenéra Michala Bartoňka zúčastnila v únoru velkého turnaje pořádaného Sokolem Čekyně v troubecké hale. Tohoto turnaje se zúčastnilo 11 mužstev z blízkého regionu a naše nejmladší fotbalové naděje
se v této konkurenci určitě neztratily.
Po jednodenním fotbalovém maratonu, kdy každý tým odehrál deset utkání, se naši benjamínci zaslouženě umístili na krásném třetím místě a odnesli si bronzové medaile. Jedinou
prohru jim uštědřila Viktorka Přerov, která s jedinou remízou celý turnaj s přehledem vyhrála.
Na druhém místě se umístila Slávie Kroměříž, i když s našimi borci svůj turnajový zápas
prohrála.
Tento halový úspěch bude určitě velkým povzbuzením pro tuto nejmladší generaci do
další fotbalové práce.
Výsledky:
Troubky – Čekyně 2:1, Lazníky 4:0, Pavlovice 3:2, Kroměříž 2:1
Újezdec 1:0, Chropyně 1:0, Beňov 1:1, KMK Přerov 0:0,
ZŠ Za mlýnem 0:0, Viktorka Přerov 0:2.
Branky:
Šimon Zatloukal 4, Danny Košuta 3, Radek Bartoněk 2,
Lukáš Vožda 2, Ondra Macháček 2, Jakub Jurča 1.
PN
PN
Stojící zleva:
Jakub Jurča,
Radek Bartoněk,
Tomáš Ticháček,
Danny Košuta,
Michal Bartoněk – trenér
První řada zleva:
Ondřej Macháček,
Tomáš Walter,
Radim Doležel,
Šimon Zatloukal
Brankář: Lukáš Vožda
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Předběžný LOS FK Troubky – Jaro 2018
Sobota 31.3.
Neděle 1.4.
Sobota 7.4.
Sobota 7.4.
Neděle 8.4.
Neděle 8.4.
Středa 11.4.
Sobota 14.4.
Sobota 14.4.
Neděle 15.4.
Sobota 21.4.
Sobota 21.4.
Neděle 22.4.
Sobota 28.4.
Sobota 28.4.
Neděle 29.4.
Sobota 5.5.
Sobota 5.5.
Sobota 5.5.
Sobota 12.5.
Neděle 13.5.
Neděle 13.5.
Neděle 20.5.
Neděle 20.5.
Neděle 20.5.
Neděle 27.5.
Neděle 27.5.
Neděle 3.6.
Neděle
Neděle
Čtvrtek
Sobota

3.6.
3.6.
7.6.
9.6.

Neděle 10.6.
Sobota 16.6.

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

KMK Přerov – Troubky
Troubky – Kojetín B
Troubky - Želatovice
Troubky – Přerov B
Radslavice - Troubky
Troubky – Lobodice
Tovačov – Troubky
Troubky – Čekyně
Troubky – Čekyně
Vrchoslavice - Troubky
Troubky – Ústí B
Újezdec – Troubky
Troubky – Křenovice
Moštěnice - Troubky
Brodek – Troubky
Lověšice – Troubky
Troubky - Lipník
Troubky – KMK Přerov
Troubky – KMK Přerov
Haná Prostějov - Troubky
nástavba - los
Moštěnice – Troubky
Vlkoš – Troubky
Troubky – Želatovice B
Troubky – Kozlovice
Troubky – Kozlovice
Smržice - Troubky
Křenovice - Troubky
Tovačov – Troubky
Troubky - Tovačov
Troubky – Radslavice
Troubky – Kojetín
Přerov B – Troubky
Klenovice - Troubky
Želatovice – Troubky
Troubky – Újezdec

9:00
15:30
14:00
15:30
15:30
10:00
16:30
14:00
15:30
15:30
16:00
13:30
10:00
16:00
nástavba - los
9:00
9:30
16:30
nástavba - los
13:30
15:00
16:30
14:00
13:00
17:00
nástavba - los
14:00
15:30
17:00
nástavba - los
hlášenky
10:00
17:00
nástavba - los
14:00
15:30
18:00
17:00
nástavba - los
17:00
17:30
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ZADÁNO PRO ŽENY
KŘENOVÁ OMÁČKA
Potřeby: 1 cibule, 4 lžíce másla, 4 lžíce hladké mouky, 250 ml zeleninového vývaru, 250 ml mléka, sůl,
1 lžíce octa, 1 lžíce cukru, 3 lžíce křenu (čerstvého
nebo konzervovaného), 150 ml smetany na vaření.
Postup: Nakrájenou cibuli orestujeme na másle,
přidáme mouku a dobře promícháme. Přilijeme vývar a mléko, povaříme asi 5 minut, dochutíme solí,
octem, cukrem, přidáme 3 lžíce křenu a povaříme
10 minut.
Omáčku podáváme k masu dle chuti – sekaná, vepřové nebo hovězí plátky s knedlíky.
MALTAŠE
Potřeby: 25 dkg hladké mouky, 25 dkg tuku (Hera),
1 vejce, ½ prášku do pečiva.
Náplň: mleté ořechy, cukr, skořici, citronovou kůru
spaříme horkým mlékem nebo vodou.
Postup: Zpracujeme těsto, rozválíme na tenko, vykrajujeme kolečka, doprostřed dáme nádivku, můžeme dát i marmeládu, stiskneme okraje nebo je spojíme rádýlkem. Pečeme ve středně vyhřáté troubě.
OŘECHOVÁ KOLEČKA
Potřeby: 30 dkg hladké mouky, 1 žloutek, 20 dkg másla, 10 dkg mletého cukru, 17 dkg lískových oříšků.
Postup: Z těsta uděláme váleček, nakrájíme na 3 cm vysoké válečky, na plech je postavíme
dosti daleko od sebe – rozjedou se. Upečené sypeme cukrem s vanilkou.
JS

PRO CHVÍLE ODDECHU
PRANOSTIKY
Kolik je v březnu mlh, tolik je v květnu mrazů.
První bouřky přilétají na křídlech jiřiček.
Než skočí máj, neodhazuj šál.
Když v noci na Bílou sobotu hřmí, bude málo třešní.
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Svatý Ondřej mosty staví, svatý Jiří je odplaví.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
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ZAJÍMAVOSTI
Při hře nechávají psi gentlemansky vyhrát fenky, i když jsou
psi fyzicky silnější.
Když veverka najde opuštěné mládě, adoptuje si ho.
Mořský koník má jednoho partnera na celý život. Když společně cestují z místa na místo, drží se ocasy, aby si neuplavali.
Stejně tak vydry se ve spánku drží za tlapky, aby si neuplavaly. Během spánku totiž plavou na zádech.
Otisk psího čumáku je stejně unikátní, jako otisk lidského prstu.
Tučňák dává samičce, kterou si vybral za družku, kamínek jako dárek.
Zdroj: www.svetzeny.cz
ROZUMÍTE CIZÍM SLOVŮM?
SEGREGACE – ŽOVIÁLNÍ – FLEGMATIK – ADEKVÁTNÍ – VERIFIKACE – APRIORI – INVENCE – EVALUACE – KONCEPCE – SARKASMUS
Bodrý, dobromyslný – odpovídající – předem – hodnocení – jízlivost, uštěpačnost –
rozdělení – klidný člověk – ověření – důvtip – základní rozvržení.
Řešení:

Rozdělení – bodrý, dobromyslný – klidný člověk – odpovídající – ověření – předem – důvtip – hodnocení – základní rozvržení – jízlivost, uštěpačnost.
MYŠLENKY SLAVNÝCH
►
►

►
►
►
►
►
►
►
►

Až ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády.
J. WERICH
Aby se člověk zlepšil, musí se změnit. Aby byl perfektní, musí se měnit často.
W. CHURCHILL
Žárlivost je štěkání psa, které láká zloděje.
EZOP
Nemluv o tom, jak se má jíst, ale jez, jak se sluší.
EPIKTÉTOS
Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.
SENECA
Někdy je prostě nejlepší skočit – a křídla si nechat narůst až ve vzduchu.
R. BRADBURY
Všechno odchází, všechno pomíjí, voda teče a srdce zapomíná.
G. FLAUBERT
Ženy jsou běloučký cukr v tom hořkém kafi života.
J. SEIFERT
Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit.
K. H. BOROVSKÝ
Víno působí, že i moudrý zbloudí.
ŠALAMOUN
LK
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SMÍCH – NEJLEPŠÍ LÉK
Divadelní kritik přišel do restaurace, pravou ruku v sádře, opuchlé oko a kulhal. Kamarádi se ho ptali, jestli neměl autonehodu. „Ne, neměl. To mi udělal herec, o kterém jsem
napsal, že neví, co s rukama.“
„Tak jak vám chutnal řízek?“ ptá se číšník hosta.
„Z hlediska mé profese mohu říct, že byl prvotřídní.“
„Pán je řezník?“
„Ne. Obuvník…“
Lékař na záchytné stanici: „Tak to máte, vážený pane, jeden a půl promile alkoholu
v krvi!“
„Vidíte, pane doktore, co jsou ti výčepní za neřádové! Posledně jsem měl při stejném
množství vypitého rovné dvě promile!“
Pán s novým, velmi drahým jízdním kolem si vyjede na výlet na rozhlednu. Pod rozhlednou si kolo přiváže ke stromu a přiloží cedulku s nápisem: „Nekrást, každého chytím. Sherlock Holmes.“
Vrátí se zpátky, kolo nikde a na cedulce připsáno: „Mě nechytíš. Lance Armstrong.“
„Včera jsme byli u Ferdy na oslavě. Chvíli panovala pochmurná nálada, ale potom Ferda dostal telegram, že mu zemřela tchyně…“
Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude zavřen nebo ne.
Ředitel vysvětluje: „No, my napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi lžičku, hrnek
a kýbl a poprosíme ho, aby vanu vyprázdnil.“
Návštěvník odpovídá: „Aha, rozumím, normální člověk vezme kýbl, aby to šlo rychleji,
že?“
Ředitel: „Ne, normální člověk vytáhne špunt. Chcete pokoj s balkonem nebo bez?“
„Mami, naše paní učitelka vůbec nezná naši paní ředitelku!“
„Jak to, Filípku?“
„Nakreslil jsem paní ředitelku dneska ve škole a paní učitelka řekla: „No, co je zase
tohle?“
Při představení Shakespearovy hry Richard III. herec říká: „Koně, koně, půl království
za koně!“
Ze sálu se ozval hlas: „A osel by nestačil?“
Herec se nenechal vyvést z míry a hned odpověděl: „Ano, hodil by se, ale pospěšte si!“
V práci se ženy začaly hádat. Zavolaly vedoucího, aby udělal pořádek. „Ticho!“ vykřikl.
„Ať mluví nejstarší!“ V tu chvíli všechny zmlkly…
Před školou visí cedule: „Řidiči, pozor, nepřejeďte děti!“
Druhý den na ceduli přibude nápis: „Počkejte si na učitelku!“
LK
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POZVÁNKY
OBČANSKÁ BESEDA TROUBKY, Z. S., DIVADELNÍ SOUBOR,
vás srdečně zve
u příležitosti 125. výročí trvání tradice ochotnického divadla
v Troubkách

na premiéru představení komedie JANA HAVLÁSKA

NEPOŽÁDÁŠ O MANŽELKU BLIŽNÍHO SVÉHO
Představení se koná v pátek 6.4.2018 a v sobotu 7.4.2018
v sále Kulturního domu v Troubkách,
v jednotném čase od 18:30 hod..
Vstupné 60 Kč
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BENEFIČNÍ GALAVEČER V DUBU
Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na 7. ročník Benefičního galavečera v Dubu,
který se stal za posledních šest let tradičním hudebním setkáním
pro všechny občany regionu, který byl v minulosti zasažen ničivými
povodněmi.
Benefiční galavečer se uskuteční 5. května 2018 od 19:30 hod.
v kostele Očištění Panny Marie v Dubu nad Moravou.
V letošním roce vystoupí jedna z legend naší populární hudby,
pan VÁCLAV NECKÁŘ se skupinou BACILY
GALAVEČER BUDE DOPLNĚN PRODEJNÍ VÝSTAVOU OBRAZŮ
PANÍ ALENY JÁCHIMOVÉ.
Stejně jako všechny předchozí večery pomáhaly, tak i v tomto roce
jsem se rozhodla rozdělit výtěžek ze vstupného mezi kostel
v Dubu nad Moravou a zařízení pro lidi s roztroušenou sklerózou
ROSKA Přerov, z.p.s..
Předprodej vstupenek bude zahájen koncem března v obvyklých
předprodejních místech:
Květinářství Tovačov – Michaela Hrubá,
OÚ Dub nad Moravou a OÚ Troubky,
nebo již nyní na
jb.jitka.blahova@seznam.cz.
Pro připomenutí můžete shlédnout videa
a fotografie z předchozích ročníků na
www.jitkablahova.cz
Na setkání s vámi se těší
Jitka Bláhová,
pořadatelka a producentka akce
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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.
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
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KOSMETICKÉ SLUŽBY, PEDIKÚRA, MANIKÚRA
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, PIGMENTACÍ…
NOVINKA! MESOBOTOX (bez jehel), přístrojová procedura na vypnutí
a vyhlazení vrásek
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
DALŠÍ NABÍDKA
Kosmetické masáže, lymfatická masáž obličeje
pomocí baněk, depilace cukrovou pastou, líčení,
peelingy a masy na ruce i nohy, pedikúra, manikúra,
P-shine, zábaly parafínové i jiné…
DÁRKOVÉ POUKAZY
PRODÁVÁM NEJKVALITNĚJŠÍ PŘÍPRAVKY PRO KAŽDÝ TYP PLETI
od značky SynCare, Alissa Beauté, orient Yasminka.
FACEBOOK, E-mail: Marcelapatakova@seznam.cz, mobil 731 613 570
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VEČERKA
Sadová 827, Troubky
obchod s potravinami – smíšené zboží
ostatní potravinové produkty, včetně zeleniny a ovoce
na základě objednávky
OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ – PÁTEK, SOBOTA
7–20 hod.
NEDĚLE
8–20 hod.

FIRMA SELENTRONIC s.r.o,
Projekce – realizace – elektro
IČO 26785153, DIČ: CZ26785153
NABÍZÍME:
►
►
►
►
►
►
►
►

obchodní činnost
zprostředkování obchodu a služeb – velkoobchod a maloobchod
hostinská činnost
výroba a instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů
veškeré elektro – projekce ostrovních elektráren, fotovoltaiky,
televizní a satelitní technika, počítače, tablety, internet
rozvody NN včetně slaboproudů a hromosvodů
AUTORIZACE dle ČKAIT 1200111
Sídlo firmy: ulice Sadová č. 498/1 a 827
751 02 TROUBKY
Kontakty: odpovědný vedoucí Antonín Sedlák
mobil: 731 690 469
e-mail: elektro.realizace@seznam.cz
an.sedlak@volny.cz
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KŘÍŽOVKA

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 22. 6. 2018 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina
286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
TAJENKA 1/2018: ……………………………………………………………………..
Jméno a adresa: ……………………………………………………………. třída: …………….
Vylosovaní výherci z minulého čísla za tajenku: PEČU, PEČU VÁNOCE:
Veronika Ricková, Pavlína Musilová, Adéla a Tereza Bartoníkovy, Lukáš Kozák z Bochoře, Martina Orlová, Eliška a Marie Malíkovy, Kateřina Němčáková, Halina Němčáková,
Matyáš Vinkler, Amálie Jančová, Radek a Veronika Brázdovi, Filip Dušil, Radka Zakuťanská ze Šternberka, Tomáš Dočkal, Veronika Přehnalová
Gratulujeme
Redakce
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Ovečka Annabel

Princezna Anetka
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Medvídek
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