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SLOVO ÚVODEM
Motto:

Čechy krásné, Čechy mé,
duše má se s touhou pne.
Kde ty naše hory jsou,
zasnoubeny s oblohou...

Vážení občané,
celý rok se v našich sdělovacích prostředcích seznamujeme se stoletou historií naší
republiky. Stojí za uváženou, čeho jsme dosáhli a jak jsme zvládali to údobí nesvobod
během některých let. Na úspěších naší země se podíleli významní lidé, z nichž jeden
si získal úctu a lásku po celých sto let. Byl to zakladatel našeho státu, první prezident
Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk.
V našich myslích procházejí letopočty důležitých událostí, která většinou končí číslicí
osm. Jsou to 1918 vznik československého státu, 1938 Mnichovská dohoda, postoupení
našich pohraničních území Německu, 1948 nástup komunistické totality, 1968 invaze
vojsk Varšavské smlouvy a poslední tzv. Sametová revoluce v roce 1989.
Radujme se ze svobody, kterou si budeme hlídat, milujme svou drahou vlast. Ať rozkvétá a sílí naše milovaná země.
JS

První prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk
7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány.
(Více v rubrice A léta běží…)

1918
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Období prázdnin a letních dovolených je již za námi, děti opět začaly pravidelně docházet do školy a na pomyslné dveře již klepe podzim. Dovolte, abych vás tedy stručně
informoval o realizaci akcí popisovaných v předchozích číslech Troubeckého zpravodaje.
Největší investicí letošního roku měla být stavba Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště v ulici Na Dolách v Troubkách. Minule jsme vás informovali, že do
prvního kola výběrového řízení se žádná stavební firma nepřihlásila. Naštěstí v druhém
kole jsme obdrželi celkem 4 nabídky, z nichž jako nejlepší byla vybrána nabídka společnosti Sport cité +, s. r. o., Bílovice, a to s nabídkovou cenou 4 097 015,- Kč bez DPH.
Předání staveniště firmě proběhlo takřka na konci měsíce září a od října zahájí vybraná
společnost stavbu přípravnými pracemi. Celá stavba bude dokončena nejpozději do konce
měsíce dubna 2019.
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Rekonstrukce místní komunikace v ulici Krátká
á
je momentálně v nedohlednu. Projektant práce na
úpravě dokumentace dosud nedokončil, a tudíž ani
nepokračuje stavební řízení. Aktuálně tak řešíme
danou situaci tím, že by úpravu projektové dokumentace dle podmínek stavebního úřadu dokončil
jiný projektant. Pravdou ovšem je, že stavebnímu
řízení nepomohla ani novela stavebního zákona
a navazujících předpisů, která z části řízení ještě
více zbyrokratizovala. To se naplno projevuje u dalších projektů, které máme již ve fázi podané žáDPS Kozlovská
dosti o vydání společného územního a stavebního
povolení. K dokumentaci chodníku v ulici Vlkošská
totiž přišla výzva k úpravě dokumentace a doloženíí dalších stanovisek a vyjádření,
vyjádření
která dříve nebyla požadována. Obdobně je to také u menších projektů chodníku k autobusovým zastávkám, k večerce a parkoviště u tenisových kurtů. Nicméně u těchto projektů
se intenzivně řeší dané připomínky a je předpoklad, že nejpozději do konce letošního roku
budeme mít na tyto akce vydaná povolení. A samozřejmě, že bychom se s většinou projektů ucházeli o finanční podporu, ať už by to bylo u dotačního programu Státního fondu
dopravní infrastruktury (chodník na ulici Vlkošská) či dotační výzvy MAS Střední Haná.
Z dalších připravovaných projektů je již podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí – Energetické úspory pro DPS Kozlovská, kde bychom
se výsledek dotačního řízení měli dovědět začátkem příštího roku. Před podáním do dotační výzvy MAS Střední Haná je projekt Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice.
U dalších projektů – Rekonstrukce místní komunikace v ulici Vrbí III. a Stavební úpravy
smuteční síně – dochází k finalizaci dokumentace po získání všech nezbytných stanovisek
a vyjádření a patrně v průběhu měsíce října budou podány žádosti o stavební povolení.
Také projekční kancelář Ing. Arch. Jiřího Vrbíka zahájila práce na dokumentaci stavby
III. oddělení mateřské školy. Získání pravomocných povolení pak bude opět záviset na obdržení všech příslušných stanovisek a vyjádření a zapracování připomínek do příslušného
stupně projektové dokumentace. Takže i když jsou ve smlouvě stanoveny termíny plnění, nelze s ohledem na výše uvedené přesně odhadnout, kdy toto dílo bude dokončeno
a obec se bude moci zabývat samotnou stavbou a jejím financováním.

Odkanalizování školní jídelny
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Z akcí, které byly v uplynulém období dokončeny, je třeba zmínit minule podrobněji
popisovanou výměnu svítidel veřejného osvětlení a pak také těsně před koncem prázdnin
realizovanou akci nového odkanalizování školní jídelny, včetně vybudování nového lapače
tuků. Práci na této akci provedla společnost Zemstav Rézner z Bochoře, které se podařilo
toto dílo zrealizovat ve velmi krátkém časovém úseku a také k naší spokojenosti. Další stavební práce pak probíhaly nebo ještě probíhají na bytovém fondu obce. Jedná se o opravu
podlah v bytě Domu lékaře, opravu nájezdu na DPS Dědina (Zdravotní středisko) a sanaci
3 bytů na bytovém domě na ulici Sportovní.
Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 proběhnou v naší obci, stejně jako na území celé naší republiky, volby do Zastupitelstev obcí a měst. V případě naší obce pak také volby do Senátu
Parlamentu České republiky. Všichni oprávnění voliči mohou zhodnotit výsledky práce zastupitelů za uplynulé 4 roky. Na tomto místě chci všem členům Zastupitelstva poděkovat
za jejich práci v právě končícím volebním období a těm, kteří již nekandidují, přeji kromě
pevného zdraví i mnoho osobních a pracovních úspěchů a všem kandidátům pak mnoho
úspěchů ve volebním klání.
Radek Brázda

Foto archiv obce Šumvald

PUBLICITA HASIČI
Olomoucký kraj podpořil v letošním roce
dotací v celkové výši 270 000 Kč nové vybavení naší zásahové Tatry T815 CAS 32.
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VÝBOR PRO PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Čas plyne rychle a neúprosně. Máme za sebou volební období 2014–2018. V tomto
okamžiku je čas ohlédnout se za uplynulým obdobím a zhodnotit, co se nám podařilo
splnit a jaké úkoly přejdou do dalšího volebního období. Myslím, že stávající zastupitelstvo a vedení obce má za sebou úspěšné období, kdy některé úkoly se podařilo splnit
a jiné jsou nedokončené nebo rozpracované a jejich plnění přejde do dalšího volebního
období.
V tomto článku bych rád stručně zhodnotil práci výboru pro protipovodňová opatření.
Hlavním úkolem výboru je napomoci úspěšnému splnění hlavního úkolu, který si stanovilo zastupitelstvo obce po povodni v roce 2010, a to je zabezpečení protipovodňové
ochrany obce.
Na svých zasedáních se členové výboru podrobně věnovali jednotlivým úkolům
spojeným s přípravou projektu protipovodňové ochrany obce. Doporučení výboru byla
průběžně předkládána zastupitelstvu k projednání. Dále byly průběžně řešeny úkoly
spojené s udržením přechodných protipovodňových opatření, které obec vybudovala
v letech 2013 a 2014. Vývoj, kterým jsme prošli a problémy, které jsme řešili, ukázaly,
že zabezpečit protipovodňovou ochranu obce je úkol nesmírně složitý, administrativně
a technicky náročný a z časového hlediska je to úkol dlouhodobý.
K datu 31. 7. 2017 se podařilo uzavřít projektovou dokumentaci protipovodňové ochrany obce, kterou zpracovala společnost Aquatis. V průběhu četných jednání se podařilo
vypořádat řadu připomínek obce k projektu a některé připomínky nebyly akceptovány.
Předpokládám, že k prosazení nevypořádaných připomínek bude prostor v období,
kdy se bude pracovat na dokumentaci pro vlastní stavbu. Na tuto dokumentaci navazuje
změna územního plánu obce a výkupy pozemků. Tyto úkoly prozatím nebyly dokončeny
a budou řešeny v následujícím volebním období. Změna územního plánu je před schválením a obec započala s výkupem pozemků. Výkupy jsou prozatím hrazeny z rozpočtu
obce. Prvním úkolem nového vedení obce bude vyjednat na ministerstvu zemědělství
dotaci na výkup pozemků, protože není v možnostech rozpočtu obce zafinancovat výkup
všech pozemků.
Před novým zastupitelstvem a vedením obce budou stát další úkoly s tím spojené,
např. jednání o provedení hydrogeologického průzkumu nebo zpracování studie odtokových poměrů. Zpracování studie odtokových poměrů obec zadala ke zpracování Vysokému učení technickému v Brně. Studie odtokových poměrů by měla napovědět, jaká
opatření v naší lokalitě bude vhodné provést.
Vedle protipovodňové ochrany obce by neměly zapadnout návrhy na údržbu koryta
řeky Bečvy a Malé Bečvy nebo vybudování nového jezu s pohyblivou částí. Obec na tyto
problémy správce vodního toku Povodí Moravy dlouhodobě upozorňuje, ale bez náležité
odezvy.
Dalším závažným problémem, kterému výbor věnoval pozornost, bylo udržení přechodných opatření na ochranu obce před povodněmi v lokalitě Závalí a Panská louka.
Toto opatření bylo vybudováno k velké nelibosti a přes nesouhlas odpovědných funkcionářů Povodí Moravy, které na Magistrát města Přerova podalo podnět k odstranění části
stavby v lokalitě Panská louka. Proti rozhodnutí magistrátu odstranit stavbu podala obec
odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Krajský úřad potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Přerova. Obci Troubky nezbylo než se bránit podáním žaloby ke Krajskému soudu v Olomouci, který rozhodl ve prospěch Obce Troubky. V současné době probíhá správní řízení ve věci povolení stavby, které doposud nebylo ukončeno. Zájmem obce
je udržet vybudovaná opatření do doby realizace řádného protipovodňového opatření.
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Máme před sebou komunální volby, kde vy, občané obce Troubky, rozhodnete, kdo
bude v plnění těchto úkolů pokračovat. Pokud dostanu vaši důvěru, rád bych v následujícím období pokračoval v práci, na které se podílím již druhé volební období, a pomohl
dotáhnout tento úkol do úspěšného konce.
Prozatím nikdo nedokáže zodpovědět otázku, kdy bude protipovodňová ochrana
obce vybudována. Věřím, že odpověď na tuto otázku dá následující volební období.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům výboru pro protipovodňová opatření, členům zastupitelstva a zaměstnancům obce za jejich dosavadní práci.
Jindřich Válek, předseda výboru pro protipovodňová opatření

RADA OBCE
USNESENÍ 83. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 11. 7. 2018
83R/24/2018
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2018 v předloženém znění.
83R/25/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. přijetí cenové nabídky společnosti City
sound, s. r. o., Oznice, na provedení díla
Demontáž stávajících svítidel a instalace
nových LED svítidel v obci Troubky,
2. uzavření smlouvy o dílo č. 7/2018 mezi
Obcí Troubky a společností City sound,
s. r. o., Oznice, a to dle přílohy.
83R/26/2018
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. 8. 2018,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Aloisem
Frgalem, a to do 31. 8. 2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Renatou Medkovou, a to do 31. 7. 2019,

4. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Janou Dvořákovou, a to do 31. 10. 2018,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Janem Siegelem, a to do 31. 7. 2019,
6. prodloužení nájmu obecního bytu
na bytovém domě na ulici Sportovní
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s panem Zbyňkem Kubánkem, a to do
31. 7. 2019,
7. přijetí cenové nabídky od společnosti
Ing. Josef Kolář-PRINS na sanaci objektu bytového domu na ulici Sportovní,
8. přijetí cenové nabídky č. Z180045b od
společnosti ZAK PLUS – stavba s. r. o.
Přerov na realizaci stavby Úprava nájezdové rampy do bytového domu DPS
Dědina, kamenný koberec,
9. uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí
Troubky a společností ZAK PLUS –
stavba s. r. o. Přerov na realizaci stavby
Úprava nájezdové rampy do bytového
domu DPS Dědina, kamenný koberec,
a to dle přílohy,
10. přijetí cenové nabídky č. Z180048 od
společnosti ZAK PLUS – stavba s. r. o.
Přerov na realizaci stavby Oprava podlah lékařského bytu v Troubkách,
11. uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí
Troubky a společností ZAK PLUS –
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stavba s. r. o. Přerov na realizaci stavby
Oprava podlah lékařského bytu v Troubkách, a to dle přílohy.
83R/27/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. Sazebník úhrad za poskytování informací v předloženém znění,
2. uzavření smlouvy o dílo č. 16/2018 mezi
Obcí Troubky a společností BM asistent
s. r. o.,Olomouc, na přípravu projektu do
výzvy MAS Střední Haná o. p. s., a to
projektu Výstavba chodníků v ulici K Zavadilce,
3. uzavření příkazní smlouvy č. 33/2018
mezi Obcí Troubky a společností BM
asistent s. r. o., Olomouc, na přípravu
a organizaci výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, a to projektu Výstavba chodníků v ulici K Zavadilce,
4. uzavření smlouvy o dílo č. 17/2018 mezi
Obcí Troubky a společností BM asistent
s. r. o., Olomouc, na přípravu projektu do výzvy MAS Střední Haná o. p. s.,
a to projektu Stavební úpravy Hasičské
zbrojnice v Troubkách,
5. uzavření příkazní smlouvy č. 48/2018
mezi Obcí Troubky a společností BM
asistent s. r. o., Olomouc, na přípravu
a organizaci výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, a to projektu Stavební úpravy Hasičské zbrojnice v Troubkách,

9
6. uzavření smlouvy o dílo č. 18/2018 mezi
Obcí Troubky a společností BM asistent
s. r. o., Olomouc, na přípravu projektu
pro Integrovaný regionální operační program, a to projektu Troubky – pořízení
automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby,
7. uzavření příkazní smlouvy č. 50/2018
mezi Obcí Troubky a společností BM asistent s. r. o., Olomouc, na přípravu a organizaci výběrového řízení mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, a to projektu Troubky – pořízení automobilu pro účely poskytování
terénní sociální služby.
USNESENÍ 84. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 1. 8. 2018
84R/28/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce
a rozšíření víceúčelového sportovního
hřiště v ulici Na Dolách v Troubkách, a to
dle přílohy,
2. na základě výsledků výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště v ulici Na Dolách v Troubkách uzavření smlouvy o dílo č. 6/2018 se
společností Sport cité + s. r. o. Bílovice.

Pomník
sv. Floriana,
září 2018

Černý čáp,
foto Radomír
Kamelandr
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84R/29/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. přijetí dotace od Olomouckého kraje
v celkové výši 1 200 000 Kč na částečnou úhradu výdajů projektu Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového hřiště v ulici
Na Dolách v Troubkách,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
mezi Olomouckým krajem a Obcí Troubky na realizaci projektu Rekonstrukce
a rozšíření víceúčelového hřiště v ulici
Na Dolách v Troubkách, a to dle přílohy.
84R/30/2018
Rada obce Troubky schvaluje přijetí cenové nabídky č. 201807720/JV od společnosti
Ateliér Vrbík s. r. o. na zhotovení všech stupňů projektové dokumentace stavby III. oddělení mateřské školy v Troubkách.
USNESENÍ 85. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 15. 8. 2018
85R/31/2018
Rada obce Troubky schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 8/2018
v předloženém znění.
85R/32/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 20478 mezi společností Ing. Josef Kolář – PRINS a Obcí
Troubky na realizaci akce Provedení sanace

Příčná
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vlhkého zdiva objektu SPORTOVNÍ 777/1,
Troubky, a to dle přílohy.
85R/33/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. jako zhotovitele akce Stavební úprava odkanalizování školní jídelny v obci
Troubky společnost ZEMSTAV RÉZNER
s. r. o. Bochoř, která podala nejvhodnější
cenovou nabídku,
2. uzavření smlouvy o dílo č. 10/2018 se
společností ZEMSTAV RÉZNER s. r. o.
Bochoř, a to dle přílohy.
85R/34/2018
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru pachtu obecních pozemků, a to dle přílohy.
85R/35/2018
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. 9. 2018,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Aloisem
Frgalem, a to do 30. 11. 2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Libuší Navrátilovou, a to do 31. 8. 2019,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Liborem Nemravou, a to do 30. 11. 2018,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Pavlem Svozilem, a to do 28. 2. 2019,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Kateřinou Dušilovou, a to do 30. 11. 2018,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Marií Meszárošovou, a to do 31. 8. 2019.
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85R/36/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi společností Za sluncem s. r. o., cestovní kancelář, Olomouc
a Obcí Troubky, a to dle přílohy,
2. bezúplatné užívání pozemků a staveb
na p. č. 1700 a p. č. 1701 v k. ú. Troubky
nad Bečvou manželi Pytlíčkovými, a to
do doby vydání pravomocného stavebního povolení stavby PPO Troubky.

Zárub
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USNESENÍ 86. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 29. 8. 2018
86R/37/2018
Rada obce Troubky schvaluje rozpočtové
opatření č. 9/2018 v předloženém znění.
86R/38/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 20180815 mezi
Obcí Troubky a společností Ateliér Vrbík
s.r.o. – architektonická kancelář na zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti, a to dle přílohy.
86R/39/2018
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí dotace Občanské besedě Troubky, z. s. v celkové výši 9 000 Kč, a to na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace č. 17/2018 z rozpočtu obce Troubky
v roce 2018.
86R/40/2018
Rada obce Troubky schvaluje
termín a upravený program zasedání Zastupitelstva obce Troubky dle přílohy.

Kancelář pečovatelské služby,
červenec 2018

Seniorky, vaření povidel

86R/41/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu
obecního bytu s paní Danuší Jurníkovou,
a to od 1. 8. 2018 do 30. 9. 2018.
2. uzavření darovací smlouvy mezi společností CSPP Group, a. s., a Obcí Troubky,
a to na sportovní aktivity Troubeckého
klubu seniorů, dle přílohy.
3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
číslo 20478, a to dle přílohy.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Na startu nového školního roku
V pondělí 3. září jsme v naší škole zahájili školní rok 2018/2019. Přivítali jsme
společně se zástupci vedení obce a panem
farářem celkem 222 žáků ve 12 třídách,
zvláště pak 30 žáků a jejich rodičů v 1. A
a 1. B. Noví žáci přibyli také v dalších třídách. Pokračujeme tak v trendu postupného
růstu počtu žáků naší školy. Aktuálně plní
povinnou školní docházku v naší škole žácii
z Troubek, Tovačova, Henčlova, Výmyslova,,
Přerova, Lýsek a Újezdce.
Dílčí změny nastaly také v kolektivu vy-učujících. Vítám v našich řadách paní učitellku Marii Vérostovou (třídní učitelka 1. A třídy)
y)
a paní učitelku Martinu Kovaříkovou (třídní
ní
učitelka 4. třídy).
A co se v naší škole během prázdnin změnilo?
Máme nové učebny pro žáky prvních tříd v prostorách bývalé mateřské školy, bylo rekonstruováno napojení školní jídelny na veřejnou kanalizaci a předlážděn školní dvůr, v prostorách keramické dílny jsou k dispozici nová WC dostupná ze školní zahrady a v horní třídě
mateřské školy byla vyměněna elektroinstalace a osazeno nové osvětlení.
A co nás v následujícím roce čeká?
Opět řada projektový dnů, školních soutěží, vzdělávacích akcí, turnajů a olympiád, školy
v přírodě, exkurze, výlety, lyžařský kurz, plavecký výcvik, výměnný pobyt žáků 7. a 8. třídy
na Slovensko. Hlavní akcí 1. pololetí však budou oslavy 130. výročí naší školy (1888–2018).
V rámci oslav proběhne Den otevřených dveří (v úterý 20.11.2018) a slavnostní akademie
(v sobotu 24.11.2018). Již nyní Vás na tyto významné školní akce srdečně zvu.
Mým každoročním přáním je, abychom ve třídách pomohli vytvořit zdravé, fungující a kamarádské třídní kolektivy, z nichž není nikdo vyčleněn. Kolektivy, v nichž panuje přátelská
atmosféra, kde si žáci pomáhají, respektují jeden druhého, vzájemně spolupracují a v klidu
řeší vzniklé problémy.
Přeji nám všem, abychom právě začínající školní rok absolvovali ve zdraví a hodnotili ho
s odstupem času jako úspěšný.
Mgr. Petr Vrána, ředitel školy
„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby
učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti,
vědomí marné práce.“ J. A. Komenský
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Prvňáčci
Rok má dva začátky. Jeden v zimě na počátku ledna, druhý v září, kdy nastupují do školy všichni školáci a s nimi noví žáci – prvňáčci.
V pondělí 3. září jsme slavnostně zahájili nový
školní rok. V naší škole přivítali představitelé
obce, vedení školy a pan farář třicet prvňáčků,
kteří usedli do lavic ve dvou nově vybudovaných třídách. Děti na přivítanou obdržely drobné
dárky a sladkosti, které rozzářily jejich oči a vykouzlily úsměv na jejich tvářích.
Třídní učitelky přejí svým prvňáčkům hodně
úspěchů, přátelství a pohody ve školních lavicích i mimo ně.
Marie Vérostová

Ekotým zahajuje
V letošním roce jsme přivítali nové členy školního Ekotýmu, a to kamarády ze 4. a 5. třídy. Abychom brzy ráno nemuseli vstávat, a také abychom stihli udělat víc práce, navrhly paní
učitelky, že by se schůzky konaly odpoledne, a to jednou za měsíc. Protože začínáme nové
téma – jídlo, připravily pro nás paní učitelky zdravou snídani, která se skládala z bílého jogurtu, müsli, oříšků, jablek ze školní zahrady, hroznů ze zahrady paní učitelky Prečanové a čaje
ze školní bylinkové spirály. Snídani jsme si mohli dochutit lesním medem od paní učitelky
Gažové nebo stévií a ozdobit levandulí, sedmikráskou nebo okvětními lístky růže.
Ještě před tím, než jsme se do snídaně pustili, nás přišel navštívit pan ředitel a popřál
nám, aby se práce Ekotýmu v tomto školním roce dařila stejně dobře, jako v tom minulém.
Nikola Ambrožová a Denisa Lužná

Speciální třída
V letošním školním roce k nám do speciální třídy nastoupili čtyři chlapci, kteří již třídu navštěvovali loni. Dva z nich se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu Škola
pro život (s minimálními výstupy), což znamená, že důraz v učivu bude kladen na získávání
znalostí a osvojování si praktických dovedností potřebných v běžném každodenním životě.
Další dva chlapci se vzdělávají dle školního vzdělávacího programu Žijeme společně.
V letošním školním roce si tak budou opět učivo upevňovat, procvičovat a zdokonalovat se
v triviu (čtení, psaní, počty). Další činnosti budou zaměřeny v co největší možné míře na
sebeobsluhu a sociální dovednosti. Žáci naší třídy vyžadují speciální pedagogickou péči, kdy
každý žák je vzděláván samostatně podle svého individuálního vzdělávacího plánu, „ušitého“ na míru.
Důraz je v tomto případě kladen na co největší začlenění do společnosti. Proto velmi
často zařazujeme do výuky cestování, nakupování, práce v kuchyni, péči o domácnost, návštěvu divadla, kadeřníka, pošty a ostatních služeb.
Přejeme našim žákům, aby se i v letošní školním roce mnoho nového naučili a do školy
se vždy těšili.
Paní učitelky ze speciální třídy
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Kroužek keramiky
V letošním školním roce bude opět otevřen kroužek keramiky. Keramika se na naší škole těšila vždy velké oblibě a ani letos tomu není jinak. Přihlásilo se přes čtyřicet dětí, které
budou rozděleny do tří skupin. Děti se naučí pracovat s hlínou a vyzkouší si různé techniky
modelování. Budou vytvářet jednoduché i složitější tvary, vydlabávat, zdobit různými nástroji
i barevnou glazurou.
Seznámí se s různými druhy hlíny a zjistí, co udělá hlína i glazura v peci. Domů si navíc
přinesou pěkný a mnohdy i praktický výrobek. Při práci s hlínou si také procvičí jemnou motoriku, naučí se trpělivosti a rozvinou prostorovou představivost.
Doufám, že navážeme na dobrou školní tradici a dětem se v kroužku bude líbit.
Jitka Rozehnalová

Školní družina
V letošním školním roce se do naší školní družiny přihlásili opět žáci 1.–5. ročníku, a to
v úctyhodném počtu 83. Děti byly rozděleny do tří oddělení. Pod vedením paní vychovatelky
Terezy Navrátilové, Silvie Štenclové a Miroslavy Šenkár se budou vzdělávat, bavit, soutěžit
a sportovat podle samostatných plánů výchovné činnosti: S kamarády za zábavou a poznáním, Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima a Pohádkový rok.
Letos jsou všechna oddělení školní družiny umístěna samostatně, 1. oddělení se nově
nachází v prostoru bývalého oddělení mateřské školy (ve školním dvoře), 2. oddělení ve
svém obvyklém prostoru školní družiny (v 1. patře) a 3. oddělení v prostoru učebny 3. třídy
(v přízemí budovy školy).
Čeká nás spousta zábavy, odpočinku, výtvarných, pracovních i sportovních činností –
– např. hodování u ohýnku, drakiáda, sportovní odpoledne se školní družinou Tovačov, družinový výlet, karneval a mnoho dalšího.
Přejeme dětem, aby si s námi v družině užily krásný školní rok!
Za vychovatelky ŠD Silvie Štenclová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

O letošních velkých prázdninách probíhalo v mateřské škole velké stěhování. Stěhovali
jsme hračky a část nábytku z „malé školky“ v areálu základní školy. Tato třída byla otevřena
v říjnu roku 2007 a v červenci letošního roku zde mateřská škola ukončila provoz. Od 1. září
slouží její prostory prvňáčkům ze základní školy.
Na Sportovní ulici jsme 3. září zahájili nový školní rok ve dvou třídách: dvacet pět mladších dětí chodí do Sluníček za paní učitelkou Vlaďkou Hanzlíkovou a Ivou Chalánkovou,
dvacet pět starších dětí, z toho 14 předškoláků, navštěvuje třídu Berušek, kde učí paní učitelky Olga Bršťáková a Jana Ticháčková. Pomáhají tety Jana Dvořáková a Martina Ďatelová.
Na začátku roku jsme se potýkali se slzičkami, hlavně při loučení s maminkami, ale všichni brzy pochopili, že ve školce je dobře, jsou tady kamarádi a spousta hraček. Každý den si
povídáme, zpíváme, hrajeme, kreslíme, malujeme a cvičíme. Chodíme na vycházky nebo si
hrajeme na zahradě na písku. Máme i trampolínu a klouzačku, auta i kočárky.
Paní učitelky hrají maňáskové divadlo a máme objednané i divadlo, které přijede s pohádkou za námi. Skupina sedmnácti dětí z Berušek jezdí na plavecký výcvik na bazén do
Přerova. Berušky trénují své kulturní vystoupení na setkání seniorů i na vítání občánků.
Za MŠ Vlaďka Hanzlíková
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY

Prázdniny utekly jako voda a máme tu opět nový školní rok. Pro nás SPŠáky to znamená, že se musíme znovu domluvit, jaké akce budeme letos pro děti a jejich rodiče pořádat.
Jsem ráda, že i pro tento školní rok jsme se shodli na pořádání tolika akcí. Schválili jsme
i finanční příspěvek škole a školce.
A touto cestou bychom vás chtěli informovat, že Sdružení přátel při ZŠ a MŠ Troubky
přispívá i v tomto roce vysokou finanční částkou žákům naší školy a školky, a to na tyto akce:
dopravu na lyžařský kurz, dopravu na školu v přírodě MŠ i ZŠ, dopravu na plavecký výcvik
ZŠ i MŠ, portfolio pro 1. tř., vstupné do divadla, výlety MŠ, 1.– 9. tř. a „S“ třídy.
Hradíme také veškerou dopravu žáků při reprezentaci školy na různých akcích a soutěžích, dopravu a vstupné na akcích spojených se školní výukou. Dodáváme věcné dary do
školní družiny a mateřské školy.
V tomto školním roce vás srdečně zveme na tyto akce:
26.10.2018
Lampionový průvod
30.11.2018
Mikulášská nadílka
26. 1. 2019
Školní ples
23. 2. 2019
Dětské šibřinky
26. 4. 2019
Rej čarodějnic
1. 6. 2019
Dětský den
Díky příspěvku od rodičů, díky spolupráci s obecním úřadem a za pomoci dalších místních spolků a sponzorů se nám podařilo přispět škole a školce finanční částkou ve výši
100 790,- Kč.
V případě, že jste ochotni pomáhat nám při organizaci našich akcí, spojte se s námi prosím prostřednictvím e-mailu: spstroubky@seznam.cz. Velmi rádi vás mezi sebou přivítáme.
Těšíme se na setkání v říjnu při lampionovém průvodu.
Za SPŠ Romana Soušková
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Při zahájení školního roku jsem
byl, spolu s vedením obce i školy,
pozdravit prvňáčky a jejich rodiče.
Přemýšlel jsem, co říci, aby to bylo
korektní a neutrální na půdě státní
školy, s tím, že jsem přece jen reprezentant církve, tak abych nikoho
neomezoval v jeho světonázorech.
A přišla myšlenka, o kterou bych se
chtěl podělit i s vámi, zvláště v roce
100. výročí založení republiky,
a také u příležitosti dalších voleb do
obecního zastupitelstva a do senátu.
V létě jsem strávil týdenní dovolenou, spolu se svou rodinou, synovcem a neteří na
řeckém ostrově Kréta. V letadle jedenáctiletý synovec seděl vedle mě, na uších sluchátka
zapojená na mobil, a tak řeč pochopitelně vázla. Mobilem jsem se inspiroval a v prohlížených aplikacích jsem našel tu, která se zabývá navigací. Dalo se připojit na internetovou síť
letadla, a tak jsem sledoval, kudy letíme. Najednou se objevil na mapě nápis Thesaloniké.
Vzápětí jsem drcnul do synovce, ten sundal z uší sluchátka a říkám: „Františku, pod námi je
Soluň.“ „Jo, to je dobrý strejdo,“ říkal bez většího zájmu František. Já na to: „Františku, víš,
kdo se narodil v Soluni a přišel odtud na Moravu? Napovím ti, že to byli dva bratři a přinesli
sem k nám mnoho moudrých knih, a také vymysleli i písmo, kterým by vyjádřili mluvu našich
předků.“ František chvíli přemýšlel, ale protože ve škole přece jen občas dával pozor, řekl:
„Vím, Cyril a Metoděj.“ Jaké to pro něj bylo překvapení, že to, co se učil ve škole, se najednou pohledem z letadla stalo více skutečným a reálným než jen nějakou vzdálenou školní
látkou. Nemohl chvíli od okna odtrhnout oči.
Pověděl jsem mu příběh, o který jsem se podělil i s dětmi v první třídě, a tak bych chtěl
i s vámi. Když byl malý Konstantin, později nám známý Cyril, ještě doma u rodičů, zdál se
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mu sen. Východní císař Theofilos, tehdy jeden z největších vládců světa, svolal z celé své
Východořímské byzantské říše ty nejkrásnější dívky a mladý Konstantin si měl jednu vybrat.
Nedivil se císařskému dvoru, protože jeho tatínek měl u císaře dobré postavení. Díval se
v tom snu z jedné na druhou, jedna krásnější než druhá. Přesto jedna z nich navíc vyzařovala cosi, co u druhých tak intenzivně nebylo přítomné. Ve snu se rozhodl pro ni a dozvěděl
se, že její jméno je Sofie. Když se probudil, vyprávěl mamince svůj sen. Když prozradil mamince jméno té krásné dívky, maminka mu řekla: „Vybral sis tu nejlepší, jméno Sofie, totiž
znamená moudrost.“ Tak to stojí v jednom z nejstarších textů řeči našich velkomoravských
předků psané v písmu odvozeném z Cyrilovy hlaholice, v nejstarší literární památce tohoto
území vůbec.
A právě lásku pro moudrost jsem popřál dětem, a přeji také všem nám, kteří jednak oslavíme v říjnu sto let od založení republiky, jednak také zavítáme k volbám. Moudrost to není
učenost, jak říkal řecký filozof Herakleitos. Moudrost dává člověku schopnost, aby v každé
situaci rozeznal, co je opravdu dobré a zvolil přiměřené prostředky. Stoici učili, že moudrost
je jednou ze čtyř ctností, kolem nichž se točí dobrý život, spolu se spravedlností, mírností
a statečností. Tyto čtyři nazýváme kardinálními, kde slovo kardinální znamenalo panty na
dveřích (carda), či dveřní čep či osa, kolem nichž se vše otáčí. Pokud má být člověk moudrý,
potřebuje být také spravedlivý, k tomu uvážlivě mírný, ale ne bojácný a tedy statečný.
Přejme si tedy s pohledem do řecké antické filozofie být zrovna takovými, a takové prosazujme, když se jedná o budoucnost naší polis, tedy obce či státu. Je pravdou, podle Indů, že
muž se stává nejdříve bojovníkem, potom obchodníkem a až pozná síly svých paží, síly svého obchodního myšlení zároveň s poznáním limitů svých i druhých, může se stát mudrcem
– moudrým filozofem. Je však také pravda to, co učil Aritotelés, že nejhorší způsob poznání,
tedy ten nejhloupější, je učit se z vlastních chyb, protože často už je pozdě.
Přejme si tak všichni, ať záře moudrosti a obdiv k ní předčí záři neuvážených slibů a rychlých levných řešení často v předvolebním boji slibovaných. Přejme si mít takovou republiku,
kde moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost má své místo. Vím, že to zní velmi utopicky, protože srdce člověka je a bude vždy nestálé, a také lehce ovlivnitelné k tomu, co není
dobré. Zde však by skončila má nezaujatá nenáboženská korektnost, a musela by začít
teologie, co s tím.
Přeji požehnaný podzim.
Otec Radek

Oprava kostela
Rád bych vás také informoval o další ukončené etapě opravy kostela, je to již třetí rok
oprav. Tato etapa se týkala dokončení opravy střechy kostela včetně opravy malé věže, která
se nazývá sanktusník. Do její báně bylo opět vloženy dokumenty, tentokrát místních spolků,
jako jsou hasiči, myslivci a Hanáci, jako pozdrav příštím generacím. Celá letošní oprava vychází na 2,78 milionu korun. Práce jsou vesměs hotové a přichází čas zaplacení.
Financování této opravy bude následovné:
700 tisíc korun přijmeme z dotace Ministerstva zemědělství,
500 tisíc korun přijmeme jako dar od obce,
148 tisíc přijmeme jako dotaci z Olomouckého kraje,
280 tisíc jsme vybrali na jaře ve veřejné sbírce na opravu kostela.
Farnosti tak zbývá 1,072 milionu k uhrazení (dostali jsme bezúročnou půjčku z arcibiskupství k zaplacení faktur ve výši 2,4 milionu Kč).
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rodinu a jeho zemřelé. Dárci
nad 1000 korun si mohou
vykázat u zaměstnavatele
snížení daňového základu
o dar pro farnost. Potvrzení
se vystavuje ve farní kanceláři. Věřím, že opravy chrábudeme
mu
u b
udem
ud
eme
em
e moci
moci do
do roku
roku
2020
20
20
0 dokončit.
dok
okkon
o čit
on
čit.
či
t.

Foto červenec 2018

19

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

20

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V červenci 2018 se dožili V srpnu 2018 se dožili
významného životního významného životního
jubilea
jubilea
60 let
Václav Ticháček
Jozef Haviernik
65 let
Oldřich Bahounek
Hana Krčová
70 let
Petr Létal
Danka Brázdová
Josef Kahoun
85 let
Pavla Smrktová
Helena Jehlářová
Emilie Mlčochová

60 let
Ivo Vožda
Ivan Svítek
Milan Chabičovský
Jana Baranová
65 let
Jitka Vinklerová
Jindřich Baran
Karel Gregovský
70 let
Ludmila Němčáková
Josef Kaláb
Helena Navrátilová
80 let
Ludmila Vránová
85 let
Helena Říhošková

V září 2018 se dožili
významného životního
jubilea
60 let
Lubomír Zaoral
Vojtěch Krejčí
65 let
Jiří Krč
Ludmila Svozilová
Drahoslav Vrána
70 let
Věra Medková
Oldřich Mádr
80 let
Marie Pumprlová
Jaromíra Tesařová
85 let
Marie Štěpáníková

90 let
Josef Krejčí

OPUSTILI NÁS
Cyril Minařík, Františka Borková, Květoslav Pěkník
Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem, přejeme vám odvahu a sílu.
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého člověka.
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KNIHOVNA
Starostí a smutku je v našem okolí víc než dost, proto si myslím, že bychom měli využít
každou příležitost, která v nás může vyvolat alespoň malé pousmání… Podaří se mi to?
Důvody, proč bydlet na vesnici
 Nejen, že víte, jak vypadají vidle, ale umíte je i používat.
 Nemusíte hlídat manžela nebo manželku, desítky párů očí to dělají za vás.
 Nepotřebujete fitko, protože z uklízení domu a šlechtění polností jste vytrénovaní až
až.
 Místo peněz se tu dá přepočítávat na flašky slivovice.
 Neřešíte, jak oznámit doma, že máte novou lásku, protože to už všichni dávno vědí.
 Jelikož konstantně zdravíte lidi na ulici, máte posílené hlasivky.
 Budete opálení, protože chodit po venku do půl těla je standard.
 Není třeba přemýšlet, ve které hospodě jsou vaši kámoši, protože jsou stoprocentně
v té jedné jediné.
 Skutečnost, že nejbližší obchod je buď zavřený nebo daleko, podporuje kreativitu v kuchyni.
 Většina vašich nejlepších a nejděsivějších historek má stejný začátek: „Když mi ujel
poslední autobus…“
 Za každé kilo navíc vás pochválí, protože nejste zdechlina a unesete těžkej kýbl.
 Mekáč je daleko, a to prospívá vašemu zdraví
 Oblečení nedegenerují módní výstřelky a kabát děděný z generace na generaci je
tudíž stále „IN“.
 Nepotřebujete budík, ať je pracovní den nebo víkend, o vaše probuzení se postará
kohout nebo travní sekačka, případně cirkulárka.
 V králíkárně tu bydlí skuteční králíci a ne lidi.
 Máte pohodový život. Jak jinak vysvětlíte, že si k vám měšťáci jezdí odpočinout?
(Anonymní zdroj z facebooku)
Hana Obrtelová

NAŠI DOPISOVATELÉ
Benátky
V červnu letošního roku jsme se s mým mužem Honzou vydali na dlouho plánovanou
cestu po severní Itálii. Ráda bych se s vámi podělila o několik vzpomínek. Jestli díky tomu
dostanete chuť někam vycestovat, udělá mi to radost.
Trasa naší cesty tvořila okruh vedoucí přes malebné městečko Verona, odtud na západ
přes jezero Lago di Garda, úchvatné historické město Bergamo a dále na západ do Milana
s velkolepou katedrálou. Z Milana jsme zamířili k pobřeží do janovského přístavu a pokračovali jsme na jih přes kouzelné pobřežní vesničky Cinque Terre a přímořské letovisko
Massa. Tam jsme si odpočinuli, než jsme se vydali dále na severovýchod přes městečko
Lucca do Florencie – města květin. Odtud jsme dojeli přes univerzitní města Bolognu a Padovu do Benátek.
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Způsob cestování, který jsme ssii
zvolili, je hodně náročný hlavně na
a
přípravu. Ještě před odjezdem jsme
e
si nastínili trasu. Promysleli jsme
možnosti ubytování a stravování.
Přečetli jsme hromadu průvodců
a cestopisů, abychom věděli, co
nesmíme minout. V každém městě
jsme se museli zorientovat v systému MHD. Ubytování jsme si zajišťovali vždy ze dne na den, protože
jsme se teprve na místě rozhodovali, kam pojedeme dál. Ale s internetem
tem
a mapami v mobilu je dnes cestování
ván
áníí
jednoduché, a když ovládáte alespoň
jeden cizí jazyk a máte nabitý telefon,
nemůžete se ztratit. Cestování ve dvou
po vlastní ose poskytuje člověku svobodu v tom, že si může jít, kam se mu zlíbí,
a když se mu nechce, tak si lehne k moři.
Když přemýšlím, o kterém místě bych
vám povyprávěla, napadají mě Benátky.
Nabízejí totiž podívanou, jakou jinde nezažijete.
Benátky jsou hlavním městem severoitalské provincie Benátsko. Staré město
o
leží na ostrovech v mělké laguně. Nové
é
části města jsou vybudované na pobřeží..
Panorama starých Benátek definují nevy-soké stavby a nad nimi čnící věže chrámů,,
které jsou téměř všechny šikmé. Šikmá věžž
ě!
v Pise rozhodně není jediná rarita na světě!
Základy budov v mnoha italských městech
ch
jsou natolik mělké, že se věže naklánějí a
až
ž
do strašidelných úhlů. To se stalo osuddným i jedné z dominant Benátek, věži na
a
anáměstí svatého Marka zvané Campanilla. Zastávala funkci zvonice, majáku
u
a předchůdce obecního rozhlasu. Věž se
e
kvůli mělkým základům propadala a na-kláněla, až se roku 1902 zřítila. Její sklon
už tehdy odrazoval natolik, že se v kritickém okamžiku v jejím okolí nikdo nezdržoval. Při jejím zhroucení zahynula jen
správcova kočka. Nyní stojí na stejném
místě její přesná replika.
Ubytování v Benátkách mimo se- Benátky
zonu překvapivě není dražší než jinde.
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My jsme se ale ubytovali v nedalekém městě Mirano, protože jsme cestovali autem. Do
Benátek ostatně autem ani nedojedete. Nejlépe se tam dostanete vlakem, koleje k nádraží
vedou po mostě přes moře. Přímo od vlakového nádraží odjíždí MHD, kterou se do centra
dostanete pohodlně, a ještě máte vyhlídkovou plavbu v ceně.
Jak bych vám tak přiblížila, jak vypadá město na vodě? Představte si, že přijedete vlakem
do Olomouce, vystoupíte, projdete vestibulem a vyjdete před nádraží. Tam, kde jsou v Olomouci tramvajové koleje, je v Benátkách rovnou voda. Místo tramvajové zastávky je tam
zastávka vodního autobusu zvaného vaporetto. Velké motorové čluny pojmou stejné množství cestujících jako běžná tramvaj. Můžete buď sedět vevnitř pod střechou, nebo postát na
palubě a kochat se. Celodenní jízdenka pro dospělého stojí 22 euro. Vyplatilo se nám, že
jsme si ji koupili. Obzvlášť, když jsme zjistili, že padesátiminutová jízda na gondole stojí až
80 euro a s večerem ceny ještě stoupají. Když nás bolely nohy, našli jsme nejbližší zastávku
MHD, nastoupili na člun a nechali se vozit z konečné na konečnou.
Hlavní dopravní tepnou města je Canale Grande, plavební kanál ve tvaru obráceného
písmene S, a z Canale odbočují úzké vodní uličky vroubené chodníky pro pěší. Canale Grande spojuje hlavní nádraží a přístav s historickým náměstím sv. Marka. Hlavní ulice doplňuje
asi stovka kanálů. Přes vodní cesty vede přes 400 kamenných mostů. Nejstarší a nejznámější je most Ponte di Rialto, který jako jeden ze čtyř spojuje části města oddělené kanálem.
Benátky nabízejí podívanou na zdobné měšťanské domy, však to býval přístav, kde bydleli nejbohatší obchodníci. Odpočinout si můžete v kavárně u kanálu nebo v restauraci s výhledem na moře. Když zatoužíte po chvilce klidu a ticha, můžete vejít do některého z kostelů,
které bývají otevřené pro veřejnost.
Ulicemi Benátek se příjemně bloudí. Nepočítejte ale s tím, že když tušíte, kterým směrem
je náměstí sv. Marka, tak se tam i dostanete. Orientaci tu ztratí i ti nejlepší cestovatelé. Uličky
se kroutí, větví se a odbočují na mosty, některé jsou slepé a jiné vedou na dvůr, náměstíčko
nebo přímo ke dveřím domu.
Tak jsme jednou dobloudili až přímo do jednoho z benátských domů, takže vám můžu
napsat, jak to uvnitř vypadalo. Na úrovni ulice, asi metr nad hladinou moře, vedla dovnitř
široká vrata. Za nimi se nacházel vydlážděný prostor, takový široký průjezd s kamenným
schodištěm vedoucím nahoru… a to bylo všechno. V přízemí domů jsou nanejvýš sklady,
žije se v patře. Voda totiž během přílivu stoupá a v zimním období jsou chodníky i vchody
často pod vodou. Čára ponoru je jasně patrná, protože mnohá vrata vedoucí do domů jsou
do výšky jednoho metru od země provlhlá, ztrouchnivělá a shnilá.
Zajímavé bylo pozorovat, jak probíhá zásobování restaurací. Uličkami se proplétají chlapíci s rudly naloženými vším možným: balíky vody, krabicemi s jídlem, s pytli zeleniny. Nezpomalují, neuhýbají, jedou si svým svižným tempem přímo za nosem a volají
„Attenziooone! Attenzione!“ (Pozor!). A turisti jim uhýbají z cesty. S těmito náklady s bravurou

Benátky „parkoviště”
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překonávají i mosty. Mosty jsou všechny vyklenuenuen
uté do oblouku, aby pod nimi mohly projíždět lodě,
odě
dě,,
a chodci po nich musí přecházet po schodech.
ech.
ec
h.
Proto jsou Benátky naprosto nevhodné pro vozíčozíč
oz
íč-káře a děti v kočárcích.
Když se člověk odpoutá od toho, co vidí na
ulici, od turistů v barevných šatech, kavárniček
ček
s veselými markýzami, rušných zahrádek restauaurací, stánků a obchůdků, a podívá se nahoru,
ru,
vidí, že okna v patrech domů jsou tmavá, slepá.
pá..
pá
Mnohé domy v Benátkách jsou bohužel neeobydlené. V noci musí být město až na pár hootelů prázdné a trošku smutné.
Při odjezdu jsme si říkali, že něco z živottního stylu Italů bychom si rádi přivezli domů.
ů.
Stravují se velmi zdravě, na jídlo si vždy uděělají čas. Hodně chodí pěšky. Dbají na dostatek
k
odpočinku, přinejmenším dodržují siesty po
o
obědě. Jsou velmi přátelští. Dbají o historii
své země, pečlivě udržují památky, zakládají muzea. Uvědomují si bohatství své země
a vítají návštěvníky, kteří je dokáží ocenit.
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Cinque Terre
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A LÉTA BĚŽÍ…

Návrat z exilu. 21. prosince 1918. T. G. Masaryk vystupuje z vlaku, po jeho levé straně
dcera Olga

T. G. Masaryk, 81. narozeniny 1931.
Foto Karel Čapek, Světozor
Pátečníci Masaryk a Karel Čapek.
(Název pátečníci se všeobecně vžil roku
1927. Zahrnoval kulturní a politické osobností první Československé republiky
z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se
u něj ve vile na Vinohradech v pátek odpoledne scházívali)

Masaryk v Karlových Varech v roce 1931,
jízda na koni patřila k jeho zálibám

Mnichovská dohoda – dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu (29. září 1938 v Mnichově).
Fotografie z průběhu Mnichovských jednání – zleva: Neville Chamberlain za Velkou
Británii, Édouard Daladier zástupce Francie,
Adolf Hitler za nacistické Německo a Benito
Mussolini za fašistickou Itálii
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Alexander Dubček, Ludvík Svoboda a Nicolae
Ceaușescu (foto z návštěvy Rumunska 1968)

Prezident Československa Klement Gottwald (ve funkci 14. června 1948–14. března
1953). Jeno předchůdcem byl Edvard Beneš, nástupcem Antonín Zápotocký

21. 8. 1968 invaze vojsk Varšavské smlouvy
do Československa. Sovětské tanky obklopené davem demonstrantů

17.11.1989 Sametová revoluce, pád komunistického režimu, foto Jan Šibík
Pražané s vlajkou 21. 8. 1968, v pozadí hořící ruský tank

Foto zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovská dohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
TROUBECKÝ KLUB SENIORŮ
Letošní velmi teplé léto bylo bohaté na naše pohybové aktivity. V červenci jsme
si „kolmo“ zajeli do Tovačova, natrénovat minigolf. Připravovali jsme se tak na turnaj
v minigolfu na setkání seniorů z deseti obcí v Grymově. Nejvíce nám však dal zabrat
trénink a příprava pétanque hřiště na turnaj o pohár starosty obce Troubky, který se
konal začátkem září.
V Grymově se bojovalo na minigolfovém hřišti ve sportovním areálu o putovní pohár
a věcné ceny, jak v kategorii tříčlenných družstev, tak i jednotlivců. Do soutěže se zapojila
také dvě družstva z Troubek. Soutěžilo se postupně na osmi různých dráhách. Nejnáročnější dráha byla hod do koše, ale i tu někteří borci
pokořili.
Družstvo ve složení Anna Lehká, Jarka
Špalková a Pepa Gregovský se umístilo na
pěkném třetím místě. V kategorii jednotlivců
– žen uspěla na prvním místě Hedva Dočkalová a na třetím Jarka Špalková. Bylo to bezva
odpoledne v příjemném prostředí, se skvělým
občerstvením, tombolou o věcné ceny, spojené
i s poslechem živé hudby.
Výborná příprava turnaje „troubecké koulování“ nás seniorů a troubeckých hasičů o pohár
starosty obce ve hře pétanque se odrazila ve
spokojenosti účastníků a jejich příznivců.
1. místo

3. místo
2. místo
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Za účasti hráčů ve tříčlenných družstvech z obcí Troubky, Grymov, Radslavice a Rokytnice jsme hráli celkem osm her. O pohár soutěžilo jedenáct družstev. Tři družstva
z Troubek, tři družstva z Grymova, tři družstva z Radslavic a dvě družstva z Rokytnice.
Po třech hodinách bylo rozhodnuto!
Putovní pohár tentokrát zůstává v Troubkách. Pohár starosty získalo troubecké družstvo ve složení Mirka Bartoníková, Jarka Němčáková a Jenda Ticháček. Druhé a třetí
místo získala družstva z Rokytnice. Nejlepší hráčkou turnaje se stala Mirka Bartoníková
z Troubek a nejlepším hráčem turnaje se stal Zdeněk Ondruška z Rokytnice.
Setkání nebylo jen o sportování, neboť příznivci, kteří přijeli na kole povzbudit své
favority, si rádi poslechli živou hudbu a přišli si popovídat a jen tak si posedět a ochutnat
uzeninu z udírny. K pohodové atmosféře přispěly naše seniorky, které napekly velmi
dobré koláčky a cukroví.
Poděkování patří všem, kteří se postarali o průběh velmi zdařilé akce. Velké poděkování patří sponzorům, vedení obce, našim hasičům, žačkám základní školy, rozhodčím
a zapisovatelům turnaje.
Na konci září jsme odjeli na zájezd za zdravím do maďarských lázní a na zájezd, který každoročně připravuje pro seniory Olomoucký kraj, tentokrát do Slatinic, Drahanovic
a Náměště na Hané.
Jarka Špalková
p
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Obecní úřad Troubky ve spolupráci se sociální komisí
vás srdečně zve na

SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se koná

v sobotu 27.10.2018 od 14.00 hod.
v Kulturním domě v Troubkách.
Kulturní dům bude otevřen od 13.30 hod.

Čeká vás vystoupení dětí z MŠ Troubky, překvapení členů SPŠ,
zahraje hudební skupina VESELÁ TROJKA,
každý senior obdrží při vstupu malý dárek, občerstvení je zajištěno.
Přijďte se pobavit, těšíme se na vás.

TROUBEČAN
Když mi v e-mailu zablikala zpráva o uzávěrce zpravodaje, vyděsilo mě, že už je zase
čas a že tentokrát už opravdu není o čem psát. Hody jsme v létě nějak zvládli (i když
v Moštěnici i díky několika „kýblům“ vody, kterými musely být těsně před mší oživeny varhany). Ale jinak se nedělo nic.
A tak mě při úvahách o tom, co je vlastně nového, napadlo, že v Moštěnici přece máme
novou zkušebnu. Tedy staronovou. Je výrazně menší než ta původní a samozřejmě s nízkým stropem. Troubecká zkušebna je větší, ale i tady je velmi nízký strop a zvuk je takový
„specifický“. A tak mi naskakují vzpomínky na různá prostředí, kde jsme zpívali a byli mile,
či nemile překvapeni, co to s naším zpěvem dělá. Základní zásadou sborového zpěvu totiž
je, že se zpěváci musí vzájemně slyšet.
Při vystoupeních pod širým nebem se snažíme mít za zády zeď, aby se zvuk nerozbíhal po okolí. V Dobrčicích, při vystoupení na návsi, vždycky najdeme vhodné stavení, které
nám poslouží, a pak již jenom řešíme, jestli klávesy dáme zleva nebo zprava. Horší je to na
hřbitovech. I tam jsou sice zdi, ale ne vždycky tam, kde bychom je potřebovali. A hledejte
zeď uprostřed fotbalového hřiště. Tam jsme si připadali jako ztracení. To u hasičské zbrojnice v Moštěnici je prostor sice sevřenější, ale i tam se zvuk neočekávaně nese. Kostelní
chóry jsou pro nás přirozeným prostředím, i když i tam se někdy slyšíme úplně jinak, než
ve zkušebně a často na sebe ani nevidíme. A rozdíl mezi zpěvem v olomoucké katedrále
a malé nemocniční čekárně, která slouží jako kaple, není třeba z pohledu akustiky nijak
rozebírat. To v troubeckém kulturáku jsou podmínky mnohem příznivější, ale poskládat
se tak, jak jsme zvyklí na zkoušce, se nám málokdy podaří. Jak přívětivé jsou ke zpěvu
zámecké schody v Tovačově, jsme již také vyzkoušeli. Zvláštní atmosféru mělo i zpívání
na galerii v bývalé židovské synagoze v Lipníku nad Bečvou, která je nejstarší na Moravě,
při dnech kulturního dědictví.
Snad nám naše zkušebny v letošním podzimu dobře poslouží a připravíme se na vystoupení v dalších tradičních i netradičních prostředích.
Krásné podzimní dny přejí členové Troubečanu.
JŽ
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HANÁK TROUBKY
Letní dny nám pomalu končí a my, Hanáci, jsme celé léto prožili folklorem.
Hody máme za sebou a sv. Markéta nad námi opět držela ochrannou ruku a celý festival
proběhl za slunného počasí. Program byl bohatý, souborů se k nám letos sjelo jako máku
a všichni se snažili pobavit diváky svým vystoupením. Děti i dospělí tanečníci se v tom horku
tak snažili, až byly jejich kroje durch mokré. Když nám potvrdil svou účast soubor Rozmarýn,
byli jsme moc rádi, a dokonce dojely všechny složky tohoto spolku, a tak před „kulturák“ dorazily
dva autobusy plné krojovaných. Po vystoupení hodnotili naše hody jako velmi krásnou akci, a to
nás moc těší, protože u nich hody trvají až tři dny, a můžou tedy porovnávat.
Po hodech jsme, opět v tom vedru, poctivě nacvičovali program na mezinárodní folklorní
festival v Písku. Jela s námi i starší garda, která vystupuje velmi zdařile v pásmu Hospoda,
takže po velkých přípravách jsme odjeli již v pátek ráno. Po příjezdu a ubytování jsme se převlékli do krojů. Čekala nás dvě vystoupení. Po nich pak následoval společenský večer, kde byly
i soubory ze zahraničí a zábava se protáhla dlouho do noci. V sobotu, po snídani, šel krojovaný
průvod, následovalo vystoupení na náměstí a odpoledne proběhl hlavní program.
Letos se konal 24. ročník tohoto festivalu a náš soubor tam byl již počtvrté. Nejvíce ze všech
souborů, které tam kdy byly. Jsme moc rádi, že nás do Písku zvou, protože atmosféra je vždy
úžasná a máme tam již i spoustu přátel. Příští rok by k nám soubor Písečan měl přijet na hody.
Po hlavním programu jsme se ihned vydali k domovu, protože v neděli dopoledne nás čekalo vystoupení na hodech v Kojetíně. No, prostě, folklorní víkend v plném zápřahu.
Po Kojetíně následoval nácvik tanečního pásma na dožínky v Olomouci. Na tuto akci nás
také zvou již pravidelně. Po vystoupení míváme ještě tu čest, předávat dožínkové věnce vyznamenaným hospodářům celého kraje.
V Olomouci nám hrála naše skvělá muzika, která je rozšířená o nové muzikantky. Jsou
výborní a my jsme moc rádi, že jim to jde tak dobře. V těchto podzimních dnech se už pomalu
připravujeme na posezení u cimbálu, které se bude konat 8. 12. 2018. Srdečně vás zveme.
Po prázdninách byly zahájeny zkoušky Hanáčku a Omladiny. Do Omladiny jsme opět dělali
nábor ve škole, protože někteří členové jsou již ve velkém souboru a my bychom neradi o tuto
složku, kterou vede naše členka Iveta Černošková, přišli. Ve vedení Hanáčku došlo k menším
změnám. Po odchodu Evy Vojtkové na mateřskou dovolenou se dětí ujaly Míša Lužná a Jana
Ticháčková (Vávrová). Věříme, že jim to půjde skvěle a držíme jim pěsti. A Evičce přejeme, aby
vše dobře dopadlo a aby se mezi nás brzo vrátila.
Zkoušky Hanáčku a Omladiny bývají jako vždy každý čtvrtek a zkoušky Hanáku každý pátek. A tak, kdo budete mít chuť strávit krásné chvíle při folkloru, tak dondite. Rádi vás všechny
uvítáme.
Staňa Vojtek, vedoucí souboru

Folklorní festival v Písku
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Období dovolených skončilo a život se vrátil do normálních kolejí, dětem skončily
prázdniny a usedly do školních lavic. Činnost u hasičů se dostala do pravidelného rytmu.
Po prázdninové přestávce se soutěžní činnost vrátila ke svým soutěžím a mladí hasiči
pokračují ve své práci stejně, jako soutěžní družstvo mužů pokračuje v Přerovské lize.
VC OSH byla zakončena v měsíci září a zároveň bylo provedeno její vyhodnocení.
Vítězem VC OSH Přerov se stali hasiči ze Špiček v kategorii mužů a v kategorii žen se
přebornicemi VC OSH Přerov staly ženy ze Špiček.
V kategorii mužů nad 35 let ve VC OSH Přerov se stali hasiči ze Všechovic. Naše
družstvo mužů v letošním roce žádnou soutěž neabsolvovalo, s výjimkou domácího Poháru Hané, a to kvůli tomu, že družstvo mužů není vždy kompletní a nemůže se soutěže
zúčastnit.
Byla také ukončena Přerovská liga, a to v neděli 8. 9. 2018 v Čechách. Vítězi Přerovské ligy se stali v kategorii mužů SDH Zahnašovice, v kategorii žen SDH Zahnašovice
a v kategorii mužů nad 35 let SDH Radkova Lhota.
V seriálu mladých hasičů se soutěže dostaly do samého závěru a poslední soutěž
proběhla 16. 9. 2017 ve Špičkách. I zde bylo vyhodnoceno celkové pořadí všech zúčastněných soutěžních družstev. Po letních prázdninách se náš kolektiv mladých hasičů zúčastnil
dalších soutěží ve VC OSH Přerov.
eo
Po skončení VC
OSH Přerov se kolektiv
mladých hasičů věnuje
přípravě na 1. kolo hry
Plamen, které se letos
uskuteční v Přestavlkách, kde se náš kolektiv
mladých hasičů zúčastní
branného závodu v požární všestrannosti.
Vedení sboru vyslovuje poděkování vedoucím za vedení kolektivu
mladých hasičů. Letošní
sezona soutěží se poma- Setkání požárních automobilů a jejich posádek na akci
lu blíží ke svému konci. Pyrocar 2018
Ještě proběhne pár pohárových soutěží v okrese
i mimo okres.
Činnost výjezdové jednotky pokračuje ve svém
harmonogramu, který si
určil v daném výcvikovém
roce. Probíhají školení
odbornosti, nacvičování
daných situací, školení
první pomoci a výcvik
se svěřenou technikou.
Účast na těchto škole-
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ních je 80 procentní, a kažSetkání požárních autom
obilů a jejich posádek
na akci
dý z členů jednotky se snaží
Pyrocar 2018
zdokonalovat a získávat vědomosti, které jsou pro výkon
důležité.
V podzimních měsících
budou probíhat v rámci výcviku a zdokonalování členů pravidelná školení, a to
v měsíci říjnu, kdy proběhne kurz strojníků v délce 16
hodin a kurz první pomoci –
8 hodin. Také proběhne školení ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel,
a to na stanici HZS Přerov.
Jednotka se také podílela na
záchraně osob při plaveckém
maratonu na jezerech Dombas, kde jsme měli poprvé
možnost vyzkoušet náš nový
motorový člun.
V oblasti výjezdů a zásahů se jednotka podílela
na požáru skládek ve Lhotě u Lipníka a na skládce
v Hradčanech, a také na požáru v Holešově, kde hořel
porost kolem trati a už zasaMonika před cílem v maratonu v Tovačově
hoval i do místního podniku,
kde ohrožoval plynovou stanici a sklad PHM. Dále jsme byli vysláni operačním střediskem na požár ve firmě Čepro,
kde došlo k výbuchu dvou cisteren při plnění a následnému požáru uskladněných PHM.
Také jsme byli vysláni ke dvěma dopravním nehodám a jednomu požáru bytu v Henčlově,
a také v Lověšicích, kde hořely zahradní domky.
Sbor se podílel spolu s klubem seniorů na jejich petanquové soutěži. Sbor se také stará o techniku, výstroj a výzbroj svěřené do užívání sboru. Čekají nás technické prohlídky
vozidel a příprava vozidel na zimní období. Zimní období vyžaduje zvýšené úsilí členů, tak
aby technika byla akceschopná a byla připravena k okamžitému použití.
Také probíhají pravidelné revize dýchacích přístrojů, které jsou nezbytnou ochranou
zasahujícího hasiče. Probíhají pravidelné zkoušky agregátů a jejich funkčnosti tak, aby
byly akceschopné. Tady patří poděkování všem členům a veliteli jednotky, který vede a připravuje všechna praktická a odborná školení ve spolupráci s patronem naší jednotky,
kterým je příslušník HZS Olomouckého kraje, územního odboru Přerov.
Výbor sboru děkuje členům, kteří se podíleli na akcích sboru a údržbě hasičské zbrojnice. Výbor také děkuje soutěžním družstvům mladých hasičů za reprezentaci obce a našeho sboru.
Výbor sboru SDH Troubky
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Vaření povidel
Letos jsme se díky bohaté úrodě švestek rozhodli
opět navařit povidla. V čele
s předsedou někteří členové ČZS a přátelé z řad klubu seniorů zasedli v areálu
Olfin k hromadám modrých
plodů a s vervou se pustili
do práce. Po vypeckování
nastala chvíle dlouhého vaření (i v nočních hodinách),
sledování kvality a plnění
sklenic. Doufáme, že všem
zájemcům povidla chutnala.
Jak si doma vypěstovat čerstvý bobkový
vý list
Kouzelná rostlina vavřín vznešený (Laurus nobilis), známá pod názvem bobkový
list, v sobě skrývá mnohé účinky, které byste ani zdaleka nečekali.
Již ve starověkém Římě lidé věřili, že přináší štěstí a slávu. Dodnes se zachoval zvyk
předávat vítězům po celém světě vavřínový
věnec na krk. Vavřín má dokonce psychotické účinky, ovšem jen ve větším množství.
Takto ho používali věštkyně z Delf, než se
uvedly do stavu transu.
Dnes se používá jako koření. Jeho osobitá chuť je téměř neodmyslitelná například
v polévkách a rajské omáčce. Také ho však
můžeme používat jako lék proti ztuhlým svalům. A to tak, že ho přimícháme do koupele,
nejlépe ve formě oleje. V lékařství se odvar
z bobkového listu používá k podpoře trávení,
zevně proti lupům.
V zemích kolem Středozemního moře
List
narůstá do velikosti keře, či dokonce strom-ku. V našich končinách dorůstá vavřín jen malých rozměrů, ale nic nám nebrání nějak ho
tvarovat. Proto můžeme v některých případech vavřín považovat i za okrasnou rostlinu na
zahradách. V zimě ho ale obalte netkanou textilií. Mnoho odborníků řadí vavřín do tzv. mobilní zeleně. To znamená, že ho na zimu uklízejí do chladných prostor, kde nemrzne. Vyzrálé
starší keře snesou i krátké pětistupňové, někdy i vyšší mrazy.
Vavřín má rád prosluněná místa, tam se mu bude doopravdy dařit. V létě je náročný
na dostatek vláhy a hnojiva. I přesto nechte zeminu mezi zaléváním vyschnout. K opravdu
dobrému růstu potřebuje propustnou, kyprou a výživnou zeminu s přídavkem perlitu nebo
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drobného štěrku. Nenechte se ale zmást Středomořím,,
kde vavřín může působit dojmem rychle rostoucí bezpro-blémové dřeviny.
Opak je ale pravdou. Třebaže rostlina vyžaduje
e
pravidelnou zálivku, má kořeny citlivé na přemokření.
Zvláště při pěstování v květináči nezapomeňte na silnou
drenážní vrstvu, protože pokud rostlině uhnijí kořeny,
tak se s tím jen těžko vyrovná.
S dobrým prospíváním keříku bezesporu souvisí
také řez. Velmi slabé nebo naopak silné větve obrážejí nepříliš ochotně a mnohdy vytvoří pouze 1–2 nové
výhony. Na to myslete při tvarování a nenechte rostlinu nasadit příliš starého dřeva. Tak snadno dostanete
stále zelený keř nebo stromek, vavřín má totiž dobrou
regenerační schopnost a snese i hluboký řez.
A pokud se zadaří, zanedlouho můžete kořenit
vlastním čerstvým nebo usušeným listem.
Myška Sázelka
Květy

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Každý rok je největší událostí v činnosti naší chovatelské organizace místní
výstava drobného zvířectva. V letošním
roce se konala o krásném slunném víkendu, 8.–9. září.
Výstava je vždy zatěžkávací zkouškou všech našich členů, a také se projeví,
v jaké kondici je náš domovský areál na
Loučkách. Dopředu můžu říci, že výstava
se nám letos vydařila, vše proběhlo bez
zádrhelů. Vystavovatelé i návštěvníci byli
určitě spokojeni.
Na výstavu nám svá zvířata dodalo celkem 54 chovatelů, z toho bylo 7 mladých
chovatelů. Jako v každém oboru, tak i u nás
je mládež příslibem, že tradice chovatelství
bude pokračovat. Velmi si toho ve spolku
vážíme a mladé chovatele jsme na výstavě
patřičně ocenili.
Návštěvníci si mohli prohlédnout celkem
o
132 králíků, a to od nevětších plemen jako
belgický obr až po nejmenší zakrslé formy..
Tato zakrslá plemena jsou posledních pár lett
v módě, hlavně u dětí, které je chovají jako
o
domácí mazlíčky. Holubů bylo celkem 96 jed-notlivců a 4 voliéry. Pohár získal přítel Ivan
n
Tomšů za Koburského skřivana.
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U drůbeže bylo k vidění 37 voliér. Měli jsme i voliéru s krůtou českou a krůtou standardní
měděnou. Velkému zájmu se těšila nesoutěžní voliéra kvočny s kuřátky plemene zdrobnělé
Velsumky, které přivezl přítel Molata z Tovačova. Pro spoustu dětí jsou totiž malá kuřátka
„exotickým“ zjevením, které na rozdíl od dřívějších dob doma neuvidí.
Letos jsme se, po dlouhé době, všichni v neděli vyfotili před areálem, jako důkaz přikládám zdařilou fotografii. Zpestřením výstavy byla ukázka králičího hopu našich mladých
členů, která přitáhla velké i malé diváky. A pokud z toho všeho někomu vyhládlo, byly připraveny dobroty z udírny a masíčko na grilu, které připravovali naši příznivci, Zdeněk a Marcela
Nenadálovi. Děkujeme.
Samozřejmě děkujeme sponzorům. Obecnímu úřadu Troubky, Troubecké hospodářské
a.s. Troubky a firmě Krmiva Přerov s.r.o. Tak zase příští rok na výstavě, už teď se těším na
setkání.
Jarmila Jehlářová
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
V poslední dekádě září si předaly žezlo léto s podzimem. Příroda se odívá do pestrobarevného
hávu, dny se krátí, rozpíná se moc
noci. Ty tam jsou vzpomínky na
žhavé dny jara a léta. Letos jsme
si jich užili přebohatě.
Zvěř v přírodě netrpěla nedostatkem potravy a snažila se nabrat sílu do období, které nastane.
Místní myslivci se loučili
s prázdninami střeleckými závody
v brokové střelbě jednotlivců O troubecký pohár. V XXI. ročníku se poprvé nestřílela malorážka a změna
byla cítit na počtu zúčastněných..
Z původních čtyřiceti čtyř střelců se
e
probojovala do finále šestice ka-nonýrů. Vavříny vítězů si nakonecc
odvezl Zdeněk Růžička z Velkých
h
Němčic na Pálavu. Bosonožský
Luboš Chylík starší bral stříbro a na
bednu se ještě vtlačil favorizovaný
Karel Mrhálek z Kroměříže. Bramborovou medailí nepohrdl Josef
Hradil, pátým místem mile překvapil Jaromír Dřímal a poslední ve
finále se umístil Jan Kožený.
„Chtěl bych poděkovat všem
organizátorům a všem, kdo se
podíleli na organizování závodu.
Jsem zde poprvé, je tu velice
dobrá atmosféra a silná konkurence. Myslím, že by to mělo
pokračovat i pro další generace.
Střelectví určitě patří k tradicím
české myslivosti,“ nešetřil slovy
chvály vítěz Růžička a ocenil tak
i naše úsilí a snahu o pořádání
střelecké soutěže na úrovni.
V době, kdy vyjde toto číslo
zpravodaje, už budeme mít za
sebou VIII. Svatohubertskou mši
v kostele svaté Markéty v Troubkách, na jejímž pořádání se také
svou kapkou do mlýna podílíme.

se chce líbit, tak
Stejně jako mladá slečna
rá betonová taneční
i naše sedmnáct let sta
novým nátěrem
plocha se zkrášlovala

Opravy mysliv
eckých zařízen
í jsou součás
myslivce
tí života

o před
Odchovná a krmná zařízení je nutn
t
kova
použitím vydezinfi

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

37

No, a co se týče té mysliveczvěř velmi
I taková kaluž je v době veder pro
ké stránky, tam i řada z vás ví, že
pití
na
jem
zdro
dobrým
se jedná o poslední část roku, kdy
jsou pořádány společné hony na
drobnou zvěř – bažanty. Nejde zde
však jen o lov. Je to čas setkání
přátel a kamarádů, doba pro klábosení o tom, co se podařilo nebo
nepodařilo.
Nejen o těchto akcích, ale i další podrobnosti z našeho mysliveckého života se dozvíte na našich
webových stránkách www.troubeckamyslivost.webnode.cz.
Luděk Judas, jednatel Mysliveckého spolku Mezivodí Troubky
Více na: https://myslivosttroubky.webnode.cz/news/zdenek-ruzicka-vitez-xxi-rocniku-streleb-jednotlivcu/

Finálová šestka – zleva podle umístění
Růžička, Chylík st., Mrhálek, Hradil se
synem, Dřímal, Kožený

STÁJ KREJČÍŘOVI
Dne 23. 6. 2018 jsme uspořádali dětský den u koní. Pro děti jsme připravili pohádkovou
cestu, kde je pohádkové bytosti za splnění různých úkolů odměňovaly sladkou odměnou.
Děti si mohly zaskotačit na skákacím hradu, nebo se projet na našich koních. Počasí nám
přálo a už se těšíme na příští rok.
4. srpna 2018 jsme vyrazili s naší Fanny na všestrannost do Humpolce. Fanny startovala
v soutěži ZL, kde v sobotu absolvovala drezurní úlohu a parkur a v neděli dopoledne cross.
Z těchto závodů jsme si domů odváželi skvělé 8. místo.
12. 9. 2018 byl vypsán termín pro Výkonnostní zkoušky tříletých klisen v Tlumačově.
Na tyto zkoušky jsme se již několik měsíců intenzivně připravovali s naší klisnou českého
teplokrevníka Anabeth, která oslavila své třetí narozeniny v dubnu. Anabeth čekala zkouška
ve volnosti, kde musela překonat překážku na výšce 100, 110 a 120 cm, kterou zvládla,
a následovalo předvedení pod sedlem.
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Anabeth musela zajet předepsanou drezurní úlohu, ve které se velmi pěkně předvedla
v kroku, klusu i cvalu a následovala kavaletová a postupová řada. V kavaletové řadě musí
klisna překonat v klusu tři kavalety a na konci musí překonat asi 40 cm oxer. Tuto řadu
musí absolvovat dvakrát, což Anabeth předvedla bez zaváhání a následoval poslední bod
výkonnostních zkoušek, a to postupová řada. Postupová řada je řada tří překážek, z nichž
je ta poslední překážka hodnocena komisí. Tato překážka se postupně zvyšuje až na výšku
105 cm, kterou musí bezchybně se svým jezdcem překonat. Naše Anabeth zkoušky splnila,
čímž bude zapsaná do hlavní plemenné knihy.
Do konce roku bychom s Fanny rádi ještě někam na závody vyrazili, a poté naše koně
čeká zimní odpočinek před novou jezdeckou sezónou 2019. S našimi příznivci se však ještě
letos uvidíme na mikulášské nadílce.
Aktuální informace o nás najdete na: www.staj-krejcirovi.wbs.cz
Simona
Simo
Si
mona
na Krejčířová
Kre
K
rejč
jčíř
ířov
ová
á
y
ušk
zko
í
stn
no
on
Anabeth – výk
v Tlumačově

Letos naroze
ná kobyla již
hrdě nosí
jméno Mona
Elisa

Fanny – všestrannost, Humpolec
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Po zaslouženém slavnostním zakončení a po odpočinku po vydařené minulé sezoně se
naplno rozjely tréninky mladší přípravky. Po odchodu části hráčů do starší kategorie mužstvo
na kvalitě nikterak neztratilo. To jsme si potvrdili na turnaji v Beňově, který byl poslední prověrkou před podzimními boji v soutěži. Až porážka ve finále od domácího Beňova 2:1 rozhodla
o stříbrné medaili.
Naše nejmladší soutěžní družstvo v okresním přeboru mladších přípravek vstoupilo do
nové sezony jako uragán. V prvním zápase deklasovalo tým Vlkoše 24:0, v Kozlovicích zvítězilo 13:0. Nad začínajícími TJ Sokol Lazníky vyhrálo 15:2. V posledním utkání před uzávěrkou
zpravodaje si poradilo se Slavojem Kojetín 16:4.
Pro další pokračování této kategorie jsme uspořádali nábor do fotbalové školičky. Jak se
ukázalo, je práce už s předškolními dětmi tou správnou cestou. Na děti čekalo několik zajímavých cvičení zaměřených nejen na seznámení s krásou kopané, ale také přinášejících především radost z pohybu a zábavu s kamarády.
Ondrášovka cup
Ve čtvrtek 13. 9. se hráči ročníku 2009 a 2010 zúčastnili turnaje Ondrášovka cup. Na stadionu
ve Vyškově nás mělo čekat sedm utkání se zajímavými soupeři. Bohužel se nedostavily dva týmy
(SK Chválkovice a TJ Sokol Troubsko), a tak na zajímavé utkání FK Troubky – TJ Sokol Troubsko
nedošlo. Do další fáze postoupil pouze zasloužený vítěz FK Medlov, kterému gratulujeme.
Věřím, že se kluci nejen v tomto turnaji, ale i při společné cestě vlakem rádi pochlubili svým
kamarádům. Jak bylo napsáno na hlavní tribuně: „Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství
ano!“
Výsledky:
FK Troubky – Městský fotbalový klub Vyškov
FK Troubky – TJ Sokol Velký Týnec
FK Troubky – FK Šternberk
FK Troubky – TJ Sokol Troubsko
FK Troubky – FKS Staré Město
FK Troubky – FK Medlov (Uničov)
FK Troubky – SK Chválkovice

0:7
2:1
0:6
soupeř se nedostavil
1 : 10
1 : 11
soupeř se nedostavil
Michal Bartoněk

ONDRÁŠOVKA CUP,
stojící zleva: Michal Bartoněk –
trenér, Tomáš Svoboda,
Radek Bartoněk, Danny Košuta,
Jiří Peluha, Tomáš Walter,
Ondřej Macháček,
Jiří Bršťák – asistent trenéra
První řada zleva: Jindřich Kaláb,
Matyáš Vinkler, Jakub Jurča,
Jakub Doležel, Ondřej Bršťák,
Brankář – Lukáš Vožda
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ZADÁNO PRO ŽENY
Jablečný závin
Potřeby: hladká mouka, 3 vejce, 3 lžíce oleje, mléka, octa, trochu
cukru, sůl, nastrouhaná jablka, skořice, strouhanka, cukr krystal.
Postup: Vymícháme tuhé těsto, necháme ho půl hodiny odpočinout. Připravíme si olej, strouhaná jablka, skořici, cukr. Těsto
rozdělíme na tři díly, rozválíme na tenký plát, potřeme olejem, posypeme strouhankou, nastrouhanými jablky, cukrem (tři lžíce na jeden plát) a posypeme skořicí. Těsto svineme, natřeme olejem
a vložíme do hodně předehřáté trouby. Aby se jablka propekla, pečeme dost dlouho.
Černé měsíčky
Potřeby: 15 dkg sádla, 15 dkg mletého cukru, trochu mletých hřebíčků, čokoláda nebo kakao, 4 vejce, 15 dkg polohrubé mouky, prášek
do pečiva.
Postup: Těsto zpracujeme, vylijeme na plech, pečeme v mírnější
troubě. Upečené těsto potřeme citronovou polevou, vykrájíme měsíčky nebo čtverečky.
Jihočeská cmunda
Potřeby: 1 kg oloupaných syrových brambor, 30 dkg salámu, 12 dkg
hladké mouky, 1 šálek horkého mléka, 3 vejce, sůl, 2 polévkové lžíce majoránky, 5 stroužků česneku, 3 kávové lžičky drceného kmínu, sádlo. (Množství koření dejte podle uvážení, nemusíte se držet
přesně receptu.)
Postup: Uzeninu nakrájíme na kostičky, brambory nastrouháme najemno a lehce vymačkáme a zalijeme horkým mlékem. Vmícháme mouku, vejce, drcený česnek,
majoránku, sůl, pepř, kmín. Nakonec přidáme nadrobno nakrájenou uzeninu. Smažíme na pánvičce na sádle tenké vrstvy, aby se těsto dobře propeklo.
JS

PRO CHVÍLE ODDECHU
PRANOSTIKY
3. 10. Den svaté Terezičky nebývá bez vlážičky.
3. 10. Po svaté Tereze, mráz po střechách leze.
8. 10. O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
15. 10. Po svaté Tereze, mráz za nehty zaleze.
26. 10. Svatý Haštal, vymeť maštal.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.

44

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

ROZUMÍTE CIZÍM SLOVŮM?
SOFISTIKOVANÝ – RESTRIKCE – KONSPIRAČNÍ – INVEKTIVA – INVENCE –
– OBSKURNÍ – KONTINUITA – RIGORÓZNÍ – PREGNANTNÍ – ETABLOVAT
omezení, zmenšení počtu – spiklenecký – výpad, slovní nebo písemné napadení –
– přesný, výstižný – souvislost, spojitost – nekompromisní, velmi přísný – propracovaný –
– důvtip – pochybný – zavádět
Řešení:

propracovaný – omezení, zmenšení počtu – spiklenecký – výpad, slovní nebo písemné
napadení – důvtip – pochybný – souvislost, spojitost – nekompromisní, velmi přísný –
přesný, výstižný – zavádět
SMÍCH – NEJLEPŠÍ LÉK
„Pane doktore, mám bolesti v krku.“
„To jsou mandle, musí ven!“
„Pane doktore, taky mě velmi bolí břicho, přesně tady.“
„To je slepé střevo, musí ihned ven!“
„Pane doktore, bojím se vám to říct, ale mě taky příšerně bolí hlava.“
„Nevíte, sousede, proč si ta blondýna odmontovává z bicyklu obě kola?“
„Vím. Matka na ni před chvílí zařvala, aby šla nakoupit a pohla kostrou!“
Pepíček říká: „Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky.“
„Opravdu?“
„Ne, jenom si to představ.“
U psychologa: „Pane Nováku, víte, že noviny mohou změnit k horšímu váš život?“
„To mi nepovídejte, pane doktore, já to vím, oženil jsem se na inzerát.“
Povídá policajt mladé řidičce při kontrole technického stavu pneumatik: „Jestlipak, slečno,
víte, že máte pěkně sjetý profil?“
„No dovolte! Vy také nejste právě krasavec!“
Geometři vyměřují novou silnici. Pořád se motají kolem chalupy, ze které po chvíli vykoukne
děda. „Strýcu,“ povídají mu geometři, „přes vašu stodolu povede dálnice.“
„Tož to teda prrr,“ vylítne stařík, „enem si nemyslete, že budu každému furt chodit otvírat
vrata.“
Učitel říká: „Pověz nám, Pokorný, jak dlouho byli Adam a Eva v ráji?“
„Až do podzimu.“
„Až do podzimu?“
„Protože dřív nebyla jablka zralá…“
„Odcházím ke své matce,“ končí hádku manželka, „Ale to ti říkám – my se vrátíme!“
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„Alkohol poškozuje mozek,“ medituje pan Vocásek.
„Jak jste na to přišel?“
„No, můj soused Janeček strašně pil a jeho žena se z toho zbláznila.“
„Moje žena chce zhubnout, tak chodí každý den do fitness centra,“ stěžuje si trpce přítel
příteli.
„Opravdu A pomáhá to?“
„Rozhodně. Vždy se vrací nejméně o sto korun lehčí.“
LK
MYŠLENKY SLAVNÝCH
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice.
R. JEFFERS
Dveře budou otevřeny těm, kteří jsou dostatečně odvážní, aby zaklepali.
R. SMART
Matky jsou jako lepidlo. I když je nevidíme, stále drží rodinu pohromadě.
S. GALE
Kdo si už dobře nepamatuje na své mládí, je špatný vychovatel. E. ESCHENBACHOVÁ
Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství.
L. A. SENECA
Chytrost, ne směšnost, musí vyvolávat smích.
J WERICH
Kdo ode mne nic nechce, s tím bych srdce rozdělil.
V. DUŠEK
Mládí by byla krásná doba, kdyby přišlo až později v životě.
CH. CHAPLIN
Dobrá povídka musí být krátká, špatná ještě kratší.
E. KROTKIJ
Být mladý je nesnadné. Být starý je nepraktické.
CH. BOYER
LK

ZAJÍMAVOSTI
Mravenci nikdy nespí a ani nemají plíce.
Jediný savec, který umí létat, je netopýr.
Hroch dokáže běžet rychleji než člověk.
Pokud veverka nalezne jiné veverčí opuštěné mládě, adoptuje
ho a vychová jako své vlastní.
Aligátoři se dožívají až 100 let.
Mořské vydry se ve spánku drží za ruce, aby je od sebe neoddělil mořský proud.
Chobotnice má tři srdce.
Ptačí srdce bije při odpočinku čtyři sta krát za minutu.
Leguáni dokáží zadržet dech až na třicet minut.
Psi dokážou odhalit emoce a mohou se naučit rozumět až
250 slovům
Blecha může skočit až 200násobek své výšky. To se rovná
výskoku člověka ze Strahova na Petřín.
http://chi.cz/zvirata/zajimavosti-o-zviratech
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Komise pro kulturu a volný čas,
Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky
a Obecní úřad Troubky
Vás srdečně zvou na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
které se koná v pátek 30. 11. 2018
Vánoční dílny budou zahájeny v 15 hodin v kulturním domě.
Vánoční strom před kulturním domem rozsvítí
Mikuláš s jeho družinou v 18 hodin.
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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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RÉBUSY

Kristýna Sedlářová
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 30.11.2018 na Obecní úřad v Troubkách,
Dědina 286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
ZPRAVODAJ 3/2018, ZDE NAPIŠ VÝSLEDEK OBRÁZKOVÉHO PŘÍKLADU ……………..
Jméno a adresa: ……………………………………………………………. třída: …………….
Vylosovaní výherci z minulého čísla za tajenku: HOUSENKOVÉ DRÁZE
Karolína a Adam Jančovi, Jiří a Radka Zakuťanští, Filip Dušil, Tereza Ricková, Tomáš
Dočkal, Radek a Veronika Brázdovi, Marie a Eliška Malíkovy, Kateřina Němčáková, Halka
Němčáková, Adéla a Tereza Bartoníkovy, Lukáš Kozák z Bochoře, Alžběta Rašková.
Výhercům gratulujeme.
Redakce
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Hanácká muzika, foto Pavel Hradilek
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Soutok Bečvy a Moravy. Foto Radomír Kamelandr
56

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

Název
Ná
Náz
ev periodika:
per
p
e iodik
i dik
iod
ika:: Troub
ika
T
Troubecký
roub
beck
ecký
ký zpravodaj
zp
pra
avod
dajj
Vydavatel:
Obec Troubky, sídlo Dědina 286/29, 751 02 Troubky,
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104
Adresa redakce:
OÚ Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky,
telefon 581 299 212, e-mail: obrtelova@troubky.cz

Redakční rada:
Redakční rada: Hana Obrtelová – šéfredaktorka,
Mgr. Jarmila Smolková – zástupkyně šéfredaktorky,
Mgr. Radek Brázda, Ludmila Kamelandrová, Hana
Kamelandrová, Kristýna Sedlářová – korektorka
Tisk: Tiskárna Brázda, www. tiskarnabrazda.cz

Periodicita: vychází 4x ročně

Náklad: 500 výtisků

Místo vydávání, číslo a den vydání:
Troubky, ročník XXVI., č. 3/2018, říjen 2018
Evidenční číslo periodického tisku přidělené
ministerstvem kultury ČR: E-12648

Cena: 20 Kč

Periodický tisk územního samosprávného celku

www.troubky.cz

Uzávěrka příspěvků do čísla 4/2018
bude 30. 11. 2018.

