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SLOVO ÚVODEM
Přehoupli jsme se do druhé poloviny roku a jako obvykle vzpomínáme na uplynulé
události. Nějak rychle zmizelo období jara, neobvyklým zvýšením teplot máme vlastně
dlouhodobé léto. Počasí ovlivnilo i přírodu a náš veškerý život. Velmi brzy rozkvetly květiny, zelenina dozrála o měsíc dříve, než jsme zvyklí. Nezvykle brzy začalo opékání masa
a posezení pod pergolami a napouštění bazénů.
Za příznivého počasí se vydařily akce pořádané mysliveckým spolkem a místními
chovateli koní. Jako každoročně měli důchodci úspěšný zájezd, tentokrát na zámek
v Hradci nad Moravicí a do Nového Jičína, kde navštívili expozici klobouků Tonak.
V soutěži Vesnice roku získala naše obec Modrou stuhu za společenský život.
Čeká nás období dovolených a nejbližší událostí jsou naše hody, kde se setkáme se
svými příbuznými a známými.
Přejeme vám příjemné zážitky o dovolených
JS
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Polovina letošního roku je za námi a období letních dovolených začíná. Letos bylo
navíc možné využít i dvou státních svátků začátkem července, které vycházely na čtvrtek
a pátek. Jistě nejvýznamnější událostí začátku léta v obci jsou troubecké hody, které letos oslavíme od 13. do 15. července a jejichž vrcholem budou hodové folklorní slavnosti
s bohatým programem, krojovaným průvodem, vystoupeními folklorních souborů z okolí
blízkého i vzdáleného a závěrečným koncertem dechové hudby. Vše samozřejmě zahájí
páteční a sobotní hodové zábavy pořádané troubeckými hasiči.
Věřím, že počasí bude pořadatelům po celou dobu přát. Přijměte proto mé pozvání
k účasti na všech akcích organizovaných v rámci troubeckých hodů. Pořadatelé udělají
jistě vše pro to, abyste byli maximálně spokojeni.
A nyní k tomu, co se v uplynulém období podařilo zrealizovat, či co je v běhu nebo se
dokončuje příprava. Dokončena byla rekonstrukce toalet v kulturním domě, která bude
jistě po dlouhá léta spolehlivě sloužit návštěvníkům našeho kulturního domu.

Další akce se měly v těchto dnech začít realizovat, ale zde jsme bohužel narazili na
kapacity dodavatelských firem a na požadavky stavebního úřadu. V květnu jsme vyhlásili
výběrové řízení na zhotovitele akce Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště v ulici Na Dolách v Troubkách, kde nám však žádná z pěti oslovených firem
nepodala nabídku. Nyní je vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení, ve kterém oslovujeme sedm firem a zakázka byla také zveřejněna na obecním profilu zadavatele. Do konce
měsíce července by firmy měly podat své nabídky. Uvidíme, zda se v tomto kole podaří
nějakou nabídku získat. Zkušenosti kolegů z okolí říkají, že zájem firem o zakázky není
velký, protože své kapacity mají již zaplněné na jiných akcích. Pozitivní zprávou je, že
na tuto akci získáme dotaci od Olomouckého kraje v celkové výši 1,2 milionů Kč. Těžko
ovšem můžeme nyní odhadnout, kdy začneme stavbu hřiště realizovat.
Další stavbou, která měla být v těchto dnech zahájena, je rekonstrukce místní komunikace v ulici Krátká. V průběhu stavebního řízení byly však k projektové dokumentaci
vzneseny připomínky, které měly být projektantem dopracovány a předloženy k pokračování řízení. Bohužel projektant dodal přepracovanou dokumentaci později, a proto
musíme o stavební povolení požádat v novém řízení. V závislosti na průběhu řízení by
pak došlo k realizaci této akce.
Naopak pravomocné stavební povolení je již vydáno pro projekt Energetické úspory
pro DPS Kozlovská, kde se nyní dokončuje žádost o poskytnutí dotace z Operačního
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programu životní prostředí. Celkové
způsobilé výdaje projektu činí částku
cca 5,3 milionů Kč a pokud budeme
úspěšní, tak bychom mohli získat dotaci až do celkové výše 50 % všech
způsobilých výdajů. S realizací akce
počítáme v příštím roce, samozřejmě
v závislosti na dotačním řízení.
Před vydáním stavebního povolení je projekt Stavební úpravy hasičské
zbrojnice, kde se budeme ucházet o finanční podporu z prostředků alokovaných u MAS Střední Haná. Rovněž
zde je předpoklad realizace v příštím
roce. Obdobně na tom jsou chodníky
k zastávkám v ulici K Zavadilce, kde
se budeme rovněž ucházet o podpoDPS Kozlovská
ru ze stejných zdrojů a rovněž zde je
předpoklad realizace v příštím roce.
Velkým oříškem zůstává chodník v ulici
li i Vlkošská.
Vlk š ká V dané
d é lokalitě
l k li ě se nyníí takřka
křk ve
stejném období sbíhají celkem tři projekty. Prvním je rekonstrukce sítě nízkého napětí,
kde je investorem společnost ČEZ, a kde se předpokládá realizace v období přelomu let
2019 a 2020. Dále obecní stavba chodníku, a to 1. etapy od zastávky v ulici K Zavadilce
ke křižovatce s ulicí Sportovní, přičemž u tohoto projektu již probíhá inženýrská činnost
a po jejím dokončení bude projektant žádat stavební úřad o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Samotnou realizaci nelze úplně odhadnout, ale
snad by to mohlo být ve druhé polovině roku 2019, tedy pokud se podaří zkoordinovat
tuto akci se třetí stavbou, a to rekonstrukcí krajské komunikace III/4348, která je navržena k realizaci sice až v roce 2020, ale možná by se část této komunikace (v intravilánu
obce) mohla realizovat současně s výstavbou obecního chodníku.
S rekonstrukcí sítě nízkého napětí pak samozřejmě souvisí nezbytná výstavba veřejného osvětlení, která by se měla realizovat současně s akcí společnosti ČEZ a jejímž
investorem bude obec.
Nejpozději do konce měsíce září letošního roku bychom měli mít vyměněná takřka
všechna svítidla v obci, a to za LEDková. Do výběrového řízení sice také nepodaly nabídku všechny oslovené společnosti, ale přece jenom se nám dvě nabídky sešly a z nich
byla vybrána nabídka společnosti EMPESORT s. r. o. z Valašského Meziříčí. Celková
cena činí 1,9 milionu Kč bez DPH a bude hrazena formou splátek po dobu 5 let v pravidelných měsíčních platbách. Výměna svítidel by měla přinést výrazné úspory na energiích, což při pomalu rostoucích cenách elektrické energie je určitě dobré.
Projekčně jsou dokončeny také další projekty: projekt výstavby chodníku k Večerce,
parkoviště u tenisových kurtů s chodníkem vedoucím ke sportovní hale, a také rekonstrukce místní komunikace v ulici Vrbí III. U všech těchto projektů probíhá inženýrská
činnost před podáním žádosti o vydání stavebního povolení.
Dokončena je rovněž studie výstavby III. oddělení mateřské školy v areálu na ulici
Sportovní, na kterou chceme navázat dalším stupněm projektové dokumentace. A těsně
před dokončením byl také projekt celkových úprav smuteční síně. Realizace těchto projektů je závislá na jednotlivých povoleních a nezbytných finančních prostředcích.
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PUBLICITA HASIČI
Olomoucký kraj podpořil v letošním roce
dotací v celkové výši 270 000 Kč nové vybavení naší zásahové Tatry T815 CAS 32.
Na závěr se musím zmínit o úspěchu v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje
2018, ve které naše obec získala Modrou stuhu za společenský život, což je ocenění,
které zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem
společenského života vesnice je mimo jiné to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale
i pro sebe. V oceněné obci je řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují
tradice a obyčeje.
V ocenění je důležitá také péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice.
Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové,
autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola.
Všem, kteří se podíleli na úspěšné prezentaci obce, bych chtěl poděkovat, protože
bez jejich aktivního zapojení bychom tohoto úspěchu zcela jistě nedosáhli.
Všem našim čtenářům přeji krásné léto a dobře se bavte na troubeckých hodech.
Radek Brázda

Členové komise Vesnice roku
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VZPOMÍNKA
Dne 7. 6. 2018 celou obec hluboce zasáhla zpráva o nenadálém skonu bývalého
ředitele troubecké školy pana Mgr. Jaroslava Klose.
Na naší škole působil dlouhá léta jako učitel, později jako zástupce ředitele a od
roku 1999 jako ředitel školy. Žáci, které vychovával a předával jim vědomosti a znalosti, si ho pamatují jako výborného učitele a skvělého vypravěče. Navíc se k nim
vždy hlásil a také ho zajímalo, jak se jim v životě dál daří.
Pan Jaroslav se také aktivně účastnil veřejného dění. Před listopadem 1989 pracoval v komisích Rady MNV Troubky, byl členem Osvětové besedy, kde působil v divadelním souboru a byl také zaníceným sportovcem. V letech 1990–1998 byl zvolen
do zastupitelstva obce, kde se věnoval především oblastem školství a kultury, které
mu byly nejbližší.
Jeho odchod je pro naši obec velkou ztrátou a jistě na něj budeme všichni vzpomínat s úctou a láskou. A určitě si vzpomeneme na mnoho veselých historek, které
jsme s ním zažili.
Čest jeho památce!
Zaměstnanci obecního úřadu
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ZASTUPITELSTVO OBCE
USNESENÍ Č. 21 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉHO DNE 7.3.2018
21Z/1a/2018
Zastupitelstvo obce určuje
zapisovatelkou zasedání zastupitelstva
obce paní Ing. Eriku Raškovou.
21Z/1b/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
za ověřovatele zápisu paní Ing. Jaroslavu
Špalkovou a pana Ing. Radima Létala.
21Z/1c/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
předložený program XXI. zasedání zastupitelstva.
21Z/2/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce.
21Z/3/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
21Z/4a/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. zprávu Finančního výboru zastupitelstva za uplynulé období,
2. zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva za uplynulé období,

3. zprávu Výboru pro PPO zastupitelstva
za uplynulé období.
21Z/4b/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
plán činnosti Finančního výboru zastupitelstva v roce 2018.
21Z/5/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
zprávu o inventarizaci za rok 2017 dle přílohy.
21Z/6/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace o rozpočtových opatřeních
č. 15/2017, č. 1/2018 a č. 2/2018 schválených radou obce.
21Z/7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
návrh předloženého rozpočtového opatření
č. 3/2018.
21Z/8/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
1. poskytnutí dotace Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky,
z. s., v celkové výši 50 000 Kč, a to na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2018 z rozpočtu obce
Troubky v roce 2018,
2. poskytnutí dotace folklornímu spolku Hanák Troubky v celkové výši 95 000 Kč,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

a to na základě veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 2/2018 z rozpočtu
obce Troubky v roce 2018,
poskytnutí dotace Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu, z. s.,
v celkové výši 8 000 Kč, a to na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2018 z rozpočtu obce Troubky
v roce 2018,
poskytnutí dotace FK Troubky, z. s.,
v celkové výši 190 000 Kč, a to na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace č. 4/2018 z rozpočtu obce Troubky v roce 2018,
poskytnutí dotace Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaný spolek, oblastní pobočce Přerov, v celkové výši 15 000 Kč,
a to na základě veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 5/2018 z rozpočtu
obce Troubky v roce 2018,
poskytnutí dotace Základní organizaci
Českého svazu chovatelů, z. s., v celkové výši 35 000 Kč, a to na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.
6/2018 z rozpočtu obce Troubky v roce
2018,
poskytnutí dotace Stáj Krejčířovi, z. s.,
v celkové výši 25 000 Kč, a to na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2018 z rozpočtu obce Troubky
v roce 2018,
poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Troubky z. s. v celkové výši
475 000 Kč, a to na základě veřejnopráv-

Chodník u MŠ
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ní smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2018
z rozpočtu obce Troubky v roce 2018,
9. poskytnutí dotace Pitbike park Tovačov,
z. s., v celkové výši 25 000 Kč, a to na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2018 z rozpočtu obce
Troubky v roce 2018,
10. poskytnutí dotace Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Troubky v celkové výši
60 000 Kč, a to na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace č. 10/2018
z rozpočtu obce Troubky v roce 2018,
11. poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Mezivodí Troubky v celkové výši
55 000 Kč, a to na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace č. 11/2018
z rozpočtu obce Troubky v roce 2018,
12. poskytnutí dotace Jdeme Autistům Naproti, z. s., v celkové výši 15 000 Kč, a to
na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 12/2018 z rozpočtu
obce Troubky v roce 2018,
13. poskytnutí dotace Občanské besedě
Troubky, z. s., v celkové výši 6 000 Kč,
a to na základě veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 13/2018 z rozpočtu obce Troubky v roce 2018.
21Z/9/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
1. podání žádosti o poskytnutí dotace
z programu Olomouckého kraje Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích
Olomouckého kraje v roce 2018, a to
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s projektem Rekonstrukce a rozšíření
víceúčelového sportovního hřiště v ulici
Na Dolách v Troubkách,
2. spolufinancování výše uvedeného projektu v minimální výši 50 % způsobilých
výdajů projektu,
3. uzavření smlouvy o převodu práv a povinností mezi Obcí Troubky a Tělovýchovnou jednotou Sokol Troubky z. s.,
a to dle přílohy,
21Z/10/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej obecního pozemku p. č. 381 v obci
Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, panu
Lukáši Bálintovi a slečně Kamile Soukupové, a to za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
21Z/11/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
kupní cenu za prodej jednotlivých dílů obecních pozemků v obci Troubky, k. ú. Troubky
nad Bečvou, p. č. 1287, 982, 983 a 984,
a to dle předložené důvodové zprávy.
21Z/12/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o produkci, nakládání s odpady
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a odměnách za zpětný odběr v obci Troubky za rok 2017.
21Z/13/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o činnosti JSDH obce Troubky za
rok 2017.
21Z/14/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o činnosti Místní knihovny za rok
2017.
21Z/15/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o činnosti Troubeckého klubu seniorů za rok 2017.
21Z/16/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o činnosti dobrovolného Svazku
obcí mikroregionu Střední Haná za rok
2017.
21Z/17/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o stavu veřejného pořádku na území obce za rok 2017.
21Z/18/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
materiál České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obce.
21Z/19/2018
Zastupitelstvo obce ukládá
radě obce, aby oslovila bankovní ústavy
o umístění bankomatu v Troubkách.

Nové stolové zařízení v hasičárně

Prezentace hasičské techniky
v soutěži Vesnice roku
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USNESENÍ Č. 22 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉHO DNE 25.4.2018
22Z/1a/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva Mgr. Vladimíru Hanzlíkovou a Ing.
Hynka Brázdu.
22Z/1b/2018
Zastupitelstvo obce Troubky určuje
zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce
paní Hanu Obrtelovou.
22Z/1c/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
upravený program zasedání zastupitelstva
obce.
22Z/2/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce.
22Z/3/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
22Z/4/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. zprávu Finančního výboru zastupitelstva
obce za uplynulé období,
2. zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva
obce za uplynulé období,
3. zprávu Výboru pro PPO za uplynulé období.

Výcvik hasičské jednotky na Moravě
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22Z/5/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. výsledky hospodaření obce za období
1-3/2018,
2. komentář k hospodaření obce za období
1-3/2018.
22Z/6/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
informace o rozpočtovém opatření č. 4/2018
schváleném radou obce.
22Z/7a/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 5/2018 v předloženém znění,
2. pořízení nového traktoru,
3. financování pořízení traktoru formou
úhrady části kupní ceny z rozpočtu obce,
a to ve výši alespoň 50 % kupní ceny,
4. přijetí úvěru na financování pořízení traktoru, a to do maximální výše 50 % kupní
ceny, se splatností maximálně 18 měsíců od uzavření kupní smlouvy na pořízení traktoru,
5. prodej stávajícího traktoru ZETOR Crystal, a to i formou protiúčtu k pořizovanému traktoru.
22Z/7b/2018
Zastupitelstvo obce Troubky zmocňuje
radu obce k provedení všech úkonů souvisejících s uzavřením kupní smlouvy na pořízení traktoru, prodejem traktoru ZETOR Crystal a přijetí úvěru na financování části kupní
ceny nového traktoru.

Zlatý kotlík
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22Z/8/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
hospodaření ZŠ a MŠ za období 1-3/2018.
USNESENÍ Č. 23 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉHO DNE 13.6.2018
23Z/1a/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. předložený návrh programu zasedání
zastupitelstva obce,
2. za ověřovatele zápisu pana Emila Smolku a pana Jindřicha Válka.
23Z/1b/2018
Zastupitelstvo obce Troubky určuje
zapisovatelkou zasedání Zastupitelstva
obce paní Hanu Kamelandrovou.
23Z/2/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení za uplynulé období.
23Z/3/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2018
23Z/4/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva obce za uplynulé období,
2. zprávu o činností Kontrolního výboru zastupitelstva obce za uplynulé období,
3. zprávu o činnosti Výboru pro PPO zastupitelstva obce za uplynulé období.
23Z/5/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. výsledky hospodaření obce za období
1–4/2018,
2. komentář k hospodaření obce za období
1–4/2018.
23Z/6/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2018 v předloženém znění.
23Z/7/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. závěrečný účet obce za rok 2017 bez
výhrad,
2. hospodářský výsledek za rok 2017 ve
výši 2 819 503,86 Kč.
23Z/8/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
účetní závěrku obce za rok 2017 bez výhrad
a připomínek a v rozsahu předložených finančních výkazů.
23Z/9a/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
použití finančních prostředků z Fondu oprav

Traktor DeutzFahr

Kompostárna

Jezdecký oddíl, příprava kolbiště
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bytového hospodářství na realizaci akce
Úprava nájezdové rampy ve dvorním traktu
bytového domu DPS na ulici Dědina, č. p.
761/ č. or. 1 (Zdravotní středisko).

23Z/14/2018
Zastupitelstvo obce Troubky stanovuje
pro volební období 201–2022 počet členů
Zastupitelstva obce Troubky na 15.

23Z/9b/2018
Zastupitelstvo obce Troubky pověřuje
radu obce k zajištění realizace této akce.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, která nebyla přijata:
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
finanční podporu na rekonstrukci kostela
svaté Markéty v celkové výši 800.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
koupi objektu bývalé stolárny, umístěné na
pozemku p. č. 797, v obci Troubky, k. ú.
Troubky nad Bečvou, a to za kupní cenu
3 000 000 Kč.

23Z/10/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
prominutí části dluhu paní Janě Dvořákové, bytem Dědina 286/29, 751 02 Troubky,
ve výši 93.274,68 Kč jako kapitalizovaného
dosud nevymoženého poplatku z prodlení
a úroku z prodlení z již vymožené jistiny ve
výši 39.865,- Kč, který je exekučně vymáhán
pod sp. zn. 164 EX 1599/12 soudním exekutorem Mgr. Janem Svobodou, Exekutorský
úřad Olomouc.
23Z/11/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
finanční podporu na rekonstrukci kostela
svaté Markéty v celkové výši 500.000 Kč.
23Z/12/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
koupi pozemků a staveb od manželů Pytlíčkových, a to dle předložené důvodové zprávy.

Foto 20.4.2018

23Z/13/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
směrnici pro nakládání s osobními údaji dle
přílohy.

Dětské hřiště Zárub

Foto 30.5.2018
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RADA OBCE
USNESENÍ 78. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2017–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 14.3.2018

z. s., Základní organizaci Tovačov v celkové
výši 5 000 Kč, a to na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 14/2018
z rozpočtu obce Troubky v roce 2018.

78R/58/2018
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2018 v předloženém znění.

78R/62/2018
Rada obce Troubky schvaluje
podání žádosti o poskytnutí příspěvku
z grantového programu Innogy Gas Storage
v roce 2018, a to s projektem provedení stavebních úprav I. NP hasičské zbrojnice.

78R/59/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. výsledky veřejné zakázky malého rozsahu Úprava a modernizace hygienického
zázemí KD Troubky, a to dle přílohy,
2. uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí
Troubky a společností BJM Přerov
s. r. o., a to dle přílohy.
78R/60/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. přijetí cenové nabídky společnosti Ateliér
Vrbík, s. r. o., Přerov na realizaci zakázky Studie výstavby III. oddělení mateřské
školy v Troubkách,
2. uzavření smlouvy o dílo se společností
Ateliér Vrbík, s. r. o., Přerov na realizaci zakázky Studie výstavby III. oddělení
mateřské školy v Troubkách.
78R/61/2018
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí dotace Českému svazu včelařů,

U pomníku sv. Floriána

78R/63/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při výběru
dodavatele zemního plynu mezi společností
ENTERplex. s. r. o. Praha a Obcí Troubky,
a to dle přílohy.
78R/64/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to do 30.4.2018,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danuší Jurníkovou, a to do 30.4.2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Janou Dvořákovou, a to do 30.4.2018,

Pergola u KD
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4. prodloužení nájmu obecního bytu v bytovém domě ulici Sportovní a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní
Vladimírou Zapletalovou, a to do
30.4.2018,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Aloisem Frgalem, a to do 30.4.2018,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marií Černochovou, a to do 31.3.2019,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Jiřím Hudečkem, a to do 31.3.2019,
8. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Ludmilou Mrtvou,
a to do 31.3.2019,
9. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Jitkou Hostašovou,
a to do 31.3.2019,
10. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Věrou Zdařilovou,
a to do 31.3.2019,
11. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Kořínkovou,
a to do 31.3.2019,
12. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku k ná-

Záhumení
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jemní smlouvě s paní Eliškou Šerfözöovou, a to do 31.3.2019,
13. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Janou Dudovou, a to do 31.3.2019.
78R/65/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. přijetí nabídky společnosti BM asistent
s. r. o. na zpracování studie proveditelnosti k podání žádosti o poskytnutí dotace k projektu výstavby chodníků v ulici
K Zavadilce, a to dle přílohy,
2. uzavření smlouvy o vytvoření internetových stránek mezi společností Galileo
Corporation s. r. o. a Obcí Troubky, a to
pro webovou prezentaci pečovatelské
služby obce dle přílohy,
3. uzavření smlouvy o provozu internetových stránek mezi společností Galileo
Corporation s. r. o. a Obcí Troubky, a to
pro webovou prezentaci pečovatelské
služby obce dle přílohy,
4. přijetí nabídky Ing. Radomíra Kopce,
Přerov, na zpracování dokumentace
stavebních úprav objektu smuteční síně,
a to dle přílohy,
5. uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí
Troubky a Ing. Radomírem Kopcem,
Přerov na zpracování dokumentace stavebních úprav objektu smuteční síně,
a to dle přílohy.

Park Zárub
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USNESENÍ 79. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2017–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 11.4.2018
79R/66/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Troubky
a Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební, na zpracování studie odtokových poměrů a nezávislého odborného
posouzení opatření na ochranu před povodněmi obce Troubky, a to dle přílohy.
79R/67/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi
Obcí Troubky a společností SMS – služby,
s. r. o., a to dle přílohy.
79R/68/2018
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí dotace Oblastní charitě Přerov
v celkové výši 10.000 Kč, a to na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 15/2018 z rozpočtu obce Troubky v roce
2018.
79R/69/2018
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí finančního daru v celkové výši
1000 Kč pro Linku bezpečí, z. s., a to formou
uzavření darovací smlouvy dle přílohy.

Park Zárub
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79R/70/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření dodatku k licenční smlouvě
mezi společností TRIADA spol. s r. o.
a Obcí Troubky, a to dle přílohy,
2. uzavření Smlouvy o technické podpoře
informačního systému MUNIS a dalších
produktů mezi společností TRIADA spol.
s r. o. a Obcí Troubky, a to dle přílohy.
79R/71/2018
Rada obce Troubky schvaluje
smlouvu o reklamě v rámci mediálního partnerství mezi Obcí Troubky a Radiem Haná,
s. r. o.
79R/72/2018
Rada obce Troubky schvaluje
přijetí poskytnutého materiálového daru
v hodnotě 3974 Kč Základní školou a Mateřskou školou Troubky.
79R/73/2018
Rada obce Troubky schvaluje program XXII.
zasedání Zastupitelstva obce Troubky, a to
dle přílohy.
79R/74/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to do 31.5.2018,
2. prodloužení nájmu obecního bytu
na DPS Šíma B a uzavření dodatku

FK Měsíc náborů
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k nájemní smlouvě s paní Danuší Jurníkovou, a to do 31.5.2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Janou Dvořákovou, a to do 31.7.2018,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na bytovém domě na ulici Sportovní a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Vladimírou Zapletalovou, a to do 31.5.2018,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Aloisem Frgalem, a to do 31.5.2018,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Dědina a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Miroslavem
Krkoškem, a to do 30.9.2018,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní Smlouvě s paní Marií Pumprlovou, a to do 30.4.2019,
8. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Josefkou
Vaculíkovou, a to do 31.10.2018,
9. uzavření smlouvy o nájmu obecního krizového bytu na DPS Záhumení s paní
Kateřinou Dušilovou, a to do 31.5.2018,
10. přidělení obecního bytu a uzavření
smlouvy o nájmu obecního bytu na DPS
Záhumení s panem Pavlem Svozilem,
a to do 31.5.2018.
79R/75/2018
Rada obce Troubky schvaluje
podání přihlášky do soutěže Vesnice roku
2018.
79R/76/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. smlouvu o krátkodobém pronájmu čásci
ti obecního pozemku p. č. 215/1 v obci
a
Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, zza
oúčelem umístění lunaparku v době kkonání hodů 2018, a to mezi Obcí Troubky
a Lunaparkem Radost dle přílohy,
2. poskytnutí finančního daru v celkové výši
1 000 Kč spolku Babybox pro odložené
děti – STATIM, z. s., a to dle přílohy,
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3. záměr pronájmu obecního pozemku p. č.
4860 v k. ú. Troubky nad Bečvou,
4. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro telekomunikační stavbu RD Troubky, p. č. 215/1, 215/2, k. ú.
Troubky nad Bečvou. Přeložka kabelů
CETIN, mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a Obcí
Troubky, a to dle přílohy.
USNESENÍ 80. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2017–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 16.5.2018
80R/9/2018
Rada obce ukládá
starostovi obce řešit podnět týkající se volně
pobíhajícího zvířectva pana Kalába.
80R/10/2018
Rada obce schvaluje
výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
Svoz komunálního odpadu a evidence obsloužených nádob v obci Troubky dle přílohy.
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3. financování ze strany Obce Troubky dle
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace.
80R/13/2018
Rada obce schvaluje
1. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště v ulici Na
Dolách v Troubkách, a to dle předložené
dokumentace,
2. zadání zpracování projektové dokumentace na vybudování zázemí pro sportoviště v ulici Na Dolách.
80R/14/2018
Rada obce schvaluje
1. účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Troubky za rok 2017 bez výhrad a připomínek a v rozsahu předložených finančních výkazů,
2. rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Troubky za
rok 2017 v předloženém znění.
80R/15/2018
Rada obce schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to do 30. 6. 2018,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danuší Jurníkovou, a to do 30. 6. 2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Aloisem Frgalem, a to do 30. 6. 2018,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Helenou Vajdíkovou, a to do 31. 5. 2019,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Jiřím Ticháčkem, a to do 30. 11. 2018,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Věrou Dočkalovou,
a to do 31. 5. 2019,
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7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Soňou Pospíšilovou, a to do 31. 5. 2019,
8. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Věrou Rollerovou,
a to do 31. 5. 2019,
9. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Pavlem Svozilem, a to do 31. 8. 2018,
10. prodloužení nájmu obecního krizového
bytu na DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Kateřinou Dušilovou, a to do 31. 8. 2018,
11. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Pavlem
Brašíkem, a to do 31. 5. 2019,
12. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Anežkou Kubešovou, a to do 31. 5. 2019.
80R/16/2018
Rada obce schvaluje
uzavření smlouvy o zpracování osobních
údajů mezi Obcí Troubky a společností Galileo Corporation s. r. o., a to dle přílohy.
80R/17/2018
Rada obce schvaluje
1. uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Obcí Troubky a společností KONZULTA Brno, a. s., jako zpracovatelem služby sms infokanál, a to dle
přílohy,
2. uzavření příkazní smlouvy č. BF/
TDI/2018/03/DK mezi společností BaF
int. s. r. o. Kroměříž a Obcí Troubky na
výkon technického dozoru investora
akce Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště Na Dolách
v Troubkách, a to dle přílohy,
3. uzavření příkazní smlouvy mezi Obcí
Troubky a společností STILT PROJECTS s. r. o. Přerov na provedení
všech úkonů souvisejících s veřejnou
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4.

5.

6.
7.
8.

zakázkou malého rozsahu Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Troubky
spočívající ve výměně svítidel za LED
svítidla, a to dle přílohy,
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 02/03/2018 mezi Obcí Troubky a společností BJM Přerov s. r. o. akce Úprava
a modernizace hygienického zázemí KD
Troubky, a to dle přílohy,
poskytnutí finanční podpory v celkové výši 15000 Kč FK Troubky, z. s., na
uspořádání sportovně společenské akce
v rámci 670. výročí obce konané dne
5.7.2018,
uzavření veřejnoprávní smlouvy
č. 16/2018 mezi Obcí Troubky a FK
Troubky z. s., a to dle přílohy,
uzavření dohody o změně nastavení služeb mezi Obcí Troubky a společností O2
Czech Republic a. s., a to dle přílohy,
uzavření Dodatku k dohodě o slevě mezi
Obcí Troubky a společností O2 Czech
Republic a. s., a to dle přílohy.

USNESENÍ 81. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2017–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 30.5.2018
81R/18/2018
Rada obce Troubky schvaluje
zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Troubky dle přílohy.
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81R/19/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o balíčku GDPR+ a certifikátu SSL mezi Obcí Troubky a společností
Galileo Corporation s. r. o. Chomutov.
81R/20/2018
Rada obce Troubky schvaluje
upravený návrh termínu a programu XXIII.
zasedání zastupitelstva obce.
81R/21/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí Troubky a panem Janem Skopalem, a to dle přílohy.
81R/22/2018
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části obecního
pozemku p. č. 215/1 v obci Troubky, k. ú.
Troubky nad Bečvou.
81R/23/2018
Rada obce Troubky souhlasí
se změnou propachtovatele u pachtovní
smlouvy č. SAD/1 ze dne 4.5.2017, a to na
základě oznámení o převodu závodu na
společnost ZELTR AGRO, a. s.
81R/24/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření příkazní smlouvy mezi Obcí
Troubky a společností BaF int. na zajištění technického dozoru stavby Energetické úspory pro DPS Kozlovská, a to dle
přílohy,
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20
2. uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů k produktům a službám s licenčním číslem 98012 mezi Obcí Troubky a společností Triada, spol. s r. o., a to
dle přílohy,
3. uzavření smlouvy o výhradním zastoupení uměleckého výkonu mezi Obcí
Troubky a společností PETARDA PRODUCTION a. s. ve věci hudebního vystoupení skupiny VESELÁ TROJKA,
a to dle přílohy,
4. poskytnutí mimořádné odměny řediteli
Základní školy a Mateřské školy Troubky, a to dle přílohy,
5. poskytnutí finančního daru v celkové výši
1000 Kč Sdružení na ochranu ohrožených dětí,
6. zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1316/1 v obci Troubky,
k. ú. Troubky nad Bečvou,
7. prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace úprav smuteční síně
z důvodu jejího připomínkování ze strany
Rady obce Troubky, a to do konce měsíce června 2018.
USNESENÍ 82. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2017–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 20.6.2018
82R/18/2018
Rada obce Troubky schvaluje
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového
sportovního hřiště v ulici Na Dolách v Troubkách, a to dle předložené
zadávací dokumentace.
82R/19/2018
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
smlouvy o sdružených službách dodávky
zemního plynu mezi Pražskou plynárenskou,
a. s. a Obcí Troubky, a to dle přílohy.
82R/20/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Svoz komunál-
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ního odpadu a evidence obsloužených
nádob v obci Troubky, a to dle přílohy.
2. uzavření příkazní smlouvy o svozu
komunálního odpadu a evidenci obsloužených nádob mezi Obcí Troubky
a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
82R/21/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Troubky, a to dle
příloh.
2. uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Troubky a společností EMPESORT s. r. o. Valašské Meziříčí na realizaci dané veřejné
zakázky.
82R/22/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to do 31.7.2018,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danuší Jurníkovou,
a to do 31.7.2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Aloisem Frgalem, a to do 31.7.2018,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Karlem Štokmanem, a to do 30.6.2019,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marií Dočkalovou,
a to do 30.6.2019,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Annou Raškovou,
a to do 30.6.2019,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Věrou Orságovou,
a to do 30. 6. 2019,
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8. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Dědina a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Alenou Bahounkovou, a to do 30. 6. 2019,
9. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Davidem Gregovským, a to do 30.6.2019,
10. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Naděždou Danišovou, a to do 30.6.2019,
11. prodloužení nájmu obecního bytu na ulici
Sportovní a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Miroslavem Medkem,
a to do 30.6.2019,
12. prodloužení nájmu obecního bytu na ulici
Sportovní a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Pavlem Kamelandrem, a to do 30.6.2019,
13. prodloužení nájmu obecního bytu na hasičské zbrojnici a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Lucií Žmijákovou,
a to do 30. 6. 2019.
82R/23/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. zrušení usnesení Rady obce
č. 81R/22/2018 ze dne 30. 5. 2018,
2. zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1554 v obci Troubky,
k. ú. Troubky nad Bečvou.

Foto Luděk Judas
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Myslivci, střelby

FK, měsíc náborů

Vysvěcení zvonu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VZPOMÍNKA
NA PANA ŘEDITELE
Ve čtvrtek 7. června 2018 nás hluboce zasáhla velmi smutná
zpráva. Zemřel dlouholetý učitel, zástupce ředitele a ředitel troubecké školy pan Mgr. Jaroslav Klos.
Strávil v krásné budově naší školy úctyhodných 35 let své učitelské kariéry. Rukama mu prošly generace troubeckých žáků, poznal řadu učitelek a učitelů, kteří postupně procházeli sborovnou. Od
svého nástupu v roce 1970 se stal na dlouhou dobu nedílnou součástí kolektivu
základní školy. Jako učitel se aktivně podílel na zvelebování školního areálu. Stál
u zrodu spolupráce se slovenskou základní školou v Raslavicích. Postupně zastával
ve škole různé funkce – od učitele I. a II. stupně se postupně stal zástupcem ředitele
školy a od 1. 8. 1999, po tragickém úmrtí pana ředitele Slavomíra Doležala, se stal
ředitelem školy, kterým byl až do doby odchodu do starobního důchodu v roce 2005.
Svůj vztah k žákům, škole a svému povolání nejlépe vyjádřil v almanachu k 120.
výročí troubecké školy v roce 2008, kdy už jako důchodce na zasloužilém odpočinku
mj. napsal:
„A zase mi před očima běží celý ten pestrý pás žáků, ty stovky lidí. A marně vzpomínám na něco nepříjemného. Určitě bylo množství průšvihů, malérů
a nepříjemností. Ale já nic takového necítím, pocity mám jen úsměvné, milé,
příjemné. Asi to bude tím, že jsem ty lidičky – měl rád.“
Jako ředitel školy nedělal rozdíly mezi zaměstnanci, byl si vědom skutečnosti, že
každý ze zaměstnanců je pro chod školy velmi důležitý.
Žákům se jistě vybaví například jeho poutavé vyprávění o Emilu Zátopkovi a jeho
slavných vítězstvích, bezstarostné chvíle při zpěvu písní doprovázených kytarou, hodiny zeměpisu…
S milovanou školou zůstal v kontaktu až do posledních dnů života. Navštívil školu
17. května 2018, kdy jsme ve škole hostili žáky a učitele ze slovenských Raslavic
v rámci výměnného pobytu žáků. Se zájmem zjišťoval, jak se daří jeho dávným přátelům a co je v Raslavicích nového. Nikdo z nás tehdy netušil, že tato návštěva byla
opravdu poslední…
S úctou vzpomínají zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Troubky
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Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018
Školní rok 2017/2018 právě končí. O deseti měsících, které se v září zdály nekonečně dlouhé, nyní můžeme říct, že utekly jako voda. Nebylo toho málo, co jsme během té
doby ve škole stihli, proto se za právě skončeným školním rokem ohlédněme. Pro školní rok
2017/2018 bylo stanoveno několik priorit:
•
•
•
•
•
•
•

aplikovat Hejného metodu výuky matematiky v 1. třídě a prvky této metody v ostatních
třídách I. stupně,
zvýšit jazykové dovednosti učitelů školy a zahájit využívání metody CLIL ve výuce na II.
stupni školy,
pokračovat v projektu Ekoškola, ve zvelebování prostředí školy a školní zahrady,
pokračovat ve spolupráci se slovenskou ZŠ Raslavice,
realizovat projekt Venkovní výuka v Základní škole a Mateřské škole Troubky – I. etapa,
realizovat školy v přírodě pro žáky 1. stupně a vodácký kurz pro zájemce ze 7. – 9. ročníku,
zvládnout výuku ve všech ročnících v plném rozsahu a uspět při srovnávání se žáky
ostatních základních škol v rámci školního testování a soutěží.

Jsem velmi rád, že jsme stanovené cíle dokázali průběžně plnit. Hejného metoda obohatila výuku matematiky na I. stupni. Zvyšování dovedností v cizím jazyce je a bude i nadále
jednou z priorit školy. V uplynulém školním roce probíhal pravidelný interní kurz anglického jazyka, jehož cílem bylo připravit pedagogy na aplikaci metody CLIL ve výuce (výuka
předmětu prostřednictvím cizího jazyka, kdy si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou
předmětech současně). Věřím, že se metoda CLIL postupně stane součástí výuky předmětů
II. stupně naší školy.
Školní ekotým pracoval s obvyklým nasazením. Organizoval během roku sběr papíru,
třídění odpadu ve třídách, akce pro spolužáky, pravidelně se scházel a plánoval své další
aktivity a možnosti úpravy prostředí školy. Díky činnosti členů ekotýmu bylo na školní zahradě vybudováno nové jezírko, které má již své první obyvatele – karasy. Spolupráce se ZŠ
Raslavice pokročila k organizaci výměnných pobytů. V květnu jsme tak mohli v naší škole
přivítat 20 slovenských kamarádů, pro něž jsme připravili týdenní program. Velké poděkování patří rodičům žáků, kteří slovenské žáky ubytovali a po celý týden se o ně starali.
Další společnou akcí s našimi slovenskými přáteli byl červnový vodácký kurz na řece
Vltavě. Tento kurz úspěšně absolvovalo celkem 33 vodaček a vodáků ze 7.–9. třídy, všichni
zvládli základy ovládání lodě, absolvovali 50 říčních km a sjeli 10 jezů. V průběhu vodáckých
etap navštívili zajímavá místa s významnými kulturními památkami (Vyšší Brod, Rožmberk,
Český Krumlov). Budovu školy opustila na týden také většina žáků I. stupně. V Domašově
nad Bystřicí se prostřídaly celkem tři turnusy školy v přírodě. Náplní bylo především environmentální vzdělávání pod vedením lektorů školského zařízení Lipka.
Žáci naší školy se pravidelně účastní soutěží a olympiád. I v tomto roce reprezentovali
školu a dosáhli mnoha zajímavých úspěchů, které pravidelně prezentujeme na internetových
stránkách školy. Jsou za námi všechny školní výlety, exkurze, přednášky a vzdělávací akce
školního roku 2017/2018. Velmi cenná je i skutečnost, že se nám během roku vyhýbaly vážnější úrazy. I z tohoto pohledu byl uplynulý rok úspěšný.
Rád bych popřál všem našim žákům hezké prázdniny, jejich rodičům příjemnou letní
dovolenou k načerpání nových sil. Zasloužený odpočinek přeji i všem zaměstnancům školy,
kteří velmi přispívají k tomu, aby celá škola pracovala tak, jak má, a svojí ochotou a zodpovědností přispívají k dobrému klimatu, které ve škole máme.
Na shledanou ve školním roce 2018/2019. Začínáme 3. září.
Mgr. Petr Vrána, ředitel školy
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EKOTÝM NA VÝLETĚ
„Kam jedete s Ekotýmem na výlet?“
„Do Brna do spalovny.“
„Kam?“
„Do spalovny!“
„Na výlet?“
„OMG!“
„No, je to vlastně taková exkurze.“
Takhle většinou žasli spolužáci,
když slyšeli slovo spalovna. Ve spalovně Sako v Brně jsme žasli i my. Tolik
odpadků na jednom místě jsme ještě
neviděli a vlastně ani necítili. Když
budeme teď vyhazovat odpadky, pořádně si rozmyslíme, jestli jdou, nebo
nejdou vytřídit na druhotnou surovinu.
V obří jámě odpadky promíchával
a nabíral obří drapák a odnášel do
spalovacího kotle. Dozvěděli jsme se,
že spalovna je věc potřebná, jinak tyto
odpadky skončí na skládce v přírodě.
V České republice jsou spalovny jen čtyři. Na rozdíl od západních
zemí je to jen zanedbatelné číslo.
Spalovny jsou řízeny tak, že neškodí životnímu prostředí, možná jen
opravdu minimálně. Několikanásobně horší je pro životní prostředí hustý
provoz motorových vozidel.
Ve spalovně jsme navštívili také
třídírnu, kde lidé ručně třídí různé
druhy plastů a společnost SAKO je dále prodává jako druhotnou surovinu. Ve třídírně to opět
moc nevoní a práce lidí, kteří tam pracují, je sice potřebná, ale vůbec ne lákavá. Po celém
provozu jsme se pohybovali v bezpečnostních vestách, s přilbami na hlavě a sluchátky na
uších, abychom slyšeli každé slovo naší paní průvodkyně.
Abychom se pro změnu pokochali zelenou krajinou, navštívili jsme v centru Brna Otevřenou zahradu, o kterou se stará ekologické centrum Lipka. Je to oáza klidu a odpočinku se
zajímavými zastaveními. Prohlédli jsme si zahradní jezírko, bylinkovou zahrádku, poznávali
stromy a keře, někteří si pochutnali na lesních jahodách a vyzkoušeli, jak se reguluje vodní
tok.
Při cestě na vlakové nádraží jsme navštívili obchůdky v centru Brna a posilněni občerstvením z McDonaldu, KFC (tyto společnosti také zrovna nepředchází produkování odpadu)
a cukrárny jsme se vraceli domů.
Prosíme vás, třiďte odpad, neboť je v dnešní moderní době téměř nepochopitelné, že
polovina odpadu ve spalovně je bohužel nevytříděná. My ve škole třídíme hodně poctivě
a věříme, že je to pro naši Zemi důležité. Děkujeme.
Ekotýmáci
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VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ
Přibližně před pěti lety došlo k obnovení družební spolupráce mezi ZŠ a MŠ Troubky
a ZŠ ve slovenských Raslavicích. Během té doby proběhlo několik vzájemných návštěv
pedagogů, ale i dětských skupin. První skupina dětí dorazila do Troubek již na podzim roku
2014. Tenkrát byli ubytovaní učitelé i žáci v troubecké sportovní hale. Po týdnu, který spolu
české a slovenské děti prožily, vznikla celá řada vřelých přátelství. Ta se ještě prohloubila
následující květen, kdy troubečtí oplatili raslavickým návštěvu.
Letos jsme se vrátili k tradičnímu pojetí družby. Děti bydlely přímo v rodinách. Do projektu
se aktivně zapojili žáci šesté a sedmé třídy. Děti z Raslavic dorazily v neděli 14. května večer. V následujícím týdnu trávily dopoledne vyučováním podle upraveného rozvrhu a každé
odpoledne byl připravený společný program.
V pondělí proběhlo sportovní odpoledne. Žáci vytvořili smíšené česko-slovenské týmy,
zahráli si turnaj v ringu a vyzkoušeli si alternativu v obou zemích tak populárního biatlonu
– tzv. běhatlon (běh + střelba ze vzduchovky). Následující den se skupina českých a slovenských dětí vypravila na prohlídku přerovského muzea Komenského, kde v současné době
probíhá výstava ke 100. výročí vzniku společného československého státu. Tříčlenné skupinky vyhledávaly v expozici odpovědi na otázky z pracovního listu, který si muzeum k této
historické příležitosti připravilo. Druhou část návštěvy tvořil program v historických učebnách
muzea.
Na středeční odpoledne byla zajištěna prohlídka Květné zahrady v Kroměříži. Touto památkou UNESCO nás prováděli průvodci a nechyběly ani aktivity jako projektování zahrady
nebo hra na hudební nástroj či kuželky. Příjemný krásný letní den jsme zakončili zmrzlinou.
Předposlední odpoledne trávily děti se svými kamarády v rodinách, které většinou připravily velmi atraktivní program. A v pátek po obědě proběhlo dlouhé loučení doprovázené fotografováním, objetími a také slzičkami. Stejně jako před několika lety. Nové kamarády našli
nejen ti, kteří u sebe měli ubytované slovenské děti. V příštím školním roce pojede skupina
troubeckých dětí na východní Slovensko.
Velké poděkování patří všem rodinám, které u sebe ubytovaly slovenské děti. Vzít si na
týden úplně neznámého človíčka, postarat se o něho a zajistit mu ještě navíc program není
jednoduché.
Spolupráce mezi školami, neboli družba, jak se říkalo dříve, rozvíjí vztahy mezi Čechy
a Slováky. To, co byl pro starší generaci jeden celek, dnes mladí již vnímají odděleně a mnozí
ani nerozumí slovenským slovíčkům. Bylo by moc smutné, kdyby několik desítek let po rozdělení společného státu museli k dorozumívání používat angličtinu.
Zdeňka Odložilíková
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ZOO OLOMOUC
Prvňáci a druháci se vydali na školní výlet do ZOO Olomouc. Před branami zoologické
zahrady si nadšeně vyzkoušeli dětské hřiště. Na začátku ZOO si prohlédli roztomilé surikaty,
opice, plameňáky a žirafy. Další část prohlídky absolvovali Safari vláčkem, díky němuž se
dostali přímo do výběhů, a tak do bezprostřední blízkosti klokanů, kozorohů a sobů. Po
svačince byla velkým zážitkem návštěva kozí ohrady, kde mohli kozy krmit a hladit. Kdo měl
odvahu, směl si kůzle i pochovat. Děti prošly celou zahradu, nenechaly si ujít návštěvu tygrů,
medvědů, vlků ani netopýrů.
Vrcholem všech zážitků byl nákup sladkostí, suvenýrů a dárečků. V autobusu si všichni
s chutí zazpívali s kytarou a spokojeně se vraceli domů. Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme,
už jsme tu!
Marta Kosíková

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ
Žáci 4. B a 5. třídy si užili týden v malebné přírodě Oderských vrchů v údolí říčky Bystřice. Byl to týden plný zajímavých aktivit, poznávání, dovedností a sportovních činností.
Ve spolupráci se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka děti pronikly do
tajů výroby másla, tvarohu a zdravých koktejlů, naučily se plést košíky z pedigu, batikovaly
přírodní metodou a vyráběly mandaly z různých přírodnin. Dozvěděly se také spoustu zajímavých informací o přírodě.
Turistický výlet do Moravského Berouna byl ozvláštněn návštěvou nedaleké zemědělské
farmy. Dětem zde bylo řečeno mnoho zajímavých informací o kravičkách a jejich životě. Ke
škole v přírodě neodmyslitelně patří různé sportovní aktivity. Tou největší byla olympiáda, během níž děti soutěžily v netradičních disciplínách,
jako je hod polenem, slalom s kolečkem, přečerpávání vody brčkem či skok do dálky se svázanýma
nohama. Velkým zážitkem pro všechny bylo střílení
z luku. Celý pobyt byl zakončen tradičně opékáním
špekáčků, stezkou odvahy a pompézní diskotékou.
Školu v přírodě jsme si všichni skvěle užili a budeme
na tak úžasný týden ještě dlouho rádi vzpomínat!
Mirka Šenkár a kolektiv
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VODÁCKÝ KURZ NA VLTAVĚ
Ve dnech 3.–8. června 2018 se někteří žáci 7.–9. ročníku zúčastnili vodáckého kurzu na
Vltavě. Přihlásit se mohl každý, nejvíce nás bylo ze 7. třídy, 15 z celkového počtu 33. Jako při
předchozích vodáckých kurzech, i letos se k nám připojili žáci z naší partnerské školy z Raslavic na Slovensku. Ubytováni jsme byli v kempu Na Pískárně několik kilometrů za Českým
Krumlovem. Počasí nám přálo, a tak jsme si vodu užili nejen na lodích, ale i mimo ně.
V neděli hned po příjezdu jsme si prošli a prohlédli historické centrum Českého Krumlova, zámek a zámecké zahrady včetně otáčivého hlediště. V pondělí jsme zahájili samotný výcvik. Naše první etapa vedla z Vyššího Brodu do Rožmberka. Museli jsme si sami
nafoukat lodě kompresorem, dofoukat ruční pumpou a pak jsme byli doslova vhozeni do
vody. Ale zvládli jsme to sami! Naši hoši byli galantní, pomáhali děvčatům i paním učitelkám
foukat lodě a také přepravovali sudy s oblečením a proviantem. Na naší vodácké cestě nás
doprovázeli instruktoři z agentury CVOK. Ti nás proškolili na suchu a pak po spuštění na
vodu nejen radili, ale především dohlíželi na naši bezpečnost. Dá se říct, že první etapu jsme
zvládli skvěle, byla tam jen jedna šlajsna a jedna posádka ji sjela hned pozadu, tedy kontra.
Tím jsme dali vodě jasně najevo, že nás nepokoří. Další jez byl pod rožmberským zámkem
na konci prvního úseku naší trasy. Odpoledne jsme trávili v kempu společným sportováním,
povídáním, dokonce i tancem. Tak tomu bylo i následující dny.
Zatímco v pondělí jsme se plavili spolu se svými slovenskými kamarády, druhý den byl
dnem rozdělených flotil. Slováci šli na prohlídku zámku Rožmberk, my nasedli na lodě, které
jsme měli přes noc schované v kempu u Rožmberka, a dopluli až na Pískárnu. Protože tato
etapa byla klidná a my jsme už byli zkušení vodáci, zkoušeli jsme cestou plavbu na kánoi
Krokodýl – důvěrně Krokouš – a na úžasném plavidle zvaném paddleboard. Každý měl možnost si tento styl jízdy vyzkoušet nejen při plavbě, ale také v kempu. Bydleli jsme totiž blízko
Vltavy a měli dobrý přístup do vody. Tento večer jsme společně opékali špekáčky. Dřevo
jsme si museli opatřit sami, ve všem nám pomáhali kluci ze CVOKa.
Ve středu jsme vyrazili brzy ráno přímo z kempu na nejobtížnější a zároveň nejkrásnější
etapu z Pískárny do Českého Krumlova. Museli jsme přeplout sedm jezů! Výjimečný byl
ten u Papouščí barevné skály, kde je jez upraven a pluje se přes jeho korunu. Nejtěžší byla
šlajsna U Liry. Pod námi se vzdouvala obří peřej a nejedno srdéčko pokleslo… Ale navenek
vše vypadalo suverénně. Ztráty ani karamboly nebyly. Po úspěšném proplutí Krumlova nás
čekal opět návrat do kempu a kurz se začal nachylovat ke svému konci.
Ve čtvrtek, opět rozdělení na flotily, jsme proplouvali z Krumlova do Zlaté Koruny. Počasí
j y kolem jen
j příroda a klid. V závěru
bylo chladnější, ale voda živá, sem tam peřejky,
nás čekala poslední, desátá
átá šlajsna. Na jejím konci dostal
ko by
každý pěknou sprchu, jako
nás Vltava chtěla pozdravit a něco ze sebe
nám zanechat. Jen
v autobuse pak někteří museli stát, protože
mokrá pozadí autobus
nepřepravuje. Poslední
večer jsme se vlastně
nejvíce sblížili se slovenskými dětmi, hráli jsme
e
společně badminton, rin-go, povídali si, pouštělili
hudbu.
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V pátek po snídani jsme v zástupu prošli kempem, rozloučili se se Slováky a zamířili na
autobus. No a pak už jen cesta domů a šťastné shledání s rodiči. Možná někomu v sobotu
ráno po vstání z postele chyběla rosa na nohou, během dne mokré oblečení a cákání vody.
Vltavo, ahóóój!
Mgr. Zdeňka Odložilíková, Mgr. Karolina Haiderová

TURISTICKÝ KROUŽEK
Nabídka zájmových útvarů na naší škole byla v uplynulém školním roce rozšířena o kroužek turistiky. Naším cílem je pomoci dětem odhalit kouzlo pohybu v přírodě, utužit jejich fyzickou i psychickou zdatnost, naučit je smysluplně trávit volný čas a při tom jim ukázat krásná
místa naší vlasti.
Výpravy probíhají přibližně jednou za měsíc ve spolupráci s cestovní agenturou Blaho
z Tovačova. Účastní se jich děti od 3. třídy a starší, mladší bereme pouze v doprovodu rodičů. Vyjíždíme v sobotu většinou kolem sedmé hodiny ranní z Troubek a vracíme se večer,
podle ročního období mezi 17.–20. hodinou na stejné místo. Je výhodné, že nemusíme
složitě cestovat. Autobus nás doveze k výchozímu bodu naší výpravy, my si projdeme různě zajímavou, zhruba 15–20 km dlouhou trasu, a na jiném místě nás zase naloží, aby nás
v pohodě dopravil domů.
Za dobu, co jezdíme, jsme navštívili například šafránové louky u Lačnova, Rešovské
vodopády, barevné ledopády Pulčinských skal, mandloňové sady u Hustopečí, Moravský
Kras a mnoho dalších krásných míst, naposledy to byly vodopády Bílé Opavy nad Karlovou
Studánkou. Z každé výpravy si můžete přečíst zápis a prohlédnout fotografie na internetových stránkách naší školy.
Turistika nás baví, a jestli chcete, i vaše děti se k nám mohou přidat.
Ludmila Písková

SPECIÁLNÍ TŘÍDA
Spoustu učení, zábavy, nových poznatků, zážitků a situací zažili žáci speciální třídy během celého školního roku. Již
několikrát jsme se vydali do keramické dílny tvořit dárek pro
maminky – zápich do květináče či ozdobné cedulky na dveře.
Den Země jsme již tradičně oslavili společně s celou školou
a zapojili se do plnění úkolů na soutěžní stezce s cílem na
Konírně a opékáním špekáčků.
Také jsme se snažili hodně cestovat! Vydali jsme se
do nedalekého Tovačova na prohlídku zámecké zahrady
a zhlédnutí ukázky dravců. Ani trochu jsme se nebáli. V rámci věcného učení jsme se vydali do Přerova navštívit místní restauraci, samostatně si nakoupit
vybrané dobroty a upevnit si základy stolování. Odměnou nám pak byla cesta na dětské
hřiště u Laguny, nanuk, kofola, no v tu chvíli prostě vše, co jsme si mohli jen přát. Zdokonalili
jsme se také v domácích pracích. Představte si, že jsme zvládli uvařit celé obědové menu.
Rajskou omáčku s masovými kuličkami a domácí hrnkové knedlíky – to vše s čerstvými
bylinkami z naší školní zahrady. S celým prvním stupněm jsme opět rádi navštívili Městské
divadlo Zlín a se zaujetím sledovali krásné hudební představení Tučňáci na Arše.
Všechny žáky můžeme za celý školní rok pochválit. Zvládli velký kus práce. A za to nám
nezbývá nic jiného, než jim popřát krásné, prosluněné a co nejvíce odpočinkové prázdniny!
Paní učitelky ze speciální třídy
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Po Velikonocích to začalo vypadat, že nás přepadlo léto. A jak známo, slunce opaluje
a trochu i uspává. Ale děti a paní vychovatelky nezahálí ani chvilinku. Protože jsme v tomto
školním roce navštívili školní družinu v Tovačově, rozhodly se naše paní vychovatelky pozvání oplatit, a tak tentokrát kamarádi z Tovačova přijeli k nám. V rámci návštěvy proběhla
olympiáda, kterou Troubečáci sami zorganizovali, a kterou si moc užili. Další akcí byla květnová návštěva laserové arény v Prostějově, na kterou se děti moc těšily.
Náročné střílení není určeno pro zcela nejmenší školní děti, proto se akce zúčastnilo
pouze 2. a 3. oddělení družiny. Ti nejmenší, z 1. oddělení, byli paní vychovatelkou pozváni na
zmrzlé dobroty na špejli, které v horkých dnech přišly vhod. V pátek 25. května se děti dočkaly dlouho očekávané a několik týdnů pečlivě připravované družinové svatby. Pod slavnostně
vyzdobenou slavobránou si řekli své „ano“ Lucinka a Pavlíček ze 3. třídy. Do příprav se
aktivně zapojili i rodiče obou „novomanželů“. Spolužáci převlečení do kostýmů představovali
jednotlivé členy rodin a zhostili se tohoto úkolu na jedničku. Na správné svatbě samozřejmě
nemůže chybět občerstvení, svatební dort, házení rýží a kyticí ani první tanec novomanželů.
Svatební odpoledne se velmi vydařilo a všechny děti si svatbu užily.
První letní den proběhly na školní zahradě vodní radovánky. Děti v plavkách skotačily na
zahradě a připravený vodní klaun na ně k jejich velké radosti stříkal vodu. Děti si u toho užily
spoustu legrace.
Konec školního roku a vysvědčení je za námi a učitelé, vychovatelé, ale hlavně děti si
užívají prázdniny. Všem přejeme krásné léto.
Za školní družinu Tereza Navrátilová

30

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2018

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
V pátek 29. 6. 2018 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu v rámci ukončení školního roku slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy. K žákům promluvil starosta obce
Mgr. Radek Brázda a ředitel školy Mgr. Petr Vrána. Vysvědčení předala třídní učitelka
Mgr. Karolina Haiderová.
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Sluníčka
V době, kdy vyjde tento
zpravodaj, si už budou děti
plnými doušky užívat léto
a prázdniny. Dovolte nám,
abychom se ještě krátce
vrátili v čase a připomněli
některé akce a zážitky z mateřské školy.
V polovině dubna čekal
na naše předškoláčky velký
den, byl to zápis do 1. třídy.
Hned při vstupu do krásně vyzdobené třídy vítaly děti
usměvavé paní učitelky, které
již měly připravené úkoly pro
Berušky
budoucí školáky. Předškoláčci zpívali písničky, malovali
postavu, poznávali zvířátka
nebo barvy, vyrobili si žabičku a pro některé bylo obávaným úkolem zavazování
tkaniček. Ale děti byly moc
šikovné a po splnění všech
zadaných úkolů si domů
odnášely na památku malé
dárečky.
27. dubna přiletěli do
naší školky malí čarodějové a čarodějničky. Někteří
dokonce i na opravdovém koštěti. Den zahájili přehlídkou
hlílídk
dkou
ou kostýkkos
ostý
tý-mů, které byly velmi pěkné a mnohdy
hd vtipně
ti ě a pečlivě
čli ě d
doladěné.
l dě é P
Potom
t
se dě
dětiti
s nadšením pustily do opékání špekáčků a jakmile po jídle nabraly sílu, vyrazily i s paními
učitelkami směrem k „Bágru“, kde už na ně čekala celá řada úkolů a soutěží. Poměřily své
síly ve skákání v čarodějnickém pytli, jízdě na koštěti, zpívání písniček a dalších soutěžích.
V květnu se už děti nemohly dočkat, až předvedou maminkám pásmo připravených písniček, tanečků a říkanek. Besídka se dětem opravdu povedla a jejich snaha byla odměněna
velkým potleskem. Sluníčka si po vydařeném tanečním vystoupení ještě mohla vlastnoručně
ozdobit ubrouskovou technikou květináčky a odnést si tak domů originální dárek.
V naší školce jsme také přivítali vzácnou návštěvu, paní učitelku Danu Otáhalovou se
svými žáky ze základní umělecké školy. Žáci nám zahráli krásný koncert, a poté seznámili
děti s nejrůznějšími hudebními nástroji.
Nezapomněli jsme ani na pravidelnou návštěvu dětí u naší paní zubařky. Děti si statečně
nechaly zoubky prohlédnout a pozorně si vyslechly, jak musí o zoubky pečovat, aby je měly
i nadále zdravé a krásné.
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Předškoláčci se zúčastnilili
Dětský den
atletické olympiády v Tovačo-vě, kde museli splnit tři disci-plíny – hod tenisovým míčkem
m
do dálky, skok z místa do dálky a běh na čas.
A protože se děti během
celého školního roku při nejrůznějších sportovních hrách
a honičkách na soutěž připravovaly, tak nakonec všechno
dobře dopadlo.
Zajímavým místem pro
celodenní výlet dětí byla
Berušky
návštěva v Kovozoo ve Starém Městě. Nejdříve je čekalo
povídání o třídění odpadu. Potom je povozil vláček po areálu, kde si prohlédly zvířátka
z kovu a dokonce i jindy nepřístupná místa. Mohly si zazvonit na zvony, navštívily dopravní letoun L-610 a na závěr si
prošly Loď Naděje. A protože
máme rádi výlety, zajeli jsme si
ještě i do Živé vody Modrá.
Koncem května nás pozvaly děti ze ZUŠ Tovačov k nim
na zámek, na hudební pohádku
O Popelce, která se dětem velmi líbila. A hned příští dopoledne jsme ještě využili příležitosti a zavezli se autobusem do
Prostějova na den otevřených dveří letiště.
Na Den dětí byl na zahradě mateřské školy připravený skákací hrad, kde si všechny
pěkně zařádily a poté si pochutnaly na nanuku.
Nejen pro děti, ale věříme, že také pro rodiče bylo významnou událostí pasování dětí na
školáky. Jejich kamarádi z oddělení Broučků, Sluníček a Berušek jim k této příležitosti předvedli pěkné vystoupení s indiánskou tematikou. A poté už děti procházely slavnostní bránou,
za kterou je paní učitelky pasovaly na školáky. Jako památku na tento den si děti odnášely
malé dárečky, za které děkujeme členům SPŠ a obecnímu úřadu.
Nelehké odloučení dětí od rodičů čekalo naše předškoláky. Společně s paními učitelkami a tetou vyrazili do Žďárského Potoka na školu v přírodě. Po příjezdu na místo se jich
ujal sympatický instruktor Ash, se kterým děti strávily celý týden. Ash měl připravený bohatý
program, a proto neměl nikdo čas smutnit. Většinu času děti strávily v lese, a to za každého
počasí. Hrály seznamovací hry, stavěly domečky z přírodních materiálů, sbíraly borůvky,
ničily pasti od pytláka, skákaly na veliké trampolíně, lezly po skále, sledovaly ohnivou show
a mnoho dalších. I přes vytížení dětí se všechny těšily na své maminky, tatínky…
Děkujeme všem, kteří nám během celého školního roku jakýmkoliv způsobem pomáhali
při přípravě nejrůznějších akcí pro děti a přejeme vám krásné prázdniny.
Za Berušky, Sluníčka a Broučky Iva Chalánková
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY
d
Pevnost Boyar
Tentokrát nám počasí přálo
a 27. dubna jsme mohli uspořádat rej čarodějnic, který jsme loni
museli kvůli nepříznivému počasí
zrušit. Ve škole nám žáci nastrojili
čarodějnici, kterou jsme pak čarodějnickým průvodem přivezli od kulturního domu až na Konírnu.
Tam na děti čekaly soutěže, kde
za odměnu dostávaly sladkosti. Jako
každý rok, i tentokrát jsme se sna-žili vybrat pět nejhezčích čarodějnicc
v kategorii mladších a pět v kategoriiii
starších. Vybrali jsme i nejhezčí senior
or
čarodějnice a i ty si od nás odnesly odměnu. Ceeníme si toho, že si i dospěláci najdou čas a poddpoří své děti tím, že přijdou v kostýmu. Ale jsme
e
samozřejmě velice rádi i za návštěvníky v civi-a
lu. Toto čarodějnické odpoledne nám zpestřila
svým vystoupením děvčata z tovačovského
o
aerobiku.
Ještě předtím, než jsme šli upálit čarodějni-ci, si naše holky SPŠačky připravily čarodějnický taneček okolo ohně. Věřím, že návštěvníky
pobavily i potěšily. Pak došlo k samotnému
upálení čarodějnice a děti i dospěláci se pomalu začali rozcházet domů.
Počasí nám přálo i na dětský den, který
jsme pro děti přichystali na sobotu 26. května.
Vždy se snažíme dětský den uspořádat na
Vítězné senior
nějaké téma. Tentokrát jsme se rozhodli pro
čarodějnice
Romana a Leon
Pevnost Boyard. Děti dostaly u vchodu pytlík,
a
ý úk
úkol
ol
do kterého sbíraly klíče. Ty získaly za splněný
na různých stanovištích, včetně návštěvy u otce
t F
Fura. T
Tyto
t nasbírané
bí é kklíče
lílíčč sii pak
k kl
klucii
i holky vyměnili za dárek, ať už to byly omalovánky s pastelkami, skákací míčky, skleničky
s brčkem apod. Mimo jiné si malí i velcí mohli vyzkoušet obří nafukovací dráhu, skákací hrad
i střelbu elektronickou pistolí. Připravená byla i dílnička, kde si malí účastníci mohli nazdobit
keramický klíč nebo medaili, které si pak na památku odnesli. Už se stalo tradicí, že na dětský den děti dostanou zdarma pití, cigáro z udírny a sladkosti. Stejně tak tomu bylo i letos.
Pro zpestření tohoto odpoledne nám hrála živá hudba a krásné vystoupení nám předvedla děvčata z aerobiku. Všechny tři skupinky měly moc pěkné vystoupení, připravené
pod vedením Káji Lehké, Verči Sojákové a paní učitelky Vendi Janouškové. Také za námi
přijeli Skopalovi z troubeckého chovatelského spolku, kteří s dětmi ukazovali králičí hop.
Ten měl velký úspěch. A byli to nejen chovatelé, kteří se tohoto odpoledne zúčastnili, ale
i další troubecké spolky, hasiči a pitbike. Hasiči přivezli dvě hasičská auta, která si mohli
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všichni prohlédnout, a pro děti měli připravené soutěže, kde děti stříkaly vodou na cíl. Pitbike
měl zase ukázku motorek, se kterými kluci závodí. A když už zmiňuji jiné spolky, které měly
účast na tomto sobotním odpoledni, tak je na místě poděkovat i mysliveckému sdružení za
zapůjčení areálu a také zaměstnancům obce Troubky, kteří nám postavili stan, abychom se
neupekli na sluníčku, ale také nám přivezli lavičky a stoly, aby si všichni hosté mohli udělat
pohodlí. A v neposlední řadě nám obec pomáhá i s odvozem odpadků, kterých bohužel není
po takovém odpoledni málo.
Letošní školní rok je za námi. Už pomalu přemýšlíme, co připravíme příště. Nejbližší akcí
bude lampionový průvod. Přejeme vám všem krásné a slunečné prázdniny, děkujeme za
vaši přízeň a těšíme se na shledanou na dalších našich akcích.
Za SPŠ Romana Soušková
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Z NAŠÍ FARNOSTI
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ
NÍ OBČÁNKŮ
Za poslední půlrok se v naší obřadní síni konalo vítání občánků hned dvakrát, před velikonočními svátky v neděli
25. března 2018 a v neděli 27. května 2018.
Program nám zpříjemnilo vystoupení
dětí z mateřské školy pod vedením paní
učitelky Cetkovské a Chalánkové. Na
flétny nám opět zahrála děvčata ze ZUŠ
Tereza Topenčíková, Veronika Sojáková,
Marie Soušková, Ivana Vojtášková a Julie Mauksová. Jejich vystoupení byla moc
milá a moc jim za ně děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za hudební doprovod a panu Jaroslavu Blaťákovi, který nám miminka vždy ochotně vyfotografuje.
H. Kamelandrová
25. března 2018

Martin
M
ti Vlach
Vl h

Elena
El
Hradílková
H dílk á

Vít Přecechtěl

Magda Tomečková
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27. května 2018

Antonín
A
t í Soušek
S š k

Lada
L
d Moravcová
M
á

Stela
St
l Tomášková
T ášk á

Jiří Š
Špalek
l k

Elen
El Surmová
S
á
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V dubnu 2018 se dožili
významného životního
jubilea
60 let
Zdeňka Navrátilová
65 let
Oldřich Vysloužil
Jarmila Němčáková
70 let
Rostislav Paul
75 let
Markéta Mrtvá
Josef Doskočil
Vojtěch Šiška
80 let
Antonie Burianová
Vlasta Berčíková

V květnu 2018 se dožili V červnu 2018 se dožili
významného životního významného životního
jubilea
jubilea
60 let
Marie Pavlíková
Jana Jehlářová
Jarmila Smolková
Danuše Vidrmanová
65 let
Jana Svačinová
Olga Adamcová
70 let
Jana Rašková
Jana Kořínková
Emil Gregovský
Jarmila Tomšů
Jana Dočkalová

60 let
Marie Rašková
Pavel Duda
65 let
Otakar Mateřánka
70 let
Jan Ticháček
90 let
Aloisie Ticháčková

75 let
Václav Pištěk
Miroslav Mlčoch
Anežka Bosáková
80 let
Marie Mišáková
Anežka Kubešová
90 let
Libuše Koutná
Viktor Smolka

OPUSTILI NÁS
Ludmila Vránová, Oldřich Krejčíř, nrtm. Pavel Tardík, Agnieszka Kilián,
Mgr. Jaroslav Klos, Stanislav Jehlář, Marie Janoušková
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého člověka.
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Přátelské posezení
v cukrárně Cylindr v Přerově.
Zprava: Jaroslava Tomanová, Jaroslav
Klos, Milada Kořínková, Helena Jehlářová,
Helena Doležalová, Marie Göeblová,
Ludmila Němčáková, Jaroslava Michalová,
Ludmila Kamelandrová

Jaroslav Klos mezi „svými ženami“ při
oslavě jeho 60. narozenin v roce 2004.
LK

A LÉTA BĚŽÍ…

Snímek na rozloučenou. Troubecký pěvecký
sbor a P. Jerzy Walczak před jeho odchodem
z Troubek v roce 2001.

Rok 2001. Starosta obce František Němčák a P. Jerzy Walczak – pietní akt – 4 roky od
ničivé povodně v roce 1997.
LK
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KNIHOVNA
Máte-li náladu chvilku si odpočinout, odlehčit vážnost okamžiku a možná se i zasmát,
pak vám nabízím krátkou scénku od pánů Šimka a Grossmanna. Znáte to?
„Instrukce ředitele náměstkovi:
Zítra v 10.00 hod. je zatmění slunce, tedy něco, co se každý den nevidí. Ať pracovníci
nastoupí v pracovním oděvu na dvůr. Při pozorování tohoto řídkého jevu podám příslušný výklad. Bude-li pršet, nebude nic vidět, a v tom případě půjdeme do zasedací síně.
Instrukce náměstka vedoucímu provozu:
Na pokyn ředitele bude zítra v 10.00 hod. zatmění slunce. Bude-li pršet, nebude to
možné na dvoře v pracovním oděvu vidět. V tom případě se provede zatmění slunce
v zasedací místnosti, tedy něco, co se každý den nevidí.
Instrukce vedoucího provozu mistrovi:
Na pokyn ředitele závodu dojde zítra v 10.00 hod. v pracovním oděvu ke zmizení
slunce v zasedací síni. Ředitel dá pokyn, má-li pršet, což se každý den nevidí.
Instrukce mistra parťákovi:
Bude-li zítra pršet v zasedací síni, což se každý den nevidí, zmizí zítra v 10.00 hod.
ředitel v pracovním oděvu.
Instrukce parťáka k dělníkům:
Zítra v 10.00 hod. zmizí náš ředitel. Škoda, že se to nedá vidět každý den.
Dělníci mezi sebou:
Ať jdou do prd-le všichni, i s ředitelem.“
Zdroj: Kniha Kamarádi, Jan Cimický

DOVOLENÁ
V KNIHOVNĚ
Pondělí 30. 7.
a čtvrtek 2. 8. 2018
Hezké léto všem přeje Hana Obrtelová
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
ZLATÝ KOTLÍK
V sobotu 2. června proběhl
šestý ročník soutěže Zlatý kotlík ve vaření kotlíkových gulášů.
Letos se zúčastnilo deset kuchařských týmů. Některé přijíždí již tradičně, ale přijely i týmy
úplně nové. Podle jejich slov se
jim v Troubkách líbilo, ocenily
skvělou atmosféru.
Všichni kuchaři se snažili
uvařit ten nejlepší guláš. Vůně
guláše se linula po vsi a přilákala
na Konírnu velký počet gurmánů.
V kotlících a kotlích se vařily guláše z králíka, hovězí, segedínský, vepřový, fazolový i z divočiny. Nálada
byla výborná, kuchaři se bavili a také návštěvníci akce si krásný sobotní den užili.
Odborná porota měla těžký úkol, protože letos byly všechny guláše výborné.
UMÍSTĚNÍ PODLE
ODBORNÉ POROTY
1. místo – KVD Vlkoš
2. místo – Kočky s.r.o
3. místo – Gurmáni

Kočky s.r.o.

Gurmáni

š s fazolemi
h hovězí gulá
Prčičáci a jejic

Již tradičně hodnotila i široká veřejnost.
Všichni návštěvníci obdrželi u vstupu žetony,
které přidělili guláši, který jim nejvíc chutnal.
UMÍSTĚNÍ PODLE
VEŘEJNOSTI
1. místo – Brkado
2. místo – Troubecké seniorky
3. místo – Kočky s. r. o
Odměnu za nejlépe vyzdobený stánek
si odnesl tým Mateřinka. Všichni účastníci
dostali zaslouženou odměnu – praktický
balíček na vaření a vítězné týmy hodnotné
ceny věnované Obcí Troubky k 670. výročí
obce.

Seniorky
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Děkujeme členům kuchařských týmů za účast, porotě za
těžké rozhodování. Poděkování
patří i návštěvníkům za jejich
přízeň a v neposlední řadě si
zaslouží velký dík členky Komise pro kulturu a volný čas i s rodinnými příslušníky za přípravu
a hladký průběh akce. Doufáme, že i další ročník přiláká
velký počet týmů i návštěvníků, a už teď se na ně těšíme.
Vladimíra Hanzlíková

Pořadatelé

TROUBECKÝ KLUB SENIORŮ
Začátkem měsíce května jsme se autobusem
společně vypravili do Aquaparku Pasohlávky, kde
nás doprovázelo pěkné počasí a skvělá nálada.
I v letošním roce nás pozvali senioři z Radslavic na společný zábavný sportovní den, který
byl spojený se soutěží ve střelbě na cíl ze vzduchovky. Na střelnici jsme se setkali se seniory
z okolních vesnic a města Přerova.
Na kolech jsme se zajeli poklonit k památníkům amerických letců, kteří byli oběťmi letecké
bitvy v prosinci 1944, do troubeckého a citovského lesa a dále ke splavu v Rokytnici.
V závěru měsíce května jsme se taktéž zúčastnili náročného výletu na kole čtrnácti obcemi mikroregionu Střední Haná. Byla to velmi zdařilá
řilá akce,
k
zaměstnanci
ě t
i obecních
b
í h úř
úřadů
dů
nám v každé obci dopřáli občerstvení a dodali tím energii k dalšímu poznání sousední
obce. Cílem bylo tentokrát město Tovačov.
V měsíci červnu jsme se zúčastnili soutěže ve vaření kotlíkových gulášů na konírně.
Děkujeme návštěvníkům, kterým náš guláš chutnal a ocenili jej při závěrečném hodnocení.
Turnaj tříčlenných družstev ve hře petanque jsme tentokrát přesunuli z června na
6. září 2018, kde nám při soutěži pomohou opět troubečtí hasiči a žáci naší základní
školy. Přijďte nás podpořit a ochutnat naše domácí speciality.
V září se zúčastníme projektu Olomouckého kraje pro seniory. Cestování za poznáním Olomouckého kraje nás tentokrát zavede do Náměšti na Hané a na Černou věž do
Drahanovic.
Přejeme vám krásné letní prázdniny. A v září se těšíme v našem klubu na všechny
aktivní důchodce, kteří s námi budou sdílet společné chvíle, a tak si naplní doporučení
zdravotníků, že pobyt v přírodě pomáhá proti stárnutí mysli, že jakýkoliv sport anebo
obyčejná procházka i jízda na kole má velmi pozitivní účinky na zdraví člověka.
Těšíme se na vás.
Jarka Špalková
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Poznávací zájezd seniorů
V úterý dne 5. června jsme
se vypravili dvěma autobusy
na poznávací zájezd do Nového Jičína a Hradce nad Moravicí. Cílem dopolední návštěvy
Nového Jičína bylo podívat se
do Návštěvnického centra na
Masarykově náměstí. Zde pobýval a zemřel generál Laudon.
Interaktivní expozice nás provedla všemi etapami generálova
života a přiblížila nám charakter
daného historického období, dále
jsme v druhém patře centra navštívili expozici klobouků Tonak.
Zde jsme se seznámili s výrobou
klobouků a jak ženy, tak muži si mohli vyzkoušet, který tvar klobouku jim nejlépe sedne.
Poté jsme se procházkou přesunuli do historického centra města a k autobusům,
které nás následně převezly do Hradce nad Moravicí na oběd. Odpoledne jsme pak navštívili státní zámek v Hradci nad Moravicí. Myslím, že stojí za zmínku uvést část příběhu
tohoto překrásného skvostu naší národní kulturní historie.
V roce 1778 přešlo hradecké panství na pruskou knížecí rodinu Lichnovských
z Voštic, kteří na počátku 19. století (po požáru v roce 1796) zámek celkově adaptovali,
a to v intencích soudobého empírového názoru. Rozsáhlou proměnu hlavní obytné budovy doprovázelo ve 2. polovině 19. století rozšíření areálu o novogotický tzv. Červený
zámek s konírnami, kočárovnou a hradební zdí.
Rovněž okolí zámku doznalo změn – starý opevňovací systém byl zrušen, svahy
vyrovnány a založen přírodně-krajinářský park vynikající kompoziční a dendrologické
úrovně. V blízkosti zahradního traktu poté přibyla poslední stavba areálu, pseudogotická
Bílá věž. V držení hradeckého panství se vystřídalo osm knížat a hrabat Lichnovských
v šesti generacích. Každý z nich byl individualitou mimořádného vzdělání.
Na prohlídku zámku jsme byli rozděleni do dvou skupin a kochali se krásou. Celý den
nás doprovázelo překrásné počasí, všichni rádi vzpomínáme na společné zážitky a těšíme se, že příští rok navštívíme další pěkná místa Moravy.
Celý den utekl jak voda.
Myslím, že se všem zájezd líbil,
a každý z účastníků si v pestrém programu našel to své.
Velké poděkování patří
zastupitelům obce, obecnímu úřadu a členkám sociální komise za jejich podporu
a přízeň. Umožnili nám zažít
na zájezdě radost a pohodu
z návštěvy překrásných míst
Slezska. Děkujeme.
Jarka Špalková
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OBČANSKÁ BESEDA TROUBKY
Divadelní soubor Občanské
besedy Troubky, z. s., odehrál
v letošním roce představení komedie Jana Havláska Nepožádáš
o manželku bližního svého. Toto
představení soubor naposledy uvedl
v roce 2004 a stejně jako tehdy, i letos se setkalo s velkým úspěchem.
Děkujeme všem návštěvníkům
za stálou přízeň a našim rodinným
příslušníkům za trpělivost a pochopení pro tuto naši zálibu. Přeji troubeckému souboru další úspěšná
představení a ať tradice ochotnického divadle v Troubkách i nadále
žije, vždyť v letošním roce jsme si
připomenuli již 125. výročí.
Radek Brázda

Foto Jana Večeřová
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TROUBEČAN
Zdá se, že uběhla teprve chvilička od Noci kostelů a už jsou tady zase prázdniny. Sbor
v tuto dobu volno nemívá, protože prázdniny znamenají dva úkoly. Hody. Když v Troubkách
13. července sv. Markéta háže srp do žita, jsou před většinou z nás ještě dovolené a krásné
letní dny. Když však v Horní Moštěnici o Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna Panna Maria
vlaštovky svolává, zpravidla už je léto pryč.
Jaké skladby se budou o hodech zpívat ještě není úplně jasné, ale v Moštěnici jistě
uslyšíte slova známé antifony: Veliké znamení se objevilo na nebi, žena oděná sluncem,
s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.
A s podzimem pro sbor začíná doba, kdy se dá jedině něco nazkoušet. Večery se prodlužují, postupně ubývá práce na zahrádkách a zpěváci už začínají přemýšlet nad vánočním
repertoárem, ale o tom zase až příště.
Krásné letní dny přejí členové Troubečanu.

HANÁK TROUBKY
Či só hode? Naše!
Tak zase máme u nás na vesnici největší událost roku, a to jsou hody. Dříve se přípravy konaly v trochu jiném duchu. Jistě si spousta z vás pamatuje, že se malovaly vápnem
fasády, uklízely se dvory a hospodyně se na dědině bavily, kdo kolikatero napeče cukroví.
Do Troubek se sjížděla početná skupina rodinných příslušníků, aby se sešli u jednoho stolu
a hodovali.
Náš spolek se před lety rozhodl, že když už k nám přijede tolik návštěvníků, tak by nebylo
na škodu, aby část tohoto slavnostního dne strávili i v duchu vzpomínek na to, jak se dříve
žilo na Hané. Tak i letos se těšíme, že se celé rodiny vypraví na ,,Liďák“ na folklorní odpoledne za kulturou, dáte si něco dobrého na zub a strávíte příjemné odpoledne pohledem na
krojovaná vystoupení.
I letos jsme připravili velkou přehlídku souborů. Kromě našich hanáckých sousedů k nám
zavítá soubor Rozmarýn z Uherského Brodu. Jsme rádi, že se nám v tomto termínu podařilo,
aby pozvání přijal i vzdálenější soubor, protože v tomto termínu mívá většina souborů prázdninovou přestávku anebo vystupují v zahraničí. Proto jsme byli rádi, že Rozmarýn přijel se
všemi složkami – cimbálovka, ženský i mužský pěvecký sbor, Old star – prostě velká nálož
folkloru z jiného kraje.
My, domácí, se ale velmi těšíme na naše nejmenší, kteří se představí se svým programem a budou dozajista bezprostřední a roztomilí.
V Přerově se konala vzpomínková akce připomínající pana doktora Běhala, který byl
významným choreografem a do Troubek pravidelně dojížděl, aby nás naučil lidové tance
a písničky. Při tomto krásném večeru se s naším souborem představila i naše Omladina,
která zatančila tanec právě v choreografii doktora Běhala. Bylo to velmi krásné, a také symbolické v tom, že odkaz tohoto skvělého člověka žije dál. Však v Troubkách je jistě spousta
bývalých tanečníků, kteří na něj vzpomínají.
Po prázdninách se začne Omladina začleňovat do Hanáku a my se na ně velmi těšíme.
Bude to velká posila, protože se toho již spoustu naučili a jde jim to více než skvěle.
V naší obci proběhla také soutěž Vesnice roku, kde i náš spolek přispěl se svojí trochou
do mlýna. Byla škoda, že ve stanoveném čase byli členové staršího souboru v práci a tak se
o propagaci postarali naši nejmenší. A nakonec naše obec získala Modrou stuhu za společenský život. Pro naši obec vždy děláme vše moc rádi, protože nám v našem konání velmi
pomáhá a podporuje nás. Za to jí patří velký dík.
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V červnu jsme měli v plánu zájezd na Slovensko k souboru, který u nás tancoval loni na
hodech. Organizátoři tohoto festivalu ale bohužel změnili termín na červenec, a tuto změnu
jsme bohužel nemohli akceptovat, protože naši členové již měli naplánované jiné aktivity. Je
to velká škoda, ale máme přislíbeno, že nás pozvou na další akci.
Kromě přípravy na hodová vystoupení probíhal i nácvik pásma na mezinárodní festival
v Písku, kam se chystáme v srpnu. Na tomto pásmu se s námi podílejí i naši starší členové
a my jsme rádi, že si udělali čas a pojedou s námi.
Milí Troubečáci, přejeme vám krásné léto, spoustu pohody, odpočinku i zábavy nejen při
folkloru.
Za spolek Hanák Staňa Vojtek

HANÁČEK A OMLADINA
V červnu dětem skončily školní povinnosti a i činnost souborů na krátký čas
utichne. Léto dětem přináší jedno z nejkrásnějších období roku, mám na mysli
prázdninové zážitky, dobrodružství, ale
také odpočinek, který je následně znát
hned na prvních zářijových zkouškách.
To však v tuto chvíli předbíhám událostem. Hanáček a Omladina do té doby
ještě vystoupí na troubeckých hodových
slavnostech, které oslavíme v neděli
15. července. Není nad vystoupení, která
se odehrávají na domácí půdě. Vystupující očekávají obdiv a uznání svých nejbližších, a proto se velmi snaží, aby přítomné
publikum nezklamali, ale potěšili.
Jaký byl rok Hanáčku a Omladiny? Pro mě jedním slovem úžasný! V září 2017 se
kulturní dům opět rozezněl dětskými hlásky a stále jich není málo. Hanáček se schází ve
dvou skupinách. První z nich je přípravka, to jsou naši nejmenší, se kterými je opravdu radost
trávit čas. Drobotinu většinou doprovází rodiče nebo prarodiče, a proto si troufám říct, že
zkoušky nejmladších tanečníků jsou takovou rodinnou sešlostí. Skupina „malošků“ je také
výjimečná pestrostí míst, odkud k nám do Troubek děti přijíždí. S velkým uznáním oceňuji
všechny rodinné příslušníky, kteří své děti ve vybraném zájmu podporují a do souboru je
pravidelně doprovází.
Druhou skupinu tvoří parta dětí školou povinných. Starší děti jsou velmi živelným seskupením, příčinou je jejich temperament, společné nadšení a také velké zastoupení chlapců,
kteří tvoří téměř polovinu členů. Skutečnost,
že se najdou kluci, kteří tančí, zpívají a těší se
na vystoupení, je báječná. Nejen jim moc přeji,
aby se i nadále věnovali svému kraji a lidové
p
písničce.
Závěr čtvrtečních zkoušek patří Omladině.
T
Tři roky setkávání troubecké omladiny utekly
jjako voda. Tanečnice a tanečníci vyspěli, páro-
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vé držení je jistější a současně v pohybu ladnější. Kluci přebírají vedení a parket patří opravdu jim, děvčata zpívají a dokonale zvládají hanácký krok. Každá zkouška je zážitek. Od září
2017 měly všechny složky souboru možnost předvést svůj um, a to v zimním období při posezení u cimbálu, vodění medvěda, na jaře během velikonočních dílen, v Tovačově jsme potěšili seniory v domově důchodců, pár členů přivítalo komisi při červnové akci Vesnice roku.
Očekávanou akcí souboru bylo víkendové soustředění určené pro všechny malé i velké
Hanáky a Hanačky. Celá událost se odehrávala na začátku května v henčlovské sokolovně. Ti nejstarší si z pátku na sobotu užili nefalšovanou hanáckou zábavu, během níž měli
členové Hanáku příležitost poznat Omladinu a naopak. V průběhu soboty jsme secvičovali
nová taneční pásma, pilovali hanácké texty, taneční figury a kroky. Hanáčci zvládli novou
choreografii, kterou představí na hodech v Troubkách. Omladina se věnovala novému tanci,
který je prozatím pro veřejnost v utajení.
Sobotní odpoledne soustředění patřilo hrám, opékání a skákacímu hradu, který nám
zapůjčila obec Troubky, za což jsem byla velmi vděčná a za všechny děti i vedoucí tímto
ještě jednou děkuji. Šéfkuchařkou celého folklorního víkendu byla Maruška Gabrhelíková,
která se s pomocí ostatních členů souboru postarala o výtečnou kuchyni. O sladké dobroty
se také zasloužily maminky dětí. Měli jsme se jako na hostině. Všem děkujeme. Starší děti
z Hanáčku a Omladiny byly za celoroční aktivitu a zájem oceněni dárkem. Červené kšiltovky
s názvem souboru vykouzlily na tvářích úsměvy.
K našemu souboru patří také muzika. Mezi hanáckými soubory je to však velmi vzácné,
a proto si soubor Hanák, Hanáček i Omladina cení možnosti tančit na zkouškách za doprovodu živé hudby. Na podzim loňského roku přibyly ke stálé muzice nové, nadané, nadšené
a báječné houslistky. Anička Burianová, Valča Hodrošová, Verča Dolanská a Danča Lužná
pod taktovkou Kamči Rajtarové a Kuby Rašky získávají nové zkušenosti, učí se nové písně,
texty a že jim to skvěle ladí, jste mohli slyšet už na posezení u cimbálu, kde vystoupilo nové
složení muziky poprvé. Pro mě je ctí být u toho a užívat si plnost a krásu lidové muziky, děkuji. Opět zmíním troubecké hody, na kterých zazní troubecká hanácká muzika v nové sestavě.
Závěrem bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Troubky za velkorysý finanční příspěvek, jenž všechny složky souboru obdržely, a který nám nabízí nejrůznější možnosti, jak
stále udržovat a prohlubovat folklor v Troubkách. Chtěla bych poděkovat všem příznivcům
lidových tradic, že jsou, neboť pro ně tu Hanáček a Omladina především je. Díky za báječnou
spolupráci Ivetce Černoškové, Marušce Gabrhelíkové a Míši Lužné a také všem členům souboru Hanák. Přeji všem spoustu energie, dostatek volného času a nadšení do hanáckého
tvoření.
Krásné léto,
Eva Vojtková

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2018

48

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Nastává období prázdnin a také období dovolených. To se projevuje i u našeho
sboru. Členové odjíždí na prázdniny, dovolenou a ti nejmladší na tábory. Soutěže
jsou v tuto dobu omezené a celé dění je
podstatně menší.
Soutěžní družstvo dospělých se v jarních měsících zúčastnilo pouze dvou soutěží, a to konkrétně okrskového kola v Bochoři a okresního kola v Provodovicích.
V letošním roce se bohužel soutěžní družostvo mužů nezúčastnilo žádné z poe.
řádaných soutěží v našem okrese.
e
Musím konstatovat, že je to velice
smutné a dlouho bych musel hledatt
y
v historii, kdy se Troubky neúčastnily
žádných soutěží v kategorii dospě-lých. Doufám jen, že je to přechodné
období a družstvo mužů se dá dohromady a bude reprezentovat naši
obec a náš sbor.
Také v letošním roce byla pořádána mše za zemřelé bratry
a sestry a našeho patrona sv. Floriana. Po mši svaté se průvod hasičů a našich spoluobčanů odebral
k pomníčku našeho patrona v parc
ku u školy, kde jsme položili věnec
k jeho uctění. V současné době na
soše sv. Floriana probíhá celková rekonstrukce.
V měsíci květnu se náš sbor
zúčastnil brigády při výstavbě
plotu v prostranství vedle kulturního domu. V tomto měsíci
bylo také vymalováno v hasičské
zbrojnici celé první patro, dále
byly pořízeny nové záclony a garnýže na všechna okna. Začátkem
června bylo pořízeno nové stolové
zařízení do společenské místnosti..
Cílem bylo, aby společenská míst-nost reprezentovala tyto prostoryy
při jejich zapůjčování našim spolu-občanům.
Výcvik jednotky probíhá v haasičské zbrojnici při pravidelných
ch

Člun s motorem

Plavecký maraton

v Tovačově

avě
ěny na řece Mor
Stavba norné st
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Hasičská technik
a, prezentace
v soutěži Vesnice
roku

školeních, a to se zaměřením
m
na techniku, dýchací techniku
u
a první pomoc. Jednotka se
e
stále zdokonaluje na školeních
h
s různou tématikou, která je
e
součásti daného výcvikového
o
roku.
V červnu se jednotka sboru obce Troubky zúčastnila
výcviku na vodě, a to na řece
Moravě v Kojetíně spolu jednotkami HZS Kojetín. Tématem školení byla záchrana
osob na vodě a stavba norné
stěny přes řeku Moravu. Cvičení se zúčastnili i členové
Armády České republiky.
Naší jednotce šlo hlavně
o vyzkoušení použití nového lodního motoru s člunem.
Cvičení se zúčastnili čtyři členové jednotky. V sobotu 16. 6. 2018 byla naše jednotka
požádána o záchranu osob na vodě. Jednalo se o plavecký maraton, který probíhal na
tovačovských jezerech od ranních hodin až do pozdního odpoledne. Jednotka vyjela ve
složení pěti členů a na tuto akci byl nasazen člun Zodiak a lodní motor Tohatsu. Po skončení akce se jednotka vrátila na základnu. Dále jsme byli požádáni o ozvučení celé akce.
Náš sbor se připravoval na organizaci naší tradiční soutěže v požárním sportu Pohár
Hané. Letošní ročník byl již 42. v pořadí této náročné akce. Zároveň probíhala i soutěž
mladých hasičů, která byla zařazena do velké ceny OSH Přerov mladých hasičů, a to již
13. ročník.
Soutěž mladých hasičů v Troubkách je 33. ročníkem této soutěže. Soutěž proběhla
v neděli dne 24. 6. 2018 v 10.00 hod. na fotbalovém hřišti v Troubkách. Soutěžilo se
v kategoriích mladší žáci, starší žáci, muži, ženy a muži nad 35 let. Celkem se na letošním ročníku zúčastnilo 73 soutěžních družstev.
Výbor sboru děkuje všem sponzorům a pořadatelům, kteří se na náročné akci podíleli. Poděkování od troubeckých hasičů patří Obci Troubky, krajskému úřadu Olomouc
a všem, kteří na naši soutěž finančně přispěli.
Sponzoři Poháru Hané: Olomoucký kraj, Obec Troubky, Komet Pečky, Autojeřáby
Michal Frgal, pneuservis Miroslav Obrtel, firma TOOM Tomáš Tvrdý, Elektro Jaroslav
Zatloukal, Zubr Přerov a Hottech Brno.
Pohár Hané skončil a následně probíhala příprava na hodové slavnosti, které se
konají ve 13. – 15. 7. a jsou spojené s hanáckými slavnostmi. V pátek hraje taneční
skupina JEN TAK II a v sobotu bude hrát hudební skupina Forum. Troubečtí hasiči vás
co nejsrdečněji zvou na hody, kde bude i bohaté občerstvení.
Výbor sboru se pravidelně schází na svých jednáních a účastní se akcí pořádaných
v rámci obce, sboru, okrsku a okresu. Přejeme všem členům a občanům příjemné prožití
prázdnin a dovolených.
Výbor sboru SDH Troubky
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VÝSLEDKY POHÁRU HANÉ
MLADŠÍ HASIČI
SDH

LEVÝ

PRAVÝ

VÝSLEDNÝ

POŘADÍ

Dřevohostice A

15,25

15,38

15,38

1

Dřevohostice B

16,44

15,97

16,44

2

Hustopeče

16,85

17,07

17,07

3

Partutovice

17,16

17,39

17,39

4

Milenov

18,77

16,89

18,77

5

Soběchleby

18,78

16,23

18,78

6

Rychlov

18,72

19,60

19,60

7

Býškovice

19,85

19,62

19,85

8

Jindřichov

19,30

20,13

20,13

9

Hlinsko

20,29

18,96

20,29

10

Henčlov

20,62

23,11

23,11

11

Záříčí

23,54

23,32

23,54

12

Chropyně

20,83

24,23

24,23

13

Pavlovice

27,96

24,96

27,96

14

Osek

28,78

27,65

28,78

15

Stará Ves

26,99

29,66

29,66

16

VÝSLEDNÝ

POŘADÍ

STARŠÍ HASIČI
SDH

LEVÝ

PRAVÝ

Býškovice

14,21

13,89

14,21

1

Hustopeče

15,06

14,24

15,06

2

Dřevohostice

15,07

14,93

15,07

3

Partutovice

15,23

14,69

15,23

4

Jindřichov

15,83

15,84

15,84

5

Střítež nad Ludinou

16,99

17,06

17,06

6

Stará Ves

18,97

19,76

19,76

7

Milenov

19,79

19,26

19,79

8

Radíkov

21,24

18,84

21,24

9

Beňov

21,62

22,34

22,34

10

Olšovec

23,37

24,15

24,15

11

Troubky

24,33

24,07

24,33

12

Pavlovice

27,08

30,24

30,24

13

Klopotovice

37,22

36,09

37,22

14
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MUŽI NAD 35 LET

SDH

LEVÝ

PRAVÝ

VÝSLEDNÝ

POŘADÍ

Císařov

16,95

17,08

17,08

1

Dřevohostice

17,37

18,46

18,46

2

Hrabůvka

20,32

20,83

20,83

3

Troubky

22,88

22,35

22,88

4

Rychlov

22,92

21,18

22,92

5

Radkova Lhota

99,99

99,99

99,99

6

MUŽI
SDH

LEVÝ

PRAVÝ

VÝSLEDNÝ

POŘADÍ

TAG Zahnašovice

17,05

16,83

17,05

1

Hranice

17,46

17,49

17,49

2

Hrabůvka

17,64

16,71

17,64

3

Hlinsko

18,40

18,23

18,40

4

Křenovice

17,93

19,24

19,24

5

Císařov

19,36

18,27

19,36

6

Kokory

20,31

21,16

21,16

7

Dřevohostice

19,89

21,88

21,88

8

Chropyně

20,12

24,36

24,36

9

Troubky

36,76

22,41

36,76

10

Pavlovice u Přerova

50,09

48,35

50,09

11

Pravčice

99,99

99,99

99,99

12

Polkovice

99,99

99,99

99,99

12

Radkova Lhota

99,99

99,99

99,99

12

ŽENY
SDH

LEVÝ

PRAVÝ

VÝSLEDNÝ

POŘADÍ

Pravčice B

17,08

18,01

18,01

1

TAG Zahnašovice

18,15

16,98

18,15

2

Pravčice A

18,76

16,20

18,76

3

Olšovec

18,85

16,95

18,85

4

Hlinsko

19,40

19,89

19,89

5

Císařov

20,64

20,65

20,65

6

Bílovice

24,97

29,97

29,97

7

Říkovice

38,61

39,68

39,68

8
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Zájezd do Polska
V sobotu 19. května 2018 v časných
ranních hodinách jsme vyrazili s ČZS ZO
Troubky na nákupní a poznávací zájezd
do Polska. První zastávka byla na parkovišti v polském Těšíně, kde jsme se
všichni rozutekli po tržnici s množstvím
zboží. Další obvyklá cesta vedla do areálu Agrochem s prodejnou chemických
ochranných prostředků.
Návštěva zahradnické firmy Kapias
byla následující zastávkou. Procházka
po starých i nových částech neustále
se rozšiřující zahrady inspirovala nejen
k nákupu rostlin, ale i k úvahám, co z viděného uplatnit ve své zahrádce.
Poté se pokračovalo ve směru Bielsko-Biala do okrasné školky
Pudelek v Pisarzowicích. Na velké
nákupní ploše jsme vybírali okrasné
dřeviny a květiny do našich zahrad.
Následně jsme vzali útokem místní
„občerstvovnu“ – kavárnu a usadili se
na venkovních lavičkách, abychom
dali spočinout unaveným nohám.
Pak už jen zbývalo dopravit bohaté nákupy a tělesné schránky do naší
obce.
Myška Sázelka
Vodnice – zapomenutá zelenina
Vodnice je velmi starobylá zelenina, původem z alžírských hor. Český název – brukev řepák vodnice – zohledňuje skutečnost, že je v ní okolo 90 % vody. Obsahuje velké
množství vlákniny, vitamínů řady B a C a minerálních látek.
Podporuje střevní činnost a vyprazdňování střev. Bohatá je
na sirnou silici, která se vyznačuje antibakteriálními účinky.
Vodnice má také močopudné účinky, zklidňuje nervy a stimuluje srdeční činnost. Nedoporučuje se při zánětech jater a žlučníku. Dříve se pěstovala jako
olejnina, později pro zdužnatělý kořen kulovitého tvaru. Dužnina má barvy podle odrůdy od
bílé, přes růžovobílou, po oranžovou.
Vodnice byla vždy nedílnou součástí českého jídelníčku a před tím, než byly dovezeny
brambory, se využívala jako příloha. Díky snadnému pěstování byla velmi oblíbená v dobách
nedostatku. Vodnice vyžaduje spíše zásaditější půdu, která dobře drží vláhu, a dobrou zálivku. Rostliny by mezi sebou měly mít rozestupy alespoň 15 centimetrů v řádcích a alespoň
40 cm mezi řádky. Vodnice roste rychle a sklízí se brzy, takže ji lze zasít i mezi řádky pomalu
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rostoucích plodin. Nesmí se nechat přerůst – nejlepší jsou velikosti tenisového míčku. Má
řadu raných či pozdních odrůd, proto ji můžeme naplánovat pro sklizeň prakticky po většinu
roku.
Kořeny mají široké spektrum uplatnění ve studené kuchyni. Jedlé jsou nejenom brukve
podobné kulatým ředkvičkám, ale i její listy. Ty mají velmi podobné složení jako špenát, jenže
neobsahují kyselinu šťavelovou, proto se používají v kuchyni podobně jako špenát. Chuť
brukve se podobá kedlubně či nepálivým ředkvičkám.
Při přípravě vodnici odkrojíme horní část s natí a nitkovité kořínky z druhé strany. Z vodnice je možno připravovat saláty, pomazánky se sýrem typu žervé, vařené zeleninové kaše,
pojídat ji syrovou jako ředkvičky. Francouzi a Japonci ji hojně používají do polévek a salátů. Vodnici lze i dusit stejně jako zelí nebo z ní připravit majonézový salát. Velmi chutná je
plněná. A až příště budete váhat, jakou přílohu zvolit k masu, sáhněte po vodnici, litovat
nebudete.
Myška Sázelka

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
ATELŮ
Chovatelská sezona je v plném proudu a chovateelé neví, kam dřív skočit. Každý je velmi potěšen při
pohledu na dvorky plné mláďat. Přesto stíháme reprezentovat naši základní organizaci na výstavách
pořádaných v okolí. Také se pomalu blíží termín,
v kterém pořádáme naši místní výstavu. Letos to bude
8. a 9. září tradičně v chovatelském areálu na Loučkách. Chtěla bych tímto pozvat všechny naše spoluobčany k návštěvě této akce.
Našim mladým chovatelům se velmi dobře daříí
v králičím hopu. Králičí hop je velmi oblíbený a jeho
o
ukázky jsou žádaným zpestřením na mnoha akcích.
h
Naši mladí chovatelé nejsou zdaleka schopni uspokojit
všechny poptávky. Je obdivuhodné, co se svými malými
svěřenci dokážou. Na přiložené fotografii je překážka skoku vysokého o výšce 1,1 metru. I s takovou výškou jsou
trénovaní králíci schopni se vypořádat.
Na závěr je mou milou povinností popřát zdraví, štěstí
a mnoho chovatelských úspěchů našemu dlouholetému
příteli a podporovateli Janu Skopalovi, který dne 2. června
2018 oslavil své padesátiny.
J. JJeh
ehlá
lářo
řová
vá
Jehlářová
Jan Skopal, os
lavenec
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Každý rok, na jaře, organizuje několik přátel úklid okolí silnice na Záříčí od „Čtyř lip“ k hájence. Letos tato akce proběhla
5. dubna, a tím se zařadila do celonárodní aktivity Ukliďme
svět, ukliďme Česko.
I když tento úsek uklízíme každé jaro, je zarážející, jaké
množství odpadu vždy sesbíráme. Letos to bylo celkem 20
pytlů drobnějšího odpadu a několik objemnějších kousků – třeba šest matrací. Akce se zúčastnilo dvacet sběračů. Pozitivní
je, že byla zastoupena i nejmladší generace. To je příslib, že
i do budoucna nebude našim spoluobčanům lhostejný stav veřejného prostranství obce a přilehlého okolí.
Obecní úřad podporuje naši aktivitu poskytnutím pytlů na
a
odpad a odebráním sesbíraného odpadu. Všem, kteří se aktivně
ě
na akci podíleli, patří poděkování.
J. Jehlářová
á

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Uplynulý měsíc se pro členy a příznivce
e
Tato nakladen
á srnčata přež
Hubertova cechu nesl v duchu tradice zrozené
é
ila díky
spolupráci mez
i zemědělci a
v roce 1959 a ne neprávem nazývané červen
n
myslivci
v Troubkách př
i sečení lucerk
– měsíc myslivosti. Období nejkratších nocí přii
y.
Foto Ota Mateř
ánka
přechodu jara do léta a hlavně nejbujnější růstt
vegetace jsou tím pravým ořechovým pro zrození života v přírodě. Není jiná doba, kdy zvěř
potřebuje tu nejúčinnější ochranu a klid.
Naše snaha je zaměřena na to, aby byly
tyto podmínky splněny. Přiznejme si však, že
ne vždy se opravdu do puntíku tato snaha
naplní, a ne vždy naší vinou. Dovoluji si touto
cestou poprosit i vás, kteří přírodu v těchto dnech navštěvujete, o trochu tolerance
a ohleduplnosti pro právě zrozený život. Zkuste
e om
omez
omezit
ezitit h
hlu
hluk
lukk plašící
plaš
pl
ašíc
ícíí zvěř
zvěř
a nenechte volně pobíhat své psí kamarády.

Vítězové červnových střeleb trojčlenných družstev. Zleva jsou tři Záříčáci (2. místo),
uprostřed vítězové a borci vpravo se umístili na 3. místě. Foto Luděk Judas
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Malý, krčící se zajíček je
snadnou kořistí pro vašeho psa
a pokud půjdete i bez svého miláčka a zajíčka se dotknete, pohladíte si ho, tak jste s největší
pravděpodobností nad ním podepsali ortel nejkrutější. NemluO vítězi ve střelbách rozhod
uje mnohokrát rozdíl pouze
vě o tom, že byste si jej chtěli
jediného sestřeleného terče,
proto je nutné duplicitně
odnést domů a pokusili se jej
zapisovat zásahy do listiny –
Ing. Petr Mateřánka – i na
odchovat. Výsledek by byl natabuli – Přemysl Smolka. Fot
o Luděk Judas
prosto stejný.
Velice si vážíme spoluprácké akce táhne zvěřinová
ce při sečení lucerky s místní
Není tajemství, že na myslive
na burze. Foto Luděk Judas
společností Troubeckou hoskuchyně. Nejinak tomu bylo
podářskou a. s., která obhospodařuje pozemky v Honební
společnosti Troubky – Henčlov.
Včasné avízo o místu sečení nám umožňuje, abychom
v předstihu tuto plochu, kde je
velký předpoklad, že srny nakladly srnčata, prošli a snažili se
zvěř vyhnat z těchto porostů dříve, než se do lucerky zakousnou
žací lišty. A věřte, že když vidíme, jak si srna odvádí srnčata mimo právě sečené pole, tak je
dobře u srdce nejen nám myslivcům, ale i těm, kteří obsluhují stroje, přinášející zvěři zkázu.
A pokud srnčata, právě nakladená, nejsou ještě schopna opustit místo zrození, je provedeno
obsečení po domluvě s obsluhou sekaček. Ještě jednou děkujeme.
A nyní přejděme na oblast myslivecko-společensko-sportovní.
Děkujeme vám za navštívení květnové burzy mysliveckých a rybářských potřeb, realizované již po sedmnácté. Stejné, sedmnácté pokračování, přinesla první neděle v červnu na
střelnici Vlažná, kde se konaly brokové střelby trojčlenných družstev.
Ty opanovali dva Valaši Petrůj s Borákem s kosteleckým Klesnilem. Překvapením je
druhé místo Záříčáků – Novotný, Šimčík, Vymětal. Na bednu se ještě vyšplhali hustopečští
Růžička, Beníšek a Svoboda. Kolem šedesáti střelců odjíždělo ze střelnice s cenou a pozvánkou na střelby jednotlivců.
Taková trošku anomálie běžného mysliveckého života přišla díky nabídce troubecké farnosti, jmenovitě jejího duchovního správce pana faráře P. ThLic. Radka Sedláka, PhD. Našemu Mysliveckému spolku Mezivodí Troubky se dostalo možnosti a cti, abychom my, troubečtí myslivci a jejich příznivci, využili opravu malé věže kostela svaté Markéty v Troubkách
k tomu, že zanecháme pro generaci nebo generace budoucí vzkaz v kopuli věže, kterým
bychom chtěli oznámit, že jsme zde v obci žili, působili a snažili se plnit poslání myslivosti.
Tak až pojedete kolem kostela a podíváte se na kopuli malé věže, vězte, že v měděném
tubusu je také zpráva o myslivcích.
V době, kdy budete číst tyto řádky, budeme znát vítěze XI. ročníku střeleb mezi mysliveckými spolky Troubky a Záříčí.
Mezi dvě největší akce určené pro širokou veřejnost patří kromě lednového plesu i MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI. A právě na šesté pokračování této akce si vás a vaše přátele dovolujeme pozvat V SOBOTU 21. ČERVENCE NA KONÍRNU.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2018

56

V doprovodném programu vystoupí myslivečtí trubači skupiny ZÁTRŽA, poslechnete si
ukázky vábení jelenů a po celou dobu vám bude hrát živá hudba Peter´s music, která se
vám líbila i na mysliveckém plese. Nemluvě o zvěřinových specialitách z myslivecké kuchyně
aspirujících na michelinskou hvězdu.
Hlavní střelecká soutěž je naplánovaná na poslední neděli v srpnu. XXI. ROČNÍK STŘELEB O TROUBECKÝ POHÁR jednotlivců plánujeme tentokrát bez střelby z malorážky, což
by mělo přilákat pestřejší pole kanonýrů. Do kalendáře si tedy poznamenejte NEDĚLI 26.
SRPNA, od 9 hodin na střelnici Vlažná.
Ani první školní měsíc nezůstane v našem kalendáři volný. V neděli 23. září se ráno
rozezvučí zvon kostela svaté Markéty v Troubkách, aby oznámil začátek VIII. SVATOHUBERTSKÉ MŠE, kde rovněž přispíváme svým dílem nejen svou účastí, ale i zázemím pro
zdárný průběh celého nedělního dopoledne.
Nejen o těchto akcích, ale i další podrobnosti z našeho mysliveckého života se dozvíte
na našich webových stránkách www.troubeckamyslivost.webnode.cz.
Dovolte mi, abych na závěr jménem svým a jménem mých kolegů a přátel myslivosti popřál těm školou povinným hezké prázdniny a vám ostatním příjemné dovolené a letní pohodu v podobě koupání, opalování, grilování a dalších radovánek v kruhu rodinném
a v kruhu přátel.
Těšíme se na vás při našich akcích pro veřejnost.
Luděk Judas, jednatel Mysliveckého spolku Mezivodí Troubky

PITBIKE
Po delší době jsme si zase udělali chvilku, abychom napsali pár řádků do zpravodaje.
Spolek se za poslední rok rozrostl o další jezdce. Zkvalitněno bylo naše zázemí trati v Tovačově, a tím se navýšil počet jezdců, kteří tam jezdí trénovat. Je vidět odvedená práce od
členů ze spolku na trati, a proto si myslíme, že jezdci si k nám rádi jezdí zatrénovat. Rádi přivítáme další jezdce do našeho spolku. Zájemci nás mohou kontaktovat a získat podrobnější
informace o tomto sportu.
V letošním roce jsme se zúčastnili dětského dne v naší obci, kde jsme měli ukázku našich motocyklů a výbavy. Zde jsme odpovídali na otázky o tomto sportu. Bylo to krásně
prožité odpoledne.
Poslední víkend před prázdninami se konal pátý závod seriálu, který se jel ve Smrku.
Po tomto závodě už následuje dvouměsíční přestávka. A po prázdninách nás čekají ještě tři
závody. Mezi nimi bude i naše
Tovačově,
pojede
e trať
trať v T
Tov
ovač
ačov
ově,
ě, kkde
de sse
e po
poje
jede
de
závod už třetím rokem. Datum
m
konání našich závodů je
15. 9. 2018 a budou začínat
v 9.00 hodin tréninky, které
plánujeme zhruba do 11.30
hod. Po obědové pauze vypuknou hlavní závody. Rádi
vás uvidíme a těšíme se na
podporu našich jezdců.
Velké poděkování patří
Obci Troubky za její podporu,
díky které byl zkvalitněn chod
d
spolku.
Pavel Hejkerlíkk
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JEZDECKÝ ODDÍL
9. 6. 2018 jsme uspořádali další ročník jezdeckých závodů. V minulém roce jsme z důvodu nízkého počtu přihlášených dvojic závody nepořádali. Jsme rádi, že letos jsme měli
přihlášek dost a mohli jsme tak otevřít všech pět soutěží.
V parkurech s obtížností od 80 do 115 cm bylo 79 startů. Zajímavá byla myšlenka poskytnout 50% slevu na startovném pro ty soutěžící, kteří se přihlásí do úterý 5. 6. (uzávěrka
přihlášek byla do čtvrtka). Těžko říci, co bylo impulsem pro přihlášené jezdce, ale pravdou
je, že všichni se nahlásili do platnosti slevy. To se samozřejmě promítlo na finanční stránce
jezdeckého dne a o to více chceme poděkovat našim sponzorům za podporu, konkrétně
Obci Troubky, Prefě Tovačov a Zetaspolu, s.r.o. Bedihošť. Velké poděkování patří také panu
Mlčochovi za ochotné a bezplatné zapůjčení závlah, díky kterým jsme mohli připravit výborné podmínky pro skákání.
Samotný jezdecký den by mohli pořadatelé nazvat premiérový, a to z několika důvodů.
Poprvé byl pořádaný v sobotu, v minulosti býval v neděli, a tři startující domácí dvojice měly
v tomto složení premiéru. Kateřina Vondrová závodila po několikaleté pauze na koni Condir,
který závodil úplně poprvé. Dagmar Kratochvilová startovala také po několikaleté pauze na
koni Galileo. Troubečtí příznivci jezdectví jistě Galilea znají, protože v minulosti se mu doma
vždy dařilo. Jaroslav Vrána na koni Shiny spolu startovali také poprvé a zároveň to byl i první
závod pro Shinyho.
Condir je v majetku Zbyňka Smolky a úspěšně svou premiéru absolvoval v soutěži ZZ
na výšce 80 cm. Stejné soutěže se zúčastnil i Shiny, který patří Miloši Kratochvilovi a se
svým jezdcem Jaroslavem Vránou dokázali tuto soutěž vyhrát, takže to byla dokonce zlatá
premiéra!
Tato dvojice ještě startovala v následující soutěži ZM na výšce 90 cm (tu už bohužel
nevyhráli). Skvělého výsledku ale v této soutěži dosáhla třetí domácí dvojice Dáša Kratochvilová a Galileo, a po bezchybném výkonu to byla premiéra stříbrná.
To by bylo o letošním zajímavém jezdeckém dni zatím všechno. Dříve jsme pořádali ještě
jezdecký den třetí neděli v srpnu, ale s tímto termínem už výhledově nepočítáme, protože
v oblasti je nižší počet sportovních koní.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a samotném jezdeckém dni
podíleli, a také všem věrným příznivcům za návštěvu a povzbuzování.
Jaroslav Vrána
Dagmar Krato
chvilová a Gal
ileo
Jaroslav Vrána a Shiny
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STÁJ KREJČÍŘOVI
Jelikož jsme měli v plánu zakončit jezdeckou sezónu rozlučkovou všestranností v Pardubicích, na kterou jsme nakonec nevyrazili (závody byly zrušeny díky silnému větru), tak
naším novým cílem bylo zahájit novou jezdeckou sezónu právě v Pardubicích.
Stáj Krejčířovi reprezentovala letos sedmiletá klisna Fanny se svou stálou jezdkyní. Fanny zahajovala svou sezónu v soutěži stupně Z a absolvovala všechny disciplíny, které jsou
nedílnou součástí každých závodů ve všestrannosti, bez penalizace trestných bodů, a tak
jsme si z Pardubic vezli skvělé 17. místo z asi čtyřiceti soutěžících.
Druhé závody, kterých jsme měli v plánu se účastnit, byly závody v Těšánkách u Kroměříže. Tentokrát jsme Fanny nahlásili do soutěže vyšší obtížnosti ZL, kterou Fanny bez
problému absolvovala ve všech třech zkouškách a zasloužila si proto celkové 11. místo.
První červnový víkend jsme se chystali na závody všestrannosti v Panské Líše u Brna,
na které jsme skoro neodjeli, jelikož jsme tou dobou už netrpělivě očekávali narození hříbátka. Čtvrteční odjezd jsme tedy museli přesunout na následující den ráno.
V pátek 1. 6. 2018 jsme, po několika minutách usilovného tahání, pomohli na svět krásné
hnědé kobylce, která se narodila naší desetileté Elisabeth. Jakmile jsme se přesvědčili, že
je vše v pořádku a kobylka už stojí na nohou a sama pije od maminky, tak jsme krátce po
9. hodině mohli vyrazit směrem Panská Lícha.
Podle rozpisu jsme byli zapsaní na start drezury až kolem 14. hodiny, což nám hrálo do
karet a nakonec jsme vše stihli i s časovou rezervou. V sobotu nás čekala crossová zkouška,
jejíž část probíhala v lese, což byla pro nás nová a zajímavá zkušenost. Před nedělním parkurem brzy ráno probíhala kondiční zkouška, kde jezdci své koně předváděli na ruce v kroku
a klusu před sborem rozhodčích a kůň, který kulhal, nebyl puštěn do parkuru a byl vyloučen.
To se nám naštěstí nestalo, a tak jsme tyto závody zakončili absolvováním parkuru a vyráželi
jsme k domovu se 17. místem.
Dne 16.–17. 6. 2018 jsme vyrazili již tradičně na 41. ročník Zlaté podkovy v Lošticích.
Fanny opět startovala v soutěži ZL, kde všechny zkoušky absolvovala bez problémů a domů
si odvezla skvělé 9. místo.
Nyní nás čekají v červenci letní tábory u koní a v srpnu bychom rádi opět zavítali na
závody do Humpolce. Všem našim příznivcům přejeme krásné léto a pohodové prázdniny.
Simona Krejčířová
Všestrannost Loštice

Elisabeth se svou kobylk
ou

Foto Zuzana Kamelandrová
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ZE SPORTU
TJ SOKOL TROUBKY, ASPV
(Asociace sportu pro všechny)
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2018
Stejně jako každý rok byl květen bohatý na sportovní vyžití dětí a mládeže, které je
pořádáno pod hlavičkou Sokola ASPV. Naše sportovní skupina se skoro celý rok připravovala na atletický čtyřboj, který spočívá v celkové obratnosti a správném rozvoji dětského
přirozeného pohybu. Soutěží se ve čtyřech disciplínách – hod míčkem, skok do dálky do
písku, sprint a vytrvalostní běh. Naše letošní účast byla zase o něco početnější než loni
a okresního kola se zúčastnilo 19 atletů, z toho 10 děvčat a 9 chlapců.
Umístění:

Mladší žákyně I.

8. místo
14. místo

Julie Dočkalová
Terezka Bartoníková

Mladší žáci I.

3. místo
6. místo
10. místo
13. místo

Jan Hlavačka
David Pospíšil
Jindřich Doušek
Štěpán Sobek

Mladší žákyně II.

7. místo
12. místo
13. místo
14. místo
18. místo
19. místo
20. místo

Alžběta Rašková
Adéla Bartoníková
Sabina Kargerová
Eliška Bahounková
Lucie Pospíšilová
Marie Létalová
Terezka Létalová

Mladší žáci II.

2. místo
3. místo

Jakub Hořín
Pavel Hořín

Starší žáci III.

1. místo
2. místo
4. místo

Vojta Hořín
Ondra Vojtášek
Milan Vojtášek

O týden později se konalo krajské kolo, kterého se zúčastnili již jen čtyři závodníci.
Umístění:

Mladší žáci I.
Mladší žáci II.
Starší žáci III.

2. místo
3. místo
1. místo
5. místo

Jan Hlavačka
Pavel Hořín
Vojta Hořín
Ondra Vojtášek

Vzhledem k tomu, že víkendových akcí je opravdu velmi mnoho a děti mají spoustu
jiných zálib a povinností, tak jsme se z časových důvodů letos nezúčastnili republikového
kola, které se konalo v Třebíči.
Závěrem bych chtěla pochválit všechny zúčastněné děti za jejich sportovní výkony.
Přesto, že má každý jednotlivec jinou fyzickou výbavu a všichni nemohou stát na stupních vítězů, pro mě jsou královny a králové všichni, neboť ne nadarmo se říká, že atletika
je královnou všech sportů. Zvláštní poděkování patří také Alči Havlíkové, Danovi Borkovi
a Vojtovi Hořínovi, kteří nám celý rok pomáhali při pravidelných středečních cvičeních.
Kamila Hořínová
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Horní řada zleva: Kamila Hořínová, Alča Havlíková, Dan Borek, Vojta Hořín, Ondra
Vojtášek, Jakub Hořín.
Druhá řada zleva: Natálie Roubalová, Julie Dočkalová, Milan Vojtášek, Pavel Hořín, Honza
Hlavačka.
První řada zleva: Štěpán Sobek, Adéla Bartoníková, Lucie Pospíšilová, Sabina Kargerová,
Terezka Bartoníková, Jindra Doušek, David Pospíšil.
Ležící zleva: Terezka a Maruška Létalovy, Eliška Bahounková, Alžběta Rašková

Ví
Vítě
tě
é zleva:
l
H
ík Hlavačka,
Hl
čk V
jt H
ří a P
ří
Vítězové
Honzík
Vojta
Hořín
Pavell H
Hořín
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TURNAJ LETNÍHO SLUNOVRATU
Po loňském turnaji letního slunovratu ve volejbalu smíšených družstev se spolek troubeckých volejbalových nadšenců – amatérů – rozhodl akci zopakovat.
Navázali jsme na loňské zkušenosti a při organizační poradě v hospodě U Peluhů byly
rozděleny úkoly. Loňského úvodního ročníku se zúčastnilo pět týmů, ale zaskočil nás déšť,
kvůli kterému se turnaj hrál nakonec v troubecké sportovní hale. Letos se zúčastnilo týmů
osm a počasí nám vyšlo na jedničku. Tak se tedy mohl turnaj uskutečnit na antukovém
hřišti na Liďáku.
Jak se turnaj blížil, nervozita rostla, ale přípravy pokračovaly podle plánu. Na pátečním tréninku bylo před turnajem připraveno zázemí, upraveno hřiště, odzkoušeno chlazení
piva a turnaj mohl začít.
O první až osmé místo se utkaly týmy, které byly na turnaji nováčky, i takoví, kteří jsou
zvyklí stát každoročně na stupních
vítězů.
p
Umístění:
1. Věrovany
2. Tovačov
3. Vlkoš
4. Přerov
5. Ostrava
6. Troubky
7. Želatovice
8. Zábeštní Lhota
Přestože náš turnaj nebyl divácky příliš
navštívený, mnohé ze
starší generace jistě potěšilo, že se na Liďáku
ďák
áku
u po dlouhé
dlo
d
louh
uhé
é
době koná kromě kulturních akcí také akce sportovní.
Za celý organizační kolektiv si troufáme říct, že se sportovní akce vydařila a měla
úspěch jak po sportovní stránce, tak i po stránce společenské, což dokazují poslední odcházející, kteří se bavili až do brzkých ranních hodin.
Poděkování patří především O
Obci
Troubky
bcii Tr
bc
Trou
oubk
bkyy za
finanční dar na odměny a zaubky – Ostrava
Turnaj ve volejbalu: Tro
půjčení obecního stanu, dále
panu místostarostovi Martinu
Frgálovi, který byl ve správný
čas na správném místě a vypomohl tak s předáním cen,
a také panu Ivanu Tomšů za
kvalitní úpravu hřišť a v neposlední řadě všem organizátorům, kterých bylo opravdu mnoho a kteří se podíleli jakýmkoliv
způsobem na organizaci nebo
sponzorských darech.
Po úspěšné akci se někteří
z nás vydali na sportovně od-
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počinkové soustředění do
o
zahraničí, kde zjistili, že
Beach Sardinie
i beach volejbal je příjemná hra na dobrém povrchu,
spojená s létem a krásným počasím. Sluníčka je
i u nás stále více, a tak již
teď uvažujeme o případném
vybudování hřiště v Troubkách, což by přineslo další
sportovní vyžití pro současné i budoucí generace ve
vyhlášené volejbalové obci.
Potom by už „jen“ zbývalo
vymyslet prostor a zajistit finance.
Krásné léto všem přejí za kolektiv volejbalových nadšenců
ů
Ondřej Rybka a Kamila a Petr Hořínovi

TRÓBECKÁ BLUDIČKA
V sobotu 24. 3. 2018 se v Troubkách uskutečnil 1. ročník Tróbecké bludičky. Vyšli jsme
tak vstříc všem amatérským i již zkušeným běžcům, kteří se v poslední době v Troubkách
vyrojili. A jelikož jsme chtěli ke sportu vyzvat co nejvíce lidí, rozdělili jsme závod do kategorií
běžců, chodců a týmů.
Závodníci pokořili trať dlouhou 5 km, která vedla nočními ulicemi Troubek. Zúčastnilo se
celkem 128 účastníků, z nichž bylo 50 běžců, 25 chodců a 53 lidí ve 20 týmech. Akci absolvovali nejen domácí sportovci tvořící dvě třetiny účastníků, ale i mimotroubečtí, a to z Dřínova, Bezuchova, Prostějova, Tovačova, Lobodic, Annína, Sušic, Velkého Meziříčí, Vsetína
a Henčlova.
Nejdříve se na trať vydali chodci s týmy, všichni byli vybaveni povinnou čelovkou a reflexními prvky. O půl hodiny později odstartoval hlavní závod běžců v čele s předjezdcem.
Pro udržení tempa a dobré nálady účastníků vyhrávaly z obecního rozhlasu známé písničky.
Přestože v některých částech Troubek na chvíli vypadlo veřejné osvětlení, díky čelovkám se
nikdo neztratil a všem se podařilo dostat do cíle. Nedošlo ani k žádnému zranění, takže jsme
nemu
ne
muse
selili využít
vvyu
yuží
žítt služeb
služ
sl
užeb
eb safety
ssaf
afet
etyy car
car uzavírajícího
uzav
uz
avír
íra
a
nemuseli
celý peleton.
Počasí vyšlo, nepršelo, a když
bylo večer chladno, přišla vhod
teplá polévka, kterou účastníci
po absolvování závodu dostali.
Zároveň si každý odnesl originální
medaili Tróbecké bludičky a tři nejlepší, z každé kategorie, hodnotné
ceny.
A aby to těm, co nevyhráli,
c
nebylo
n
líto, bylo mezi účastníky vylosováno
30 šťastlivců v tombole,
l
do
d které svými dary hojně přispěli
zejména
z
troubečtí sponzoři, za což
jim
ji patří velký dík.
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Potěšil nás zájem o tuto akci ve všech věkových kategoriích – nejmladším bylo do jednoho roku, nejstarším bylo 70 a průměrný věk účastníka tak vycházel na 35 let.
Doufáme, že jste si celou akci užili, a děkujeme za vaše připomínky a náměty, které už
zpracováváme do dalšího ročníku, aby byl ještě lepší.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem pomocníkům – těm viditelným i neviditelným na
trati, kteří se podíleli na organizaci celé akce – bez nich by se nemohla konat.
Ilona Vojtášková
Výherci v jednotlivých kategoriích:
CHODCI
1. místo
2. místo
3. místo

Eliška Roubalová
Věra Bahounková
Helena Vojtášková

čas 47:53
čas 48:33
čas 49:31

TÝMY (min. 1 dospělý + dítě do 12 let)
1. místo
Radek a Martin Macháčkovi
čas 30:24
2. místo
Alžběta a Martin Raškovi
čas 30:53
3. místo
Kamila, Jakub a Pavel Hořínovi, Jan Hlavačka čas 33:45
BĚH – ŽENY
1. místo
Olga Čechmánková, Tovačov
2. místo
Gábina Mateřánková, Troubky
3. místo
Lenka Nováková, Bezuchov

čas 22:18
čas 23:14
čas 25:20

BĚH – MUŽI
1. místo
Marek Svoboda, Přerov
2. místo
Tomáš Kocman, Tovačov
3. místo
Jakub Harašta, Přerov

čas 19:06
čas 20:56
čas 21:26

64

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2018

UKONČENÍ SEZONY – VÝLET DO ZOO
Na závěr školního i našeho cvičebního roku cvičitelky
pravidelně připravují výlet pro
členy Sokola, zejména pro ty
nejmenší, jako odměnu za jejich celoroční snažení. Zájem
byl obrovský, zaplnili jsme celý
autobus.
Tentokrát se výlet konal
v sobotu 19. 5. 2018 a vydali
jsme se do ZOO Ostrava. Protože je to velmi rozsáhlý areál,
prošli jsme ho nejdříve pěšky,
ale zpět jsme už jeli vláčkem,
což se dětem velmi líbilo. Nejatraktivnější však byla zvířata,
ale kromě nich děti zaujaly i další atrakce, jako průlezky a jízda tobogánem, kterou někteří absolvovali i 15 krát po sobě.
Těší nás, že naše děti nejsou peciválové, naopak jsou zvídavé a hravé, o čemž svědčí
i velký zájem o cvičení během celého školního roku. Přejeme všem hezké prázdniny a krásnou dovolenou a těšíme se na vás opět v září.
Lída Němčáková a Ilona Vojtášková

MEDVĚDÍ STEZKA
Už tradičně se každé jaro účastní starší žáci a žákyně soutěže Medvědí stezka. Ani
letos nezklamali a pustili se do toho. Jedná se o orientační a znalostní soutěž, kterou
závodníci absolvují ve dvojici po vyznačené trase, nejlépe neznámým terénem. Trať bývá
dlouhá okolo 5 km, s několika zastávkami na splnění úkolů z různých oblastí.
Okresní kolo se konalo 28. dubna ve velmi pěkném prostředí nedalekého Veselíčka a našich 14 účastníků si vedlo na výbornou. Zejména ti nejmladší, kteří se zúčastnili této soutěže
poprvé, překonali původní očekávání. Až na jednu dvojici se všechny naše hlídky umístily na
stupních vítězů a vybojovaly si tak postup do krajského kola. To se konalo o měsíc později,
27. května, u sportovního areálu Rožnova pod Radhoštěm přímo pod skokanskými můstky
za účasti nejlepších hlídek ze dvou krajů – Olomouckého a Zlínského.
A přestože se na medailovém místě v krajském kole umístila jen jedna naše hlídka,
díky dobrému umístění v rámci Olomouckého kraje se osm našich dětí dostalo až do nejvyššího republikového kola. A tady se už opravdu setkávají jen ti nejlepší z nejlepších.
Republikové kolo se konalo o víkendu 8.–10. června v rekreačním areálu Horní Bradlo
na Chrudimsku. Všechny hlídky čekala 6 km trať v lesích Železných hor s různě obtížnými
úkoly. Soutěž byla tentokrát zaměřena na 100. výročí založení Československa a každá
hlídka se s ní poprala s většími či menšími úspěchy.
Přestože se z našich hlídek nikdo neumístil na medailových pozicích, prožily děti víkend plný her a zábavy. Společně s ostatními hlídkami z Olomouckého kraje vytvořily bezva partu, bavily se a užívaly si. Vytvořila se nová přátelství a domů všichni odjížděli s výbornou náladou. A to má někdy větší cenu, než medaile.
Ilona Vojtášková

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2018

65

UMÍSTĚNÍ
Mladší žákyně II
Alžběta Rašková
a Nikola Ambrožová

OKRES – 2. místo, KRAJ – 4. místo, REPUBLIKA – 17. místo

Mladší žáci II
Lukáš Ministr
a Zbyněk Hradil

OKRES – 2. místo, KRAJ – 6. místo, REPUBLIKA – 13. místo

Starší žákyně IV
Aneta Gregovská
a Alena Havlíková

OKRES – 5. místo

Starší žáci IV
Pavel Hořín a Milan Vojtášek
Jakub Hořín a Ondřej Vojtášek
Vojtěch Hořín a Daniel Borek
Dorostenky:
Marie Soušková
a Ivana Vojtášková

OKRES – 3. místo, KRAJ – 6. místo
OKRES – 2. místo, KRAJ – 5. místo
OKRES – 1. místo, KRAJ – 3. místo, REPUBLIKA – 4. m.

OKRES – 2. místo, KRAJ – 4. místo, REPUBLIKA – 10. místo

Okresní kolo, Veselíčko
Nahoře: Alena Havlíková, Marie Soušková,
uprostřed: Alžběta Rašková, Nikola Ambrožová, Lukáš Ministr,
dole zleva: Vojtěch Hořín, Ondřej Vojtášek, Daniel Borek, Ilona Vojtášková (vedoucí),
Pavel Hořín, Ivana Vojtášková, Jakub Hořín, Zbyněk Hradil, Milan Vojtášek.
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Krajské kolo v R
ožnově pod Rad
hoštěm
Zleva: Zbyněk
Hradil, Ivana Vo
jtášková, Nikola
žová, Marie So
Ambroušková, Pavel
Hořín, Ilona Vo
(vedoucí), Mila
jtášková
n Vojtášek, Vo
jtěch Hořín, Ja
Ondřej Vojtáše
kub Hořín,
k, Daniel Borek,
Lukáš Ministr

Republikové kolo,
mouckého kraje
Olo
z
i
dět

FOTBALOVÝ KLUB
MĚSÍC NÁBORŮ – MŮJ PRVNÍ GÓL
Perfektně připravené fotbalové hřiště FK Troubky přivítalo ve čtvrtek 25. května celostátně probíhající projekt Měsíc náborů a s ním související akci Můj první gól.
Akce se zúčastnilo za krásného slunečného počasí na 90 dětí ze ZŠ Troubky, MŠ Troubky a MŠ Henčlov. Pořadatelé z FK připravili nejmenším účastníkům 10 stanovišť, ve kterých
si děti postupně ověřovaly své pohybové dovednosti a doteky s míčem. Jednotlivá stanoviště
postavil hlavní patron akce Ivoš Gregovský – trenér s nejvyšší profesionální licencí. Všechny
děti projevily velký zápal při zdolávání jednotlivých stanovišť, aby připravené úkoly co nejlépe zvládly. Celou akci bravurně moderoval ředitel školy Petr Vrána, dále se akce zúčastnil
starosta obce Radek Brázda a místostarosta Martin Frgal.
Na závěr akce došlo na společné focení a následně byly děti za své příkladné snažení
odměněny medailemi, gumovými náramky, balónky a celou řadou sladkostí. Akce dopadla
na výbornou, velký dík patří organizátorům, kteří připravili dětem mimořádné sportovní dopoledne.
PN

Měsíc náborů
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Konečná tabulka I. B – MUŽI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lipník nad Bečvou
Sokol Ústí „B“
Klenovice na Hané
Sokol v Pivíně
FK Troubky
TJ Haná Prostějov
FC Želatovice „B“
Kojetín – Kovalovice „B“
Újezdec
Sokol Tovačov
TJ Smržice
SK Radslavice
Vrchoslavice 1946
Horní Moštěnice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
22
15
14
13
14
13
13
13
10
9
9
7
8

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

4
4
11
12
13
12
13
13
13
16
17
17
19
18

100:33
82:34
66:44
60:54
61:52
52:55
45:51
57:62
50:46
44:49
48:80
31:76
56:67
30:79

65
63
47
42
40
39
37
37
36
34
29
28
26
23

1
3
0
1
1
5
5
4
3
0
1
2
0
4

0
0
2
1
2
2
3
2
0
4
3
3
5
3

Branky: Stískal 28, Němčák 9, Juránek 6, Nemrava 4, Stoklásek 3, Hluší 2, Pospíšil 2,
Mlčoch 2, Branda 1, Brázda P. 1, Brázda D. 1, Petráš 1, Matela 1.
Konečná tabulka OP – mladší žáci
1
2
3
4
5
6
7

Sokol Tovačov
FK Troubky
Sokol Horní Moštěnice
FC Beňov
Sokol Křenovice
Sokol Lobodice
KMK Zubr Přerov

6
6
6
6
6
6
6

4
5
3
3
2
1
2

1
0
0
1
0
0
0

1
1
3
2
4
5
4

130:26
67:24
68:47
54:68
66:85
38:82
30:121

47
41
33
25
21
13
6

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
15
10
7
8
8
6
5
5
0

1
0
3
5
1
0
4
3
3
0

1
3
5
6
9
10
8
10
10
18

199:45
133:51
141:88
90:101
106:102
72:117
62:90
72:100
75:113
25:168

49
45
33
26
25
24
22
18
18
0

0
2
5

261:18
233:51
137:80

48
42
31

Konečná tabulka OP – starší přípravka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FK KOZLOVICE
SK Radslavice
KMK Zubr Přerov
FK Troubky
Sokol Újezdec
Sokol Křenovice
Sokol Horní Moštěnice
Sokol Čekyně
FC Želatovice
FK Brodek

Konečná tabulka OP – mladší přípravka
1
2
3

FK KOZLOVICE
KMK Zubr Přerov
FK Troubky

16 16 0
16 14 0
16 10 1
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4
5
6
7
8
9

Sokol Vlkoš
FK Kojetín – Kovalovice
Sokol Tovačov
Viktorie Přerov
Sokol Čekyně
Union Lověšice

16
16
16
16
16
16

9
6
5
3
3
2

1
2
1
1
1
1

6
8
10
12
12
13

119:96
108:180
91:151
74:172
45:178
50:192

28
20
16
10
10
7

MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci FK Troubky ukončili svoji první fotbalovou sezonu okresního přeboru pro rok
2017–2018.
Přechod z malého hřiště pro přípravky na polovinu velkého hřiště pro mladší žáky se sedmi hráči v poli plus s brankářem, nebyl vůbec jednoduchý. Celkem jsme odehráli 18 zápasů,
13krát jsme vyhráli, z toho 5krát s čistým kontem, 3krát jsme prohráli a 2krát jsme remizovali.
Nastříleli jsme 67 gólů a dostali jsme 24 branek. V konkurenci dalších šesti týmů, jsme obsadili druhou příčku se 41 body. Na prvním místě se umístil Sokol Tovačov se 47 body a na
třetím místě Horní Moštěnice s 33 body.
Celkově hodnotím celou naši sezonu jako velmi podařenou a hráči zaslouží velké uznání, jejich bojovnost a nasazení je příkladné. Velké poděkování patří jejich rodičům za přípravu
na tréninky a zápasy a za vedení ke sportu všeobecně. Také děkuji všem fanouškům a příznivcům fotbalu za jejich podporu při zápasech, atmosféra je vždy povzbuzující. Jsme skvělá
parta kluků, kteří nezkazí žádnou srandu a budeme rádi, když se k nám připojí další a zahrají
si s námi. Tréninky na novou sezónu začnou první týden v srpnu.
Všem přeji klidné a odpočinkové prázdniny.
Tomáš Vojtášek

Horní řada zleva: Zbyněk Hradil, Zbyněk Kubánek, Petr Koler, Vojta Hořín, Víťa Dolanský,
(vzadu) Dan Borek, Kuba Hruška, Jirka Řezníček.
Dolní řada: Milan Vojtášek, Vojta Zatloukal, Lukáš Ministr, Kuba Miler, Laďa Majar, Dan
Janča, Kuba Hořín, Pavel Hořín, brankář Ondra Vojtášek. Trenér: Petr Hořín, Tomáš
Vojtášek (nepřítomen)
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ZADÁNO PRO ŽENY
NEPEČENÉ RYCHLÉ ŘEZY
Potřeby: karamelové sušenky Lotus, zakysaná smetana, kakao.
Postup: sušenky naskládáme vedle sebe
(6–10 ks), potřeme zakysanou smetanou,
zakryjeme druhou řadou sušenek, potřeme smetanou, nejvíce 4–5 vrstev. Povrch
a boky potřeme kakaem. Uložíme na 1 den
do lednice.
NEPEČENÝ VRCH NA LINECKÁ KOLEČKA
Potřeby: 20 dkg mletého cukru, 5 dkg rozpuštěné čokolády, 1 žloutek, 5 lžic rumu, 6 dkg
ořechů (mandlí), kakao.
Postup: mletý cukr, rozpuštěná čokoláda, žloutek, rum, ořechy (mandle), kakao smícháme.
Tuhé těsto rozválíme, vykrajujeme na kolečka, která klademe na linecká kolečka. Povrch
polijeme rumovou polevou. Někdy můžeme slepit kolečka marmeládou.
NEPEČENÉ KVĚTINKY
Potřeby: 20 dkg ořechů (mandle), 20 dkg mletého cukru, 20 dkg másla
Postup: tuhé těsto dáme do formiček květin. Druhé těsto bude se stejným složením, pouze
přidáme kakao, slepujeme s bílou květinkou.
Původně se tato těsta dávala do forem ořechů, hnědé jako skořápka a bílé jako jádro. Možná, že v některých domácnostech najdete tyto dřevěné formičky.
JS

PRO CHVÍLE ODDECHU
ZAJÍMAVOSTI
V Americe doposud platí, nebo donedávna platily zákony, které z dnešního pohledu působí vtipně. Své opodstatnění nacházejí v historii nebo ve svérázných rozhodnutích starostů
a soudců. Pokud zákony doposud platí, je to proto, že se na jejich zrušení zapomnělo.
Aljaška: Je zakázáno vystrkoval losa z pohybujícího se letadla.
Arizona: Ten, kdo je přistižen při krádeži mýdla, se jím musí mýt tak dlouho, dokud ho celé
nespotřebuje.
Colorado: Ve městě Sterling musí mít kočky, které nejsou na vodítku, odrazky.
Idaho: Ve městě Boise je zakázáno rybařit, zatímco jedete na žirafě.
New York: Za vyskočení z okna budovy hrozí trest smrti.
Tennessee: V Memphisu smí ženy řídit auto pouze v případě, že před ním jde muž s červeným praporkem, kterým varuje ostatní motoristy a chodce.
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PRANOSTIKY
13. 6. Na svatého Antonína broušení

24. 6. O svatém Janu

18. 8. Přinese-li

započíná.

do

.

svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

23. 8. Má-li Filip hromy v průvodu, značí to

24. 8. Od svatého Bartoloměje

brzký a úrodu.

již tolik nehřeje

16. 9. Na Ludmily světice obouvej

.

21. 9. Na svatého Matouše, kdo nemá

ať nekouše.

28. 9. Na svatého Václava bývá bláta záplava.

29. 9. Noc-li chladná před Michalem, tuhá

30. 9. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už

přijde cvalem.

.

ROZUMÍTE CIZÍM SLOVŮM?
RESTRIKCE – PROFYLAXE – KATAKLYZMA – FLUKTUACE – VALIDACE – DEVALVACE – DILATACE – SOFIZMA – KONSPIRACE – PROMOTÉR
ochrana před nemocí – stálá změna, kolísání – znehodnocení – úmyslně klamný důkaz –
pořadatel – spiknutí – rozšíření, zvětšení – ověření – živelní pohroma – omezení
Řešení:
omezení – ochrana před nemocí – živelní pohroma – stálá změna, kolísání – ověření –
znehodnocení – rozšíření, zvětšení – úmyslně klamný důkaz – spiknutí – pořadatel
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SMÍCH – NEJLEPŠÍ LÉK
V minulých dnech se dožil jeden lékař sta let. Ptali se ho, čím to, že se dožil tak vysokého
věku. Doktor řekl: „Málo jsem jedl, střídmě pil… a nikdy jsem neužíval ani jeden z léků,
které jsem předepisoval jiným.“
Pan Novák říká manželce: „Dej mi svoji fotku!“
„Ale co tě to napadlo, že jsi po třiceti letech manželství ke mně tak pozorný a něžný?“
„Jakýpak něžný? Chci si tvou fotku nalepit na dýmku, abych se odnaučil kouřit.“
Povídá kamarád druhému: „Ty, Kájo, kde sis zlomil tu ruku?“
„Ale, jel jsem na kole.“
„A spadl jsi?“
„Ne, to ne. Chytil mě jeho majitel.“
Naříká zoufalá matka nad dcerou: „Proboha, s kým budeš mít to dítě?“
„To budeš koukat, mami. Před ním se musí poklonit i prezident!“
„Prosím tě, kdo to je?“
„Neznámý vojín.“
„Pane profesore, omluvte laskavě pozdní příchod naší Moniky. Mám čtyři dcery, a jen jedno
zrcadlo.“
Policista zaslechne, jak si dva mladíci právě říkají vtip. „Víš, jaký je rozdíl mezi policajtem
a hlupákem?“
Policista k nim rychle přistoupí, významně točí pendrekem a ptá se: „No tak řekněte, jaký?“
Mladík nesměle sdělí: „Žádný…“
„No proto!“
„Pane učiteli, přišel jsem se zeptat, jak jde synovi historie? Víte, já jsem z ní odjakživa
propadal.“
Učitel historie taktně upozorňuje: „Tak historie se opakuje.“
Manžel jde domů z práce a už na zápraží vidí manželku brečet. „Proč pláčeš?“
A ona odpoví: „Upekla jsem ti buchtu a Alík ji snědl.“
A manžel říká: „Neboj, koupím ti jiného Alíka.“
Do holírny vstoupí důstojník a usedne do křesla. Mladá holička mu dává kolem krku ubrus.
Zadívá se mu do tváře a povídá: „Vás už někdo od nás holil, viďte, pane plukovníku?“
„Ne, ty jizvy mám od Dukly.“
Vdova povídá přítelkyni: „Můj nebohý muž neměl v životě žádné štěstí. Až na konci svého
života…“
„Jak to?“
„Když mu kopali hrob, tak narazili na ropu.“
LK
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MYŠLENKY SLAVNÝCH
Každý, komu záleží jen na jedné věci, je nebezpečný.
Závist je nejupřímnější formou uznání.

G. K. CHESTERTON
R. WIGGINS

Člověk se může stát člověkem pouze vychováním.

I. KANT

Kdo chce získat dědictví, je schopen každého činu.

D. I. JUVENÁL

Moci škodit, a nechtít, je nanejvýš chvályhodné.
Přílišná sebedůvěra obvykle vede k pohromě.
Když něco zamlčíme, pokaždé v nás navždy něco oněmí.
Člověk se utěší mnohými přáteli, když nenašel jednoho.
Kdo honí štěstí, sám je štván.
Kdo se nikdy nedopustil aspoň malé chyby?

SYRUS
C. NEPOS
A. BRIE
P. BONNARD
A. JIRÁSEK
ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
LK

INZERCE
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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 TĚLE I NA DUŠI
• arganová péče
• ošetření z růže damašské
• vanilková terapie
• terapie s arabským jasmínem
• levandulové ošetření
• gerániové ošetření
PRO VÁS NOVĚ – BIPOLÁRNÍ RADIOFREKVENCE
• nová neinvazivní metoda omlazení
• lifting obličeje, krku, dekoltu, paží, kolen...
• zlepšení vzhledu celulitidy, strií, jizev
DALŠÍ NABÍDKA
Kosmetické masáže, lymfatická masáž obličeje pomocí baněk, depilace cukrovou pastou, líčení, peelingy a masky 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 14.9.2018 na Obecní úřad v Troubkách,
Dědina 286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
TAJENKA 2/2018: ……………………………………………………………………..
Jméno a adresa: ……………………………………………………………. třída: …………….
Vylosovaní výherci z minulého čísla za tajenku: NA SHLEDANOU
Kateřina Němčáková, Halka Němčáková, Pavlína Musilová, Adéla a Tereza Bartoníkovy,
Radka Zakuťanská, Jiří Zakuťanský, Natálie Roubalová.
Gratulujeme
Redakce
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