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2. místo v přehazované – Jan Karger a Denisa Stískalová
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SLOVO ÚVODEM
Letošní jarní měsíce nám utekly jako voda. Po skončení nouzového stavu, který byl ukončen 17. května 2020, platí na území České republiky ještě mimořádná opatření spojená
s pandemií. Například stále musíme v některých městech nosit roušky v uzavřených prostorách a v hromadných dopravních prostředcích. Ale jako jedna z prvních zemí se pomalu
vracíme k „normálnímu životu“.
Spousta z nás si uvědomila, co je v životě to nejdůležitější, a to je zdraví.
Neustálé nebezpečí nákazy a strach o naše blízké snad již pominul. Byli jsme schopni si
povídat, hrát si s dětmi, odpočívat, radovat se z maličkostí a hlavně mít na sebe čas. Tomu
všemu jsme se díky karanténě naučili. Byli jsme schopni si pomáhat, vážit si toho, že jsme
s rodinou, se svými přáteli.
Osázené truhlíky u domů a naše zahrádky nás nabily energií. V měsíci červenci nás čekají tradiční hody, letos pravděpodobně trošičku jiné než v minulých letech. Po rozvolňování
nás v letních měsících čekají také tradiční myslivecké slavnosti a další sportovní a kulturní
akce.
Odpočineme si, někteří z nás pojedou na zaslouženou dovolenou. Zda to bude u nás
v Česku nebo v zahraničí, to už je na volbě každého.
Přejeme všem šťastnou cestu, krásné prosluněné léto, ale především zdraví, klid a pohodu.
HK
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
V půli měsíce dubna byly zahájeny stavební práce na projektu Energetické úspory na DPS Kozlovská. Společnost ZAK PLUS – stavba, s. r. o. z Přerova, realizující
tuto zakázku, postupuje dle odsouhlaseného harmonogramu a je tedy předpoklad, že
projekt bude ukončen k datu 30. 9. 2020. Předﬁnancování akce je zajištěno prostřednictvím úvěru, který bude zčásti splacen z poskytnuté dotace.
V červnu se rozběhla také II. etapa rekonstrukce přízemí hasičské zbrojnice, spočívající v rekonstrukci třetí garáže, kde kromě hasičské techniky mají své zázemí
mladí hasiči. Na tuto akci jsme získali grant v celkové výši 200 000 Kč od nadace
Innogy Gas Storage.
Ukončení této etapy je plánováno nejpozději do 31. 8. 2020, ale dle postupu prací
to bude patrně dříve. Přístavba skladu u hasičské zbrojnice bude s největší pravděpodobností realizována v příštím roce, ale je možné, že část prací bude provedena
ještě v letošním roce na podzim.
Nadace společnosti Innogy Gas Storage, s. r. o. ﬁnančně
podpořila projekt Stavební úpravy hasičské zbrojnice –
zázemí pro mládež a techniku.
Další připravovanou akcí je výstavba venkovní učebny pro Základní školu a Mateřskou školu Troubky. Ta se momentálně nachází ve fázi před vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele. Stavebně bude realizována s největší pravděpodobností od
srpna letošního roku. Vše bude závislé na výsledku výběrového řízení.
Naše obec byla také úspěšná v rámci Operačního programu životní prostředí, kde
jsme podávali projekt Protipovodňová opatření obce Troubky, přičemž tento projekt spočívá v obnově a doplnění místního bezdrátového rozhlasu v obci, upgradu rozhlasové
ústředny a aktualizaci povodňového plánu. Zde se nacházíme ve fázi přípravy podmínek
výběrového řízení. Samotná realizace tohoto projektu proběhne v příštím roce.
K dokončeným projektům patří stavba parkoviště u tenisových kurtů, kterou jsme
hradili plně z rozpočtu obce, a dále také chodník na ulicích Vlkošská a K Zavadilce.
Zde však ještě bude probíhat výstavba nového veřejného osvětlení, na které bylo
koncem června vydáno územní rozhodnutí, a nyní jsme před vyhlášením výběrového
řízení na dodavatele akce. Dochází tak k posunu ukončení stavebních prací v této
lokalitě, protože po dokončení stavby veřejného osvětlení budeme společně s jednotlivými vlastníky řešit přístupy k přilehlým rodinným domkům. Výstavba veřejného
osvětlení bude plně hrazena z rozpočtu obce.
Pro další období a roky samozřejmě připravujeme i další projekty. Mezi ně patří
projekt rekonstrukce místních komunikací v ulicích Vrbí II. a Vrbí III., který musel být
na základě stanovisek a vyjádření dotčených správců sítí a státních orgánů přepracován a v současné době se řeší opět inženýrská činnost, na níž je závislé podání
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žádosti o stavební povolení a následná realizace.
Z fáze studie se do projekční fáze přesunula výstavba chodníku v ulici Vlkošská –
II. etapa. Podmínkou Správy silnic Olomouckého kraje je sladění termínu realizace
s jejich opravou krajské komunikace, což však s největší pravděpodobností nebude
dříve než v roce v roce 2022.
V projekční přípravě jsou i další projekty – výstavba zázemí pro sportoviště, III. oddělení mateřské školy (zde již probíhá územní řízení), výstavba výtahu na obecním
úřadě (aktuálně řeší ČEZ přeložku přípojky nízkého napětí).
Navázali jsme spolupráci s brněnskou architektonickou kanceláří, se kterou chceme začít připravovat projekty zaměřené na rozšíření a úpravu areálu naší školy, dále
na řešení interiéru kulturního domu a přestavbu objektu bývalé prádelny – stolárny na
víceúčelový objekt zaměřený především na poskytování sociálních služeb. S ohledem
na současnou složitou ekonomickou situaci v celé naší republice nebude samotná
realizace záměrů a projektů jednoduchá.
Všichni se určitě těšíme také na letní odpočinek, na období letních dovolených a samozřejmě na troubecké hody. S ohledem na mimořádnou situaci se však hodové zábavy
ani folklorní slavnosti v letošním roce konat nebudou. Děti se však mohou těšit na kolotoče, které k nám přijedou, a zároveň pořádá místní Sokol sportovně společenskou akci.
Již o týden později pak zpestří léto v Troubkách tradiční myslivecké slavnosti v areálu
Konírny. Příprava a organizace akcí bude zcela jistě náročnější, protože je nezbytné dodržovat platná hygienická nařízení, ale věřím, že všichni pořadatelé to zvládnou.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál krásné léto, klid a pohodu v rodině a především pevné zdraví.
Radek Brázda
UPOZORNĚNÍ
Sdělujeme občanům, že obědy pro seniory z RenoFarmy se budou rozvážet od
pondělí 13. 7. 2020, a to pouze v době, kdy nevaří školní jídelna.
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ZASTUPITELSTVO OBCE
USNESENÍ 9. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 20. 5. 2020
9Z/1a/2020
Zastupitelstvo obce Troubky určuje
zapisovatelkou zasedání zastupitelstva
obce paní Hanu Obrtelovou.
9Z/1b/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce paní Jaroslavu Vojtkovou
a pana Vojtěcha Ticháčka,
2. program zasedání zastupitelstva v předloženém znění.

9Z/2a/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2020 v předloženém znění.
9Z/2b/2020
Zastupitelstvo obce Troubky zmocňuje
radu obce k provádění rozpočtových opatření v roce 2020 do výše 500 000 Kč, a to
v části ﬁnancování.
Výsledky projednávání, která nebyla přijata:
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2020 bez zapojení
úvěrových prostředků.

RADA OBCE
USNESENÍ 33. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 30. 3. 2020
33R/271/2020
Rada obce Troubky schvaluje
program zasedání rady obce v předloženém znění.
33R/272/2020
Rada obce Troubky schvaluje
návrh rozpočtového opatření v předloženém znění.

75. výročí II. světové války

33R/273/2020
Rada obce Troubky schvaluje
dodatek č. 1 k příkazní smlouvě číslo
BF/TDI/2018/04/DK na zajištění výkonu
TDI u projektu Energetické úspory na
DPS Kozlovská, mezi společností B&F
int. s. r. o. Kroměříž a obcí Troubky, a to
dle přílohy.
33R/274/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření
příkazní
smlouvy
číslo
TDI/19/03/2020/EB mezi společností OB
Rubicone, s. r. o. Kroměříž a obcí Troubky
na zajištění výkonu TDI u projektu Parkoviště u tenisových kurtů, a to dle přílohy.
33R/275/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření dodatku číslo 2 k pojistné smlouvě
číslo 7721053895 mezi společností Kooperativa pojišťovna, a. s., a obcí Troubky, a to
dle přílohy.
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33R/276/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy číslo
Z_ S14_12_8120073962 o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení mezi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
a obcí Troubky, a to dle přílohy.
33R/277/2020
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí ﬁnančního daru v celkové výši
5 000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s., a to na
základě předložené darovací smlouvy.
33R/278/2020
Rada obce Troubky schvaluje
žádost Základní školy a Mateřské školy Troubky na rozdělení hospodářského výsledku organizace v celkové výši
45 064,88 Kč, a to převodem do rezervního
fondu organizace.
33R/279/2020
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. 2020,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou,
a to do 30. 4. 2020,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marií Černochovou, a to do 31. 3. 2021,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Zbyňkem Smolkou, a to do 30. 9. 2020,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Jiřím Hudečkem, a to do 31. 3. 2021,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Ludmilou Mrtvou,
a to do 31. 3. 2021,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k ná-
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jemní smlouvě s paní Jitkou Hostašovou,
a to do 31. 3. 2021,
8. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Věrou Zdařilovou,
a to do 31. 3. 2021,
9. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Danou Kořínkovou, a to do 31. 3. 2021,
10.prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Eliškou Šerfözöovou, a to do 31. 3. 2021,
11.prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Janou Dudovou, a to do 31. 3. 2021,
12.prodloužení nájmu obecního bytu v kulturním domě a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Konečnou,
a to do 30. 9. 2020,
13.přidělení obecního bytu slečně Martině
Obrtelové, Troubky, a uzavření smlouvy
o nájmu obecního bytu na ulici Sportovní, a to do 31. 5. 2020.
33R/280/2020
Rada obce Troubky schvaluje
žádost Pekárny Racek, s. r. o. Přerov
o umístění reklamní cedule na sloup veřejného osvětlení, a to po úhradě nájemného
v celkové výši 500 Kč/rok.
33R/281/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu č. 1/2020 pro zajištění provozu ordinace praktického lékaře
pro dospělé MUDr. Lýdie Sedláčkové, a to
dle přílohy.

Dvůr u kulturního domu,
květen 2020
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33R/282/2020
Rada obce Troubky schvaluje
po dobu trvání nouzového stavu odpuštění
nájmu z nebytových prostor u podnikatelských subjektů, kterým byla vládními opatřeními zcela znemožněna podnikatelská činnost.

34R/286/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
uzavřené mezi obcí Troubky a společností
F. R. Z. agency, s. r. o. na dokončení publikace o obci.

33R/283a/2020
Rada obce Troubky jmenuje
Komisi pro rozvoj obce Rady obce Troubky
ve složení: Martina Koldová – předsedkyně,
Iveta Pavlíková – členka, Roman Šipoš –
člen, Irena Šikulová – členka, Petr Petráš
– člen, Vojtěch Ticháček – člen, Pavel Vojtášek – člen, a to s účinností od 1. 4. 2020.

34R/287/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 39/2019 mezi obcí Troubky a společností GALVA TRANS s. r. o. Držovice, a to dle
přílohy.

33R/283b/2020
Rada obce Troubky schvaluje
žádost Radomíra Kamelandra o prodloužení termínu čerpání úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce, a to do 31. 5. 2021.
USNESENÍ 34. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 22. 4. 2020
34R/284/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. program zasedání rady obce v předloženém znění,
2. záměr pořízení venkovní kamery a její
umístění u objektu základní školy z důvodu zajištění bezpečnosti.
34R/285/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření kupní smlouvy číslo 1501934389
mezi společností Českomoravský štěrk,
a. s., a Obcí Troubky, a to dle přílohy.

Ulice Krátká, září 2019

34R/288/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o dílo číslo 01/2020 – HZ
mezi obcí Troubky a společností IMJ stavby s. r. o. Přerov na realizaci akce Stavební
úpravy hasičské zbrojnice v Troubkách –
garáž a zázemí pro mladé hasiče, a to dle
přílohy.
34R/289/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Tělovýchovnou jednotou Sokol Troubky z. s. jako prodávajícím a obcí Troubky jako kupujícím
na ﬁnanční vypořádání za elektrorozvaděč
s příslušenstvím, který je umístěný u víceúčelového sportovního hřiště Na Dolách, a to
dle přílohy.
34R/290/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dohody o užívání věci – stavby tenisových kurtů s příslušenstvím, mezi obcí
Troubky a Tělovýchovnou jednotou Sokol
Troubky, a to dle přílohy.
34R/291/2020
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. 2020,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou,
a to do 31. 5. 2020,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
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4.

5.

6.

7.

DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Evou Marečkovou,
a to do 31. 10. 2020,
prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Janou Dvořákovou, a to do 30. 4. 2021,
prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Petrem
Koutným, a to do 31. 7. 2020,
prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Janem
Hrabčíkem, a to do 31. 7. 2020,
prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Dědina a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Svatoplukem
Stropkem, a to do 31. 7. 2020.

ku vody a odvádění odpadních vod mezi
společností Vodovody a kanalizace Přerov,
a. s. a Obcí Troubky, a to dle přílohy.
35R/295/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Innogy
Gas Storage, s. r. o., Praha jako dárcem
a obcí Troubky jako obdarovaným na poskytnutí peněžního daru v celkové výši
200 000 Kč na realizaci projektu Stavební
úpravy hasičské zbrojnice – zázemí pro
mládež a techniku, a to dle přílohy.
35R/296/2020
Rada obce Troubky schvaluje
návrh na zvýšení kapacity Pečovatelské
služby obce Troubky, a to dle předložené
důvodové zprávy.

USNESENÍ 35. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 6. 5. 2020
35R/292a/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. program zasedání rady obce v předloženém znění,
2. uzavření upravené kupní smlouvy mezi
Tělovýchovnou jednotou Sokol Troubky
z. s. jako prodávajícím a obcí Troubky
jako kupujícím na ﬁnanční vypořádání za
elektrorozvaděč s příslušenstvím, který
je umístěný u víceúčelového sportovního hřiště Na Dolách, a to dle přílohy.
35R/292b/2020
Rada obce Troubky ruší
usnesení rady obce číslo 34R/289/2020 ze
dne 22. 4. 2020.
35R/293/2020
Rada obce Troubky schvaluje
znovuotevření mateřské školy
od 25. 5. 2020.
35R/294/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy číslo 151 197 na dodáv-

1. A. Mrtvá, 2. K. Mrtvá,
3. I. Soušková
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35R/297/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku p. č. 1682 v obci Troubky,
k. ú. Troubky nad Bečvou,
2. zveřejnění záměru pronájmu obecního
pozemku p. č. 1193 a pronájem pozemku p. č. 1194, včetně objektu umístěného
na tomto pozemku. Oba pozemky i objekt se nachází v obci Troubky, v k. ú.
Troubky nad Bečvou.
35R/298/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. Dohodu o úhradě části nákladů na rekonstrukci bytu, a to dle přílohy,
2. termín a program mimořádného zasedání zastupitelstva obce.
USNESENÍ 36. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 27. 5. 2020
36R/299/2020
Rada obce Troubky schvaluje
program zasedání rady obce v předloženém znění.
36R/300/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. ceník služeb obce Troubky pro úsek komunálních služeb, a to dle přílohy s účinností od 1. 6. 2020,
2. ceník služeb obce Troubky pro oblast pohřebnictví, a to dle přílohy s účinností od
1. 6. 2020,
3. upravený ceník poplatků za výpisy z registrů a ověření listin na pracovišti Czech
POINTu, a to dle přílohy s účinností od
1. 6. 2020,
4. cenový výměr č. 1/2020 o poplatcích za
pronájem nebytových prostor v kulturním domě a ceníku nájemného za další
vybavení kulturního domu, a to dle přílohy s účinností od 1. 6. 2020,
5. cenový výměr č. 2/2020 o poplatcích za
pronájem nebytových prostor v hasičské
zbrojnici a ceníku nájemného za další
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vybavení hasičské zbrojnice, a to dle přílohy s účinností od 1. 6. 2020.
36R/301/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi společností Českomoravský štěrk, a. s., Mokrá
a obcí Troubky, a to dle přílohy.
36R/302/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a obcí Troubky na projekt Restaurování kamenného kříže na hřbitově v Troubkách, a to dle přílohy.
36R/303/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě
o svozu komunálního odpadu a evidenci
obsloužených nádob mezi Obcí Troubky
a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., a to dle přílohy.
36R/304/2020
Rada obce Troubky schvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Troubky za rok 2019 bez výhrad a připomínek a v rozsahu předložených ﬁnančních výkazů.
36R/305/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem
pozemku a objektu mezi obcí Troubky
jako pronajímatelem a Českým svazem
chovatelů, z. s., základní organizací
Troubky jako nájemcem, a to dle přílohy,
2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem
pozemku mezi obcí Troubky jako pronajímatelem a společností MILDIČ s. r. o.,
Lobodice jako nájemcem, a to dle přílohy.
36R/306/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření Dohody o zaplacení úhrady za
užívání nemovité věci číslo 32N20/52
mezi Českou Republikou – Státním pozemkovým úřadem a obcí Troubky, a to
dle přílohy,
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2. uzavření Nájemní smlouvy číslo
32N20/52 mezi Českou republikou –
Státním pozemkovým úřadem a obcí
Troubky, a to dle přílohy.
36R/307/2020
Rada obce Troubky schvaluje
zařazení obce Troubky do územní působnosti MAS Střední Haná na programové
období let 2021–2027.
36R/308/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu bytu na DPS Šíma B
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to do
30. 6. 2020,
2. prodloužení nájmu bytu na DPS Šíma B
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou, a to do
30. 6. 2020,
3. prodloužení nájmu bytu na DPS Šíma B
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Věrou Rollerovou, a to do
31. 5. 2021,
4. prodloužení nájmu bytu na DPS Šíma A
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Helenou Vajdíkovou, a to do
31. 5. 2021,
5. prodloužení nájmu bytu na DPS Šíma A
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Věrou Dočkalovou, a to do
31. 5. 2021,
6. prodloužení nájmu bytu na DPS Šíma A
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Soňou Pospíšilovou, a to do
31. 5. 2021,
7. prodloužení nájmu bytu na DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Liborem Nemravou,
a to do 31. 5. 2021,
8. prodloužení nájmu bytu na DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Anežkou Kubešovou,
a to do 31. 5. 2021,
9. prodloužení nájmu bytu na bytovém
domě na ulici Sportovní a uzavření dodatku k nájemní smlouvě se slečnou
Martinou Obrtelovou, a to do 31. 8. 2020.
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36R/309/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o přeložce veřejné technické infrastruktury u projektu Stavební
úpravy zpevněných ploch, chodníků a autobusových zastávek v ulici K Zavadilce mezi
obcí Troubky jako stavebníkem a společností Nej. cz s. r. o. Praha jako vlastníkem, a to
dle přílohy.
USNESENÍ 37. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 10. 6. 2020
37R/310/2020
Rada obce Troubky schvaluje
program zasedání rady obce v předloženém znění.
37R/311/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 23/2019 mezi obcí Troubky a společností GALVA TRANS s. r. o. Držovice, a to dle
přílohy.
37R/312/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě
číslo 1501934389 mezi společností Českomoravský šterk, a. s., Mokrá jako prodávajícím a obcí Troubky jako kupujícím.
37R/313/2020
Rada obce Troubky schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu Venkovní učebna
pro ZŠ Troubky, a to dle předložené dokumentace.
37R/314/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. poskytnutí ﬁnančního daru v celkové
výši 1000 Kč spolku Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s., Praha,
2. poskytnutí ﬁnančního daru v celkové
výši 1000 Kč Svazu tělesně postižených
v ČR, z. s., Místní organizace Přerov, a to
na základě předložené darovací smlouvy,
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37R/315/2020
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí ﬁnančního daru v celkové výši
5000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol
Troubky, z. s., na organizační zabezpečení běžecko-chodeckého závodu Tróbecká
bludička.
37R/316/2020
Rada obce Troubky schvaluje
termín a program X. zasedání zastupitelstva obce v předloženém znění.
37R/317/2020
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku p. č. 478 a části pozemku
p. č. 484, v obci Troubky, k. ú. Troubky
nad Bečvou.
37R/318/2020
Rada obce Troubky schvaluje
žádost Základní školy a Mateřské školy
Troubky o přijetí věcného daru od společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc
s. r. o. dle přílohy.
37R/319/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou,
a to do 31. 7. 2020,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k ná-

Parkoviště Na Dolách,
březen 2020
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jemní smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to do 31. 7. 2020,
3. přidělení uvolněného obecního bytu
na DPS Dědina paní Petře Orságové,
Troubky, a uzavření nájemní smlouvy,
a to do 31. 7. 2020.
37R/320/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
ze dne 29. 6. 2017 mezi obcí Troubky
a společností F. R. Z. agency s. r. o., a to
dle přílohy,
2. uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Troubky jako objednatelem a společností ENVIPARTNER, s. r. o. Brno jako zhotovitelem na provedení aktualizace digitálního
povodňového plánu, a to dle přílohy,
3. přijetí cenové nabídky č. CN2000132 od
společnosti NVB LINE s. r. o. na provedení oprav spár a trhlin a místních komunikacích, a to dle přílohy,
4. přijetí cenové nabídky od pana Miroslava
Tobolíka, Prusinovice na provedení výchovných a zdravotních řezů a dalších
opatření na části dřevin v obci Troubky,
a to dle přílohy,
5. přijetí cenové nabídky od Ing. Ondřeje
Kuby, Přerov na zpracování projektové
dokumentace výstavby II. etapy chodníku na ulici Vlkošská, a to dle přílohy,
6. vnitřní předpis č. 1/2020, o účtování úroků z úvěru, a to dle přílohy.

Bibiana a Monča,
Stáj Krejčířovi

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OHLÉDNUTÍ ZA II. POLOLETÍM
Vážení čtenáři,
všichni jsme se v uplynulých měsících pokoušeli vypořádat s mimořádnou situací
způsobenou pandemií nového typu koronaviru. Od základů nám všem vzniklá situace změnila životy, výjimkou nebyl ani chod naší školy. Dovolím si tentokrát vyhradit
prostor v tomto čísle Troubeckého zpravodaje k obsáhlejšímu popisu dění ve škole.
Děkuji za pochopení.
Petr Vrána, ředitel školy

PŘED VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU
MIMOŘÁDNÝ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH
Zpráva o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví a uzavření nejen naší základní školy přišla 10. 3. 2020. Na tento den jsme se ve škole těšili, neboť jsme byli reprezentovat s žáky 6. a 7. třídy školu, obec i Olomoucký kraj na kvaliﬁkaci o republikové ﬁnále
ve ﬂorbalu žáků základních škol v Uherském Brodu.
Zde nás čekali dva soupeři – vítěz krajského kola Moravskoslezského kraje ZŠ Englišova Opava a vítěz krajského kola Zlínského kraje ZŠ Emila Zátopka Zlín. Postupový
klíč byl jednoduchý – vítěz získal právo postoupit do republikového ﬁnále. V prvním utkání
jsme po zodpovědném a obětavém výkonu přehráli ZŠ Englišova Opava v poměru 3:0
a byli jsme tak jednu výhru od postupu do vytouženého republikového ﬁnále.
Poslední krok však bývá nejtěžší a my jsme toto pravidlo pocítili na vlastní kůži právě
v posledním utkání turnaje. Proti nám stáli hokejisté PSG Berani Zlín v modrožlutých dresech ZŠ Emila Zátopka Zlín. Přes veškerou snahu a maximální výkon všech členů našeho týmu jsme na svého soupeře tentokrát nestačili, prohráli v poměru 0:5 a museli jsme
sportovně uznat, že vyhrál lepší tým a na nás zbylo krásné (byť nepostupové) 2. místo.
Věřím, že postupná vítězství v jednotlivých kolech soutěže v Přerově, Lipníku nad Bečvou,
Jeseníku i závěrečná úspěšná kvaliﬁkace budou pro naše reprezentanty motivací do dalšího sportování. Všichni členové našeho týmu zaslouží pochvalu a uznání za vynikající ﬂorbalové výkony, vzornou reprezentaci školy, obce i kraje. Úspěch
je o to cennější, že v našem
týmu jsme měli pouze jednoho
aktivního hráče ﬂorbalu, ostatní
chlapci mají ﬂorbal jako doplňkový sport a zábavu v kroužku
Sportovní hry.
Právě v průběhu ﬂorbalového klání jsme se všichni dověděli o vládním nařízení, které od
ar,
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JEDNO POZITIVUM
ANEB VŠECHNO ZLÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ
Jak jsem přiznal v úvodu – nebyli jsme na vzniklou situaci připraveni. Nyní máme určitou zkušenost a můžeme získané IT dovednosti využít i během běžného chodu školy, především k zefektivnění výuky, k lepší komunikaci s žáky i jejich rodiči a v mnohých dalších
oblastech. Prostor ke zlepšení má i celé naše školství.
Chtěl bych na tomto místě ocenit úsilí a energii, kterou učitelé naší školy vložili do
osvojování IT dovedností, děkuji jim za sdílení svých zkušeností s výukou, tvorbu návodů
pro práci v jednotlivých prostředích, za jejich pokusy a omyly, které počátky našeho společného snažení o online výuku doprovázely, a věřím, že jsme případně připraveni podobnou
situaci v budoucnosti zvládnout ještě lépe.

PŘÍPRAVA DEVÁŤÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Věděli jsme delší dobu, že je současná devátá třída velmi dobrý kolektiv a učení zde je
až na občasné výjimky za odměnu. Deváťáky současná situace postihla zásadně. Změnily
se podmínky přijímacího řízení na střední školy. Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka proběhly tentokrát pouze v jednom termínu, a nikdo tak neměl možnost opravy
špatně napsaných testů.
Během nouzového stavu probíhala plynule online výuka českého jazyka i matematiky
a příprava na přijímací zkoušky byla následně podpořena i přítomností žáků ve škole.
S napětím jsme očekávali výsledky přijímacích zkoušek a jsme velmi rádi, že se podařilo
našim deváťákům bez větších problémů dostat na školy, na které se hlásili.
Velké poděkování za přípravu na přijímací zkoušky proto patří paní učitelce Odložilíkové a paní učitelce Dvořákové.

NÁVRAT ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY
Od 25. 5. 2020 byla povolena osobní přítomnost žáků ve výuce ve školách. Oslovili
jsme proto rodiče žáků a prostřednictvím elektronického dotazníku zjišťovali, jaký bude
zájem o návrat žáků do školy.
Jsem velmi rád, že jsme nakonec mohli ve škole přivítat nejprve 86 žáků I. stupně
(75 % žáků I. stupně) a vrátit se k výuce. Po dalším uvolnění opatření se k dobrovolné
docházce do školy připojilo několik dalších žáků.

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU, PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ
V posledních dnech roku došlo k dalšímu rozvolnění vládních opatření a některé třídy
vyrazily na školní výlety, stihly pořídit třídní fotograﬁi a alespoň na krátký čas se setkat
v plném počtu. Zvláštní školní půlrok dospěl až ke svému konci, a my tak mohli celý neobvyklý půlrok hodnotit a připravovat závěrečná vysvědčení. Tentokrát jsme hodnotili podle
vyhlášky, kterou pro toto speciﬁcké pololetí připravilo MŠMT. Ze zmíněné vyhlášky vyplývá,
že v základním vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí
školního roku 2019/2020
- z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci pravidelně
docházeli do školy,
- podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro
takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných
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při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně
docházet do školy,
- podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
V každé třídě byla oceněna skupina žáků pochvalou za poctivou domácí přípravu
a práci v době uzavření školy. Jak již bylo zmíněno – minimálně stejnou pochvalu a poděkování zaslouží v mnohých případech i rodiče, kteří často kromě svého zaměstnání
pracovali na částečný úvazek ještě jako domácí učitelé.
Jsem přesvědčen, že uplynulé pololetí bylo pro nás všechny náročné a výjimečné.
Věřím, že si z uplynulého období odneseme i něco pozitivního a obohacujícího. Dnes již
spolu umíme komunikovat na dálku, umíme pracovat více samostatně, zlepšili jsme své IT
dovednosti a jsme v případě nutnosti připraveni v ještě větší kvalitě komunikovat a vzdělávat se vzdáleně i v budoucnosti.

Vážení čtenáři Troubeckého zpravodaje,
chtěl bych vám popřát hodně zdraví, pohody a optimismu, pokud možno poklidnou
a prosluněnou dovolenou.
Žákům školy přeji příjemné a dlouhé prázdniny plné zajímavých zážitků, koupání,
letních táborů, dovolených i odpočinku a nicnedělání.
Zároveň doufám, že se snad již v září vrátíme do běžného školního režimu, ale všichni bohatší a zkušenější o události uplynulých několika měsíců.
Petr Vrána
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PODĚKOVÁNÍ
Dne 16. 8. 2020 uplyne deset let od mého jmenování do funkce ředitele Základní
školy a Mateřské školy Troubky. Těchto deset let života bude vždy v mých vzpomínkách bráno jako úspěšné a lidsky nesmírně obohacující období.
Jsem velmi rád, že jsem hned po svém příchodu do školy učinil zásadní a správné rozhodnutí – jmenovat svou zástupkyní a tím i člověkem nejbližším Mgr. Šárku
Dvořákovou, které si lidsky velmi vážím a jsem rád, že se od ní mohu deset let
každodenně učit a spolupracovat s ní na rozvoji naší školy, výchově a vzdělávání
našich žáků. Měli jsme společně velké štěstí v tom, že jsme mohli požádat o radu,
spolupracovat, učit se a opřít o zkušenosti starších kolegyň, z nichž bych rád zmínil
Janu Hradilovou a Vlaďku Mateřánkovou.
Často jsme využívali také služeb učitelek v záloze – důchodkyň, které si již užívaly
zaslouženého odpočinku, ale zůstaly se školou v kontaktu a zajímaly se o její další
směřování. Pokud to bylo jen trochu v jejich silách, vždy nám v případě potřeby pomohly Ludmila Němčáková, Irena Pospíšilová, Milada Kořínková a další. S prosbou o radu
a pomoc jsem se často obracel také na někdejšího ředitele školy Jaroslava Klose.
Chtěl bych touto cestou poděkovat také zřizovateli školy za podstoupení rizika jmenovat do funkce v danou dobu ještě mladého a nezkušeného učitele, který se s novými
povinnostmi v řídící funkci musel teprve postupně seznamovat a mnohé zcela objevovat. Děkuji za prostor, který jsem dostal k realizaci své koncepce rozvoje školy.
Práce ve školství je týmovou prací. Nikdy bych ve škole nedocílil uskutečnění ani
části svých plánů, kdybych neměl pochopení a podporu svých spolupracovníků, záměrně neuvádím jen učitele. Velmi si vážím znovuobnovené spolupráce se slovenskou ZŠ v Raslavicích, skvělé a unikátní spolupráce se Sdružením přátel školy, také
s TJ Sokol Troubky, FK Troubky i ostatními troubeckými spolky. Pochopení, důvěru,
podporu, ochotu spolupracovat a řešit mnohdy i velmi nepříjemné záležitosti jsme cítili
většinou i od rodičů našich žáků.
Nejobsáhlejší prostor by v tomto ohlédnutí měl určitě patřit žákům, kteří školou za
uplynulých deset let prošli. To by však formát tohoto zpravodaje k popsání všech dojmů
a společných zážitků nestačil. Věřím, že jsme jim společnými silami ve škole položili
pevné základy pro jejich život i následné vzdělávání a na naši školu rádi s odstupem
času vzpomínají.
Byl bych nerad, kdyby toto mé ohlédnutí za uplynulými deseti lety vzbuzovalo dojem, že vše bylo vždy jen úspěšné a bezchybné. Samozřejmě tomu tak není a vím, že
minimálně dva žáci z naší školy odešli dříve, než by bývali museli… a jistě se stalo
i mnoho dalších chyb.
Zároveň se často zamýšlím, jestli mám naší škole ještě co dát a jsem schopen ji
ještě posouvat na vyšší úroveň. Budu se o to nadále snažit a současně také doufat, že
poznám okamžik, kdy mám odejít, nebo přenechat místo ve vedení někomu jinému.
Petr Vrána,
ředitel školy
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PRVNÍ ŠKOLNÍ VÝPRAVA NA HRADĚ
S deváťáky jsme připravovali dvoudenní výlet do Praahy. Plánovali jsme procházku historií, divadelní představeení, návštěvu Karlštejna… Naše plány nám překazil malýý
kulovitý mikroorganismus. Ve středu 17. června jsme
e
uskutečnili alespoň jednodenní návštěvu Prahy.
Poklidným procházkovým tempem jsme prošli Václavské náměstí, Ovocný trh, náměstí Republiky a Celetnou
ulicí až k orloji. Po krátkém rozchodu jsme pokračovali
na Hrad, kde na nás čekala velmi milá paní průvodkyně. Strávili jsme s ní více než hodinu a vůbec to nebyla
nuda! Její výklad byl velmi poutavý a zajímavý. Někteří
odvážní si vyběhli (někteří vyšplhali) i na věž Svatovítské katedrály, odkud se pokochali výhledem na hlavní
město i na horu Říp. V útrobách věže jsme se seznámili
Praha
se Zikmundem, největším zvonem v českých zemích.
Na Hradě jsme si užili pohodovou atmosféru prázdných prostor beze shonu a davů turistů. I počasí nám
přálo, bylo takové pravé výletní. Cestou na vlak jsme se občerstvili výbornou
domácí limonádou v zahrádce hotelu U Prince na Malém náměstí. Také tam bylo téměř
prázdno.
Celý den se nesl ve znamení klidu, pohody, užívali jsme si atmosféru a všichni, úplně
všichni, byli moc a moc hodní. Věřím, že děti budou na tento den vzpomínat jako na symbolickou tečku za devítiletou školní docházkou. Možná se vloudila i troška nostalgie?
Zdeňka Odložilíková
P.S. Název článku byl inspirován paní průvodkyní, která nám prozradila, že jsme první
školní výprava na Pražském hradě po uvolnění karanténních opatření.
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SOUTĚŽ NAŠÍ PŘÍRODOU
Jako každý školní rok, tak i letos se konala ekologická soutěž Naší přírodou pořádaná střediskem Atlas a Bios v Přerově.
Základního kola, konaného 11. prosince 2019, se zúčastnilo celkem osm žáků druhého stupně. Svoji kategorii – mladší žáci – vyhrála v rámci ekosystému les Denisa Lužná
ze 7. třídy. V kategorii starších žáků vyhrála v rámci vodních ekosystémů Adéla Sklenářová z 8. třídy. Obě tak postoupily do okresního ﬁnále, které se mělo konat 17. března
2020. Bohužel uzavření škol z nařízení vlády soutěž přerušilo.
Uvolnění opatření umožnilo středisku Bios okresní ﬁnále uspořádat v náhradním termínu 16. června 2020. Obě žákyně se ﬁnále zúčastnily a Denisa Lužná obsadila ve své
kategorii celkové 4. místo, Adéla Sklenářová ve své kategorii 3. místo. Oběma žákyním
děkuji za reprezentaci školy a gratuluji k pěknému umístění.
Kateřina Gažová

S HERBÁŘEM V DOBĚ KORONAVIRU
První třída se zúčastnila soutěže s Hravým herbářem. Tuto soutěž zaštiťuje společnost
Tereza na stránkách www.jdeteven.cz ve spolupráci s ﬁrmou Herbadent. Jedná se o venkovní aktivity dětí zaměřené na bylinky, tvořivost, hraní,
ní, učení,
objevování v přírodě a pobyt venku. Přesto, že jsme
se učili doma, se nám podařilo s rodiči splnit zajímavé
úkoly a do soutěže se zapojit.
Velkým překvapením bylo, že naše třída byla za
svoje fotograﬁe se splněnými úkoly vybrána a oceněna balíčkem od ﬁrmy Herbadent.
Všem, kteří rádi tvoří a objevují v přírodě, vřele tyto
stránky doporučujeme!
Ivana Smolková

POZVÁNKA

9. ROČNÍK BENEFIČNÍHO GALAVEČERA V DUBU
se koná
19. září 2020 v 19.30 hod. v kostele
Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou.
Vystoupí
VÁCLAV NECKÁŘ
SE SKUPINOU BACILY
•

Součástí programu je výstava obrazů paní Evy Ova,
jejíž dílo je inspirováno modlitbou Františka z Assisi – Učiň mne Pane nástrojem.

•

Cena vstupenky je 150 Kč

•

Předprodej vstupenek je již zahájen na obvyklých předprodejních místech:
Květinářství Tovačov – Michaela Hrubá, OÚ Dub nad Moravou
a OÚ Troubky nebo na jb.jitka.blahova@seznam.cz.
Výtěžek ze vstupného bude rozdělen mezi kostel v Dubu nad Moravou
a Mobilní hospic Nejste sami.
Na setkání se těší pořadatel a producent akce Jitka Bláhová

•
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 25. května jsme po více jak dvouměsíční nucené pauze znovu otevřeli naši
školku. Mezitím jsme nikterak nezaháleli a všechny prostory školky jsme řádně dezinﬁkovali,
uklízeli a připravovali na provoz.
A jelikož jsme naplno využili volného času, přichystali jsme pro děti pár novinek.
Například u Sluníček to je nová vestavěná skříň na lehátka, u Berušek máme novou
dřevěnou kuchyňku, na zahradu nám přibyl venkovní dřevěný vláček, který byl převezen ze
školní zahrady, a také nová závěsná houpačka, ze které mají děti velkou radost.
První týden znovuotevření jsme zvládli na výbornou, proto jsme se rozhodli hned
1. června dětem uspořádat sportovní den dětí na naší zahradě.
Připravili jsme sedm stanovišť, například skok na skákacím míči, překážkovou dráhu,
malování sádrových odlitků nebo hledání diamantů v písku, které děti nakonec směňovaly za
odměny. Tato stanoviště si děti procházely společně s paními učitelkami. Tento den se hezky
vydařil. Vyšlo nám pěkné počasí a hlavně jsme měli radost ze spokojených tváří dětí, které
byly na závěr odměněny nanuky.
A protože nám počasí zatím přálo a naše školka je zapojena do programu EKO školka,
vrhli jsme se společně na úpravu našeho vrbového iglú na naší zahradě. Bylo nutné jeho
celkové zastřižení a svázání do požadovaného tvaru. Jakmile bylo hotovo, zasadili jsme
nové větvičky a děti se zapojily i do zalévání.
Přejeme všem dětem i dospělým krásné prožití dovolené a prázdnin a těšíme se na
shledání v září.
MŠ Kateřina Kyasová
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY
SPŠ V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Stejně jako spousta jiných akcí, i některé z těch našich se letos nemohly uskutečnit kvůli opatřením spojených s COVID-19. I když v květnu začalo rozvolňování
přísných pravidel, stále platila některá omezení, se kterými by naše akce nebyly to
pravé. Proto jsme se, po pečlivém zvážení, rozhodli upustit od pořádání dětského
dne. Toto nucené volno jsme využili ke strávení času s našimi nejbližšími a také k vymýšlení nových her a soutěží pro děti.
O to více se těšíme, až to zase společně rozjedeme. Naší nejbližší akcí bude
v říjnu lampionový průvod.
Přikládáme pár fotograﬁí, abychom vám připomněli, na co se s námi můžete těšit.
Za SPŠ Hana Pospíšilová

Členové S
PŠ, 2019

n, 2019
Dětský de

Pálení čaro
dějnic, 201
9
2018
Karneval
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Mnoho lidí, kteří vstoupili do našeho kostela, velmi pochvalně mluvili o čistotě, jednoduchosti a kráse, ač do nedávné doby právě jeho vnější podoba ostře kontrastovala s vnitřním
vybavením. Snad právě pro tento kontrast byli mnozí příjemně překvapeni. Z původního interiéru toho mnoho nezbylo a lze mluvit o nové vizáži, započaté úpravami po roce 2000
a dokonané svěcením nového oltáře v roce 2013.
Přesto však zde mají své zastoupení ještě některé zbytky původnosti. Patří mezi ně většina okenních vitráží. Hned první dvě, při vstupu do kostela na pravé a levé straně, mají svou
zvláštnost. Zobrazují dva české světce, Anežku a Jana Sarkandra. V době zhotovení obou
vitráží byli oba světci ještě na cestě ke svatořečení, tedy před slavnostním aktem prohlášení
za svaté, který koná vždy jménem celé církve pouze římský biskup, papež. Oba však již
prošli právním šetřením a prvním stupněm kanonizace a byli prohlášeni za „blahoslavené“.
Anežka v roce 1874 a Jan Sarkander už v roce 1859. Zvláštností je, že zatímco na vitráži
z roku 1872 vlevo byl pod obrazem světice nápis blahoslavená Anežka Česká, tak napravo
pod obrazem mučedníka Jana byl nápis nikoli blahoslavený, ale svatý – „Svatý Jene Sarkandře, neopouštěj Moravu!“ Troubečtí tak už nečekali na jeho kanonizaci, která proběhla až
v roce 1995, ale na vitráži si ho kanonizovali jaksi předem sami. Zda jde o nedopatření nebo
záměr, dnes už těžko říct. Každopádně si letos připomínáme 400 let od jeho smrti umučením
17. března 1620 v Olomouci.
Kdo byl tento muž a jaký má vztah k Troubkám nebo spíše, jaký vztah měli troubečtí
k němu, když mu v kostele věnovali velkou a nákladnou vitráž a za vesnicí směrem k Tovačovu můžeme také vidět jeho sochu? Na tuto otázku nám částečně odpovídá PhDr. Zděněk Vyhlídal, český spisovatel, novinář a pedagog, autor literatury faktu a literatury pro děti a mládež
i pro dospělé, autor rozhlasových her a televizních inscenací v knize Sarkander, historická
freska. V románu popisujícím poslední dny Sarkandrova života se opírá o autentický záznam
tehdejšího soudního písaře Scintilly, muže přítomného Sarkandrovu procesu a autora soudních záznamů 17. století. Kniha by jistě mohla obohatit troubecké domácnosti a jistě i školní
výuku, týkající se pohnutých událostí na našem území.
Sarkander byl holešovský farář, který žil ve velmi pohnuté době 17. století, kdy byla pražskou defenestrací v roce
1618 započata třicetiletá válka. Nálady v zemi byly v té době
protihabsburské a často i protikatolické. Jan se narodil v polském Skočově v roce 1576, studoval ﬁlozoﬁi v Olomouci
a v Praze, kde získal doktorát a následně studoval teologii
ve Štýrském Hradci. Studia teologie však přerušil a oženil se
s Annou Plachetskou, dcerou kupce z Velkého Meziříčí. Po
roce Anna pravděpodobně zemřela a Sarkander se v roce
1609 stal knězem. Místy jeho působení byly Uničov, Charváty,
Zdounky, Boskovice, Holešov. Soukolím, do kterého se Sarkander dostal, a které ho nakonec stálo život, byly spory mezi
pány, katolíkem Lobkovicem a protestantem Bítovským.
S tímto, již jako holešovský farář, měl majetkoprávní pro-blémy, kdy uplatňoval svá práva při zajišťování správy farnosti..
ý
Bítovský se přesto stal později i Sarkandrovým soudcem, který
ře,
e Sarkand
Svatý Jen
nil
využil své mocenské převahy a Sarkandra nejen křivě obvinil
!
u
v
j Mora
neopouště
uz vlastizrady, ale také z něho chtěl protiprávně, přes čtvero mu-
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čení, dostat i zpovědní tajemství jeho rivala Lobkovice. A to stálo Sarkandra život. Zemřel na
následky krutého mučení v olomouckém vězení. Bítovský dovršil své dílo i zákazem pohřbu
tohoto kněze v tehdy protestantské Olomouci.
A vztah k Troubkám? Zde budu citovat Vyhlídalovu knihu v pasáži útěku z Holešova do
Tovačova přes Troubky:
Přišlo osudové ráno. Zvenčí se ozývaly podivné hlasy, od farních vrat bylo slyšet zabušení. Domovní zvonec se však neozval. Nezdálo se ovšem pravděpodobné, že by jen tak někdo šel kolem a udeřil na dveře pouhou pěstí. Teď se vše opakovalo – silné zabušení, a také
zvonec se už rozběsnil. „Otevřete!“ zahřmělo zvenku. …Neznámí vetřelci zřejmě pochopili,
že se takhle do fary nedostanou. Bylo slyšet souzvuk hlasů, jimž Sarkander nerozuměl.
Přesto pochopil, že je zle. Že už nemá smysl otálet. Okamžik, kterému se včera bál uvěřit,
nadešel. Okamžik útěku. …Zbývá jediná možnost, útěk do polí. Tam se však prozradí stopami ve sněhu. A navíc, co když už i za humny mají vetřelci své špehy? Jenže kam potom,
v širokých, zasněžených planinách? V té chvíli Sarkandera napadlo: márnice! …Neprozradit
se vlastními stopami. Možnost vyhnout se takovému nebezpečí nabízel nedaleký potůček.
Na jeho zmrzlé hladině leželo plno navátého listí, ulomených větviček. Naštěstí hřbitovní zeď
nebyla daleko. Ke hřbitovu se blížily sáně. Dva hnědáci se brodili vysokým sněhem. Vzápětí Sarkander uslyšel, jak koně zastavili, pak se někdo šoural sněhem ke dveřím márnice.
A v zámku zarachotil klíč. Hrobník sotva popadl dech, chytil se za srdce. „Důstojný pane,“
zaúpěl, „co vy tady?“ nechápal. Tak vyděšeného ho asi sotva kdo viděl od doby, kdy po otci
zdědil tuto živnost.
Ano, včera v hospodě slyšel o tom, jak si prý holešovský velebníček počínal při tajném
jednání s lisovčíky. V době, kdy pobýval v Polsku, že s nimi vešel ve vlastizrádný spolek.
Proto, když kozácké hordy přitáhly do kraje, hned poničili Bítovského zboží, ale Holešovu
se vyhly.
A právě v tom je čertovo kopýtko. Sarkander poštval kozáky proti Bítovskému, s ním vedl
spory, aby se mu pomstil. Zároveň se chtěl ukázat jako zachránce města, když uspořádal
procesí, ačkoli byl s lisovčíky smluven, že Holešov obejdou. Divné to byly řeči, divné, jenže
kolik se toho při korbelech piva namluví. A vždycky jsou to jen hospodské tlachy.
Hrobník pochopil, že farář je na útěku. „Na něco jsem přišel, protože tady zůstat nemůžete. Do rána by z vás byl rampouch.“
Sarkander k němu nedočkavě hleděl, netušil, co má za lubem. „Jedu s touhle rakví do Troubek. Zemřel tam starý Doubrava. Pocházel z Holešova, kdysi tu žil. Rodina si ho zde chce
pohřbít.“
Sarkandrovi svitlo: „Jako že byste mě převezl v rakvi?“
Skoro se zděsil té představy. Náhle si uvědomil, že z Troubek
není daleko do Tovačova. A na tamější zámek, jak slyšel, se
uchýlila paní Eliška ze Salmů, Lobkovicova manželka.
Zde citování románu končí a věřím, že mnohé mohlo zaujjmout. Kdo by měl zájem o knihu, je k mání na faře a její cena
n
není vysoká. Snad ještě k úplnosti bych mohl zmínit i druhou,
p
poněkud větší publikaci, která vyšla tento rok a vydal ji kolektiv
a
autorů pod vedením historika dr. Karla Kavičky. Je to spíše dárkková publikace o svatém Janu Sarkandrovi, obsahující mnohá
h
historická data, mapy, obrazové přílohy.
Svatá Anežko,
Všem přeji požehnané hody, ač ty se týkají spíše svaté Marchraň nás!
ké
kéty, mučednice 4. století, než svatého Jana Sarkandra. Oba
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mučedníci, jak svatý Jan, tak i svatá Markéta však vytrvali věrně ve své víře, která byla atakována mocnými tohoto světa. Oba si zaslouží úctu, která jim je v Troubkách prokazována
našimi předky.
I když letos zřejmě neproběhnou hody tak, jak jsme většinou zvyklí, přesto hodová svatomarkétská mše bude. A ta je, jak víme, základem, bez níž by skutečně hody být nemohly.
 otec Radek

KNIHOVNA
NEČEKANÁ NÁVŠTĚVA
Nečekaná návštěva nebo nečekané setkání můžou být vlastně fajn a mám je ráda. Třeba když se
u mě sešli neplánovaně všichni synové, protože byly zrovna volby, šli jsme společně volit do mateřské
školky U Krtečka (starší generace to ještě pamatuje, „jednotně k volbám“) a pak to protáhli do dlouhého
sobotního brunche.
Problém tkví v tom, že pokud je ta návštěva opravdu nečekaná, tak se na ni nemůžu připravit. Tou
přípravou rozuměj uklidit. Přestože jsem poměrně vzdělaná, pracovitá a schopná žena, mluvím plynule
jedním světovým jazykem a lámaně dalšími dvěma, řídím dobře auto a několik desítek podřízených,
naprosto selhávám v něčem tak jednoduchém, jako mít doma alespoň tak uklizeno, aby k nám mohl
někdo nečekaně přijít na návštěvu. Dokud doma bydleli synové, dalo se to svádět na to, že se třemi malými dětmi prostě nelze doma udržet pořádek a koš s nevyžehleným prádlem zkrátka patří do koloritu
domácnosti pracující samoživitelky. Ale teď, když bydlím doma sama, je jasné, že ten talíř od snídaně,
neustlaná postel, spodní prádlo na pračce i rozložené žehlicí prkno v předsíni asi budou moje. Že ty
prázdné lahve od piva na dřezu nenechal Prokop a zablácené pohorky na balkoně nejsou Šimonovy.
Ano, jsem poměrně vzdělaná, pracovitá, atakdále… ale mám doma bordel, zatímco všechny ženský, co znám, mají doma naklizeno, postel pečlivě ustlanou, sotva z ní vyskočí, nikde ani smítko a když
u nich zazvoníte v neděli v půl sedmé ráno, vstanou usměvavé z gauče, odloží na konferenční stolek
rozečtenou knihu, která jediná v tu chvíli není na svém přesně vymezeném místě, a uvítají vás kávou
a čerstvě upečenou bublaninou. V bytě lehce voní Pronto, muškáty na balkoně mají čerstvě zvlažené
bohaté květy, pračka s myčkou si předou dvojhlasem a z puštěného rádia zní taneční hudba… tak proč
to proboha taky nezvládám?
A proč se nemůžu zbavit utkvělé představy, že právě tohle je důležité a zarputile před svou snachou
(a oběma budoucími snachami) předstírám, že to, jak to doma vypadá, když přijdou na předem ohlášenou návštěvu je normální, přestože jsem si musela nařídit budíka, abych stihla vyluxovat, umýt důkladně koupelnu i záchod Savem, objet nábytek Prontem, vyluxovat žaluzie, umýt lustry a bordel, který se
nepovede uklidit, alespoň někam narvala, aby nebyl vidět?
A pak jdu s lehkým úsměvem na rtech otevřít, na konferenční stolek odložím rozečtenou knihu,
která jediná v tu chvíli není na svém přesně vymezeném místě, a uvítám je kávou a čerstvě upečenou
bublaninou, kterou jsem do dvou do rána matlala…
Achjo, promiň, už to víckrát neudělám!
Zdroj: autor neznámý

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Pondělí 3. 8. 2020, čtvrtek 6. 8. 2020
Krásné léto všem přeje Hana Obrtelová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V dubnu 2020 se dožili
významného
životního jubilea

V květnu 2020 se dožili
významného
životního jubilea

V červnu 2020 se dožili
významného
životního jubilea
ea

70 let
Jaroslava Špalková

70 let
František Ticháček

75 let
Vladimír Brázda
a

75 let
Oldřich Kristinek
Anna Lehká
Jaroslav Přikryl

75 let
Marcella Zemánková

80 let
á
Emilie Peluhová

90 let
Jan Gregovský

85 let
Martin Mrtvý

80 let
Bohumil Krejčiřík
Zdeněk Burian
Jarmila Pallajová
M
Miloslava Dočkalová

92 let
Libuše Koutná
Viktor Smolka

85 let
Jiřina Baranová
90 let
l
Františ
F
ka Ticháčková
Tiicháčko
ová
Františka

OPUSTILI NÁS
Jana Ticháčková,
Pavel Topenčík,
Ludmila Krátká,
Alena Bahounková
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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ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
V úterý 30. června 2020 jsme se již tradičně
sešli v naší obřadní síni se žáky 9. třídy, kteří se
tak symbolicky rozloučili se základní školou.
K žákyním a žákům promluvil ředitel školy Mgr.
Petr Vrána, starosta Mgr. Radek Brázda a místostarosta Jindřich Válek.
Poblahopřáli mládeži k úspěšnému ukončení
základní školní docházky a popřáli jim hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů nejen v dalším studiu, ale i v soukromém životě. A jako vzpomínku
na tento den všichni obdrželi krásnou publikaci
a upomínkové předměty obce.
Hana Kamelandrová

NAŠI ÚSPĚŠNÍ RODÁCI
GRATULUJEME MICHALU SMOLKOVI
Velkým koníčkem mého manžela se stala cyklistika,
se kterou začal v roce 2009. Začal se účastnit závodů
krátkých tratí. V roce 2015 získal za team Bikecentrum
Olomouc prvenství v celkovém pořadí série Road Race
(krátké trasy do 150 km). Tehdy byl seriál ještě pod hlavičkou časopisu 53 x 11. Na základě tohoto umístění jezdil další sezonu v dresu leadera.
Po získání prvenství již bylo jasné, že se Míša bude
snažit o prvenství v elitní kategorii Road Marathon, kde

á za
Závod probíh
sí
ča
po
o
každéh
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délka závodu bývá dvojnásobná, a to i převýšení. Kvůli tomuto svému cíli musel „překopat“
celý tréninkový plán, kde se jeho roční nájezdy pohybovaly kolem 22 000 ujetých kilometrů
v sedle kola.
K vítězství v této sérii bylo potřeba zajet pět závodů, např. „Krušnoton“, který se jel necelých osm hodin, trasa měla 250 km a převýšení činilo 4500 m. Tento závod se jel za velmi
nepříznivého a chladného počasí. Jedná se o sérii závodů napříč celou republikou, ale drtivá
většina těchto závodů zajížděla do zahraničí.
První letní odpoledne, 21. června, udělalo tečku za druhým
m
ročníkem cyklistického Road Cupu, ročníkem 2019. Legendární pivovar U Fleků v centru Prahy hostil vítěze všech
sérií Road Cupu, a to Road Race (krátké trasy) a Road Marathon (dlouhé trasy),
),
kterých se zúčastnily týmy z celé
Evropy.
Vítězem nejtěžší části seriálu Road Marathon se stal Michal
fej
Zasloužená tro
Z
Smolka (již za team IN–Life), kdy
a
9
olk
p 201
al Sm
právě on byl první, kdo na slavMich Road Cu
z
nostním dekorování absolutních
– vítě
šampionů převzal ručně vyrobenou trofej od Radka Benyho Beneše, organizátora Pavy Tour, Lawi
Tour, cyklokrosů a dalších cyklistických podniků.
Punc výjimečnosti dodal tomuto
dni Jiří Ježek, nejúspěšnější cyklista
historie (šestinásobný mistr světa,
19
a hlavně jedenáctinásobný medailisRoad Cup 20
v čele pelotonu
ta z paralympiád), který osobně přeMichal Smolka
dal Michalovi cenu za 1. místo Road
Marathonu.
Andrea Smolková

Předávání ceny od Jirky Ježka
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
TROUBECKÝ KLUB SENIORŮ
Koronavirus a nedobrovolná tříměsíční pauza
Po celou dobu nouzového stavu jsme dodržovali všechna mimořádná opatření vlády. Bylo to náročné období, ale naštěstí jsme
me
to zatím zvládli.
S překvapením jsme si uvědomili, co všechno v životě opravdu
u
nepotřebujeme. A se stejným překvapením jsme zjistili, co naopakk
potřebujeme, bez čeho bychom nemohli žít. Pro každého z nás to
o
bylo něco jiného, ale osobní setkávání, rodina, přátelé, to chybělo
každému z nás.
Jediným spojením s okolím byl rozhlas, televize a internet.
A tak jsme šily roušky pro celou rodinu, ochotně a nezištně jsme
pomáhaly, každá podle svých možností.
Jsme rádi, že příznivý vývoj umožňuje
možňuje postupné uvolňouvolňo
vání vládních nařízení a my jsme
se mohli setkat a dát do pořádku petanquové hřiště. Po dlouhé době jsme se konečně sešli
v našem klubu, a dokonce jsme si
i zahráli na hřišti petanque.
Rozhodnutí scházet se v měsíci červnu každý čtvrtek bylo jednoznačné, a tak srdečně zveme
všechny seniory ke společným
schůzkám.
Jarka Špalková

DEVATERO KVÍTÍ
Z devatera kvítí (bylinek) z našich zahrádek a luk,
které jsme vlastnoručně natrhaly, jsme si uvily dne 23.
června odpoledne, před svatým Janem, překrásné voňavé věnečky.
Vydaly jsme se „na lov“ a natrhaly jsme růži šípkovou, chrpu luční, třezalku tečkovanou, sedmikrásku
chudobku, vlčí mák, řebříček obecný, jitrocel kopinatý, mateřídoušku obecnou, heřmánek pravý, mátu,
meduňku, devětsil...
Účinků svatojánských bylin se vždycky hojně využívalo v léčitelství, neboť se říká, že byliny nasbírané 23. června mají největší léčivou sílu. Tak se nám
to letos povedlo.
Jarka Špalková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Činnost sboru byla kvůli nouzovému stavu na delší dobu omezena. Omezeny byly také výjezdy jednotky. Všechno zajišťoval HZS Olomouckého kraje.
Všechna školení naplánovaná na jarní měsíce byla zrušena a přesunuta na říjen.
Byla zrušena i mše sv. Floriána a tradiční soutěž Pohár Hané. Náhradní termíny těchto
akcí nebudou.
Mladí hasiči už zahájili svou činnost, ale zatím jen formou tréninku a za dodržování
hygienických doporučení a nařízení vlády České republiky. Hasiči také uskutečnili sběr
železného šrotu v obci. Děkujeme spoluobčanům, kteří přispěli starým železem a podpořili tím činnost sboru. Výtěžek bude použit na vybavení pro mladé hasiče.
Sbor čítá k 31. 5. 2020 76 členů, kteří jsou řádně zaevidováni u našeho okresního
sdružení. Dne 9. 6. 2020 se jednotka o síle šesti členů zúčastnila pomoci na odstraňování následků povodní v obci Šumvald.
V květnu byla zahájena druhá etapa opravy hasičské zbrojnice, a to garáže číslo tři
a přístavby. Tak to bylo alespoň něco málo o dění u hasičů a přeji vám hodně sil a zdraví
v životě.
starosta sboru
Vlastimil Zatloukal

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
BEZ ČERNÝ, KRÁL LESNÍCH PASEK
Před heřmánkem smekni a před bezem klekni
To říká staré české přísloví a má pravdu. Bez, neboli „po moravsku“ kozička, je také
nazýván lékem proti devíti nemocem a je považován za bylinu magickou. V minulosti
rostlinku bezu dostávali novomanželé, věřilo se, že je bez spjat s vílami, a dokonce se
vysazoval k domům, aby se v nich lépe žilo a bydlelo. Jen málokterá rostlina v přírodě
je tak všestranně využitelná jako bez černý. Používaly ho již generace před námi a my
se k němu v případě různých obtíží také rádi vracíme.
Vyléčíte s ním různé virózy, ulehčíte si při nachlazení a navíc v limonádách a šumivých nápojích skvěle chutná. Pokud máte místo, určitě si také alespoň jednu rostlinku
vysaďte na své zahradě. Potěšíte tím nejen sebe, ale i pracovité včelky, které ocení
bohatou zásobu pylu.
Jedná se o poměrně bujně rostoucí dřevinu, která svými
kořeny dokáže roztrhat kamenné zídky, méně stabilní zdi budov nebo třeba zahradní zpevněné cesty, proto přemýšlejte,
kam ho vysazujete, abyste si do budoucna nepřidělali spíše
starosti.
V současné době se dají koupit jeho prošlechtěné formy,
které už jsou spíše považovány za okrasnou dřevinu, nikoliv
za spolehlivou léčivku. Zaujmout vás mohou například kultivary
s třepenitými nebo temně ﬁalovými listy a růžovými květy. Pokud
ho potřebujete do kuchyně či k léčbě, sáhněte raději po klasickém černém bezu a jděte ho trhat do lesa nebo na co nejméně
ě
prašné místo. Květy k léčebnému použití neoplachujte! Jen vytře--
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pejte hmyz. Pyl je totiž nositelem chuti a části léčivých
látek.
Bezové květy (čerstvé i sušené) plní funkci protizánětlivou, močopudnou a dezinfekční, takže se hodí
na užívání při potížích s močovým měchýřem (má vliv
na rozpouštění močových kamenů), při nachlazení,
chřipce i virózách jako potopudný a hleny rozpouštějící prostředek.
Jednu vrchovatou polévkovou lžíci přelijte asi
půl litrem vroucí vody. Jakmile nálev scedíte, nechte ho mírně vychladnout. Pak přidejte plátek citronu
a oslaďte medem. Díky svým léčivým vlastnostem
může zkrátit dobu léčby i o několik dnů, což se vyplatí asi každému.
Stejně tak nás na podzim zajímají tmavě ﬁalové plody, které zase
obsahují celou řadu vitamínů. Jistě jste již někdy slyšeli o bezinkovém vínu, kompotu,
marmeládě či sirupu. To a ještě plno dalších poživatin si můžete z plodů vyrobit.
BEZOVÝ SIRUP
40 květenství černého bezu (v podstatě kolik se vejde do 2 litrů vody)
2 litry vody
2 kg cukru krupice
2 bio citrony
4 lžíce kyseliny citronové (28 g
g))
Postup přípravy: převaříme 2 litry vody. Květy krátce opereme pod studenou vodou,
přidáme na kolečka nakrájené citrony a zalijeme vychladlou převařenou vodou. Takto
necháme v chladu odležet 12-24 hodin ve skleněném džbánu.
Šťávu scedíme přes plátýnko, přidáme cukr a kyselinu citronovou. Za stálého míchání zahříváme, až se cukr rozpustí. Jde o to, aby se šťáva zahřála jen na co nejnižší
teplotu a nepřišli jste tak o cenné látky, které v květech jsou. Jakmile se tak stane, sirup
plníme do skleněných lahví vymytých vroucí vodou. Před uzavřením můžete na povrch
sirupu nakapat pár kapek lihu nebo vodky, abyste zničili bakterie. Ale jestli si chcete být
opravdu jistí, můžete ho ještě vysterilizovat.
Myška Sázelka
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Po dlouhých měsících, kdy se život téměř zastavil, jsme se rozhodli, že v souladu s rozvolňováním krizových opatření uspořádáme závody v králičím hopu. Byl to poměrně spontánní nápad přátel
z naší sesterské organizace ČSCH Zdounky, kteří
nás oslovili, zda bychom se nechtěli na závodech
podílet jako spolupořadatelé. Původním záměrem
bylo uspořádat malé závody, abychom se po dlouhé
době všichni sešli. No, z malých závodů se během
týdne staly největší závody v ČR.
Tyto závody s příhodným názvem Přerovské AFTER CRISIS
závody 2020 se konaly v sobotu 6. června na přerovském výstavišti. Dohromady bylo
vyhlášeno 18 samostatných soutěží a na závod bylo přihlášeno celkem 423 startů. Závodilo se současně na čtyřech drahách se čtyřmi rozhodčími z Moravy i z Čech. Díky
skvělé organizaci a bohatým zkušenostem v oblasti organizace se celý den náramně
povedl bez jakýchkoliv větších zádrhelů. Závodilo se pod širým nebem, takže jsme byli
opravdu rádi, že nám počasí přálo.
Akce byla pořádána v rámci okresní výstavy drobného zvířectva, kterou organizovala ZO Výkleky, a těšila se velké přízni široké veřejnosti. V průběhu celého dne přišlo
poměrně dost návštěvníků, kteří se přišli podívat nebo nás podpořit. A že se bylo na co
dívat! Závodníci se sjeli ze všech koutů České republiky, od Jižní Moravy až po Střední
Čechy, aby ukázali, jak se tvrdě připravovali na nastávající sezonu venkovních závodů.
Myslím, že jsme si to všichni moc užili, byť z pohledu organizátorů a rozhodčích
to nebylo vůbec jednoduché. Hodně jsme bojovali s počtem startů, ale také s počasím, neboť v podstatě celý pátek pršelo. Tyto závody byly prvním krůčkem k návratu
do běžné sezony. Kvůli omezením v souvislosti s pandemií bylo přeložené i dubnové
mistrovství ČR, které se bude konat 26. 9. 2020 v Kutné Hoře.
Závěrem bych vám chtěla popřát pevné zdraví a nervy, abychom se mohli všichni
setkat na naší tradiční výstavě drobného zvířectva v Troubkách 12. – 13. 9. 2020 nebo
na dalších závodech v Přerově 19. 9. 2020.
Těšíme se na vás.
Za ZO ČSCH Troubky
Adéla Vyvlečková
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
V době, kdy budete číst tyto stránky, vystřídal červenec svého staršího bratra, který
je veřejnosti znám také jako červen – měsíc myslivosti. Zrod nejmladší tradice patří do
roku 1959 a o čtrnáct let později došlo k rozšíření názvu – a ochrany přírody. A jelikož
jsem pamětníkem, mohu vám potvrdit, že přístup členů Hubertova cechu a veřejnosti
byl a je značně rozdílný. Něco bylo lepší dříve a něco je naopak lepší nyní. Všechno
kolem nás se utváří, mění. Jak lidé, tak příroda. Bohužel, u té přírody si nejsem jist,
zda šlapeme po správné cestě.
Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. Období přelomu jara a léta,
čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím zrození nového života
v přírodě. Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost lidí
myslí, ale je to především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí
zvěře.
A právě v tomto období zaměřujeme svoji činnost na ochranu nových životů, pečujeme o klid v přírodě, bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme životní
prostředí zvěře. Můžete k tomu přispět i vy.
Mrzí nás, že jsme vás nemohli pozvat na květnovou burzu mysliveckých a rybářských potřeb, vzhledem ke koronavirovému problému.
Na druhou stranu jsme rádi, že jsme mohli, sice za cenu značných opatření, pozvat střelce a diváky na XIX. ročník střeleb trojčlenných družstev. Střílely se brokové
disciplíny lovecké kolo, americký trap a kombinovaná střelba, kdy z věže vyletí holub
a vzápětí musíte sestřelit terč – zajíce na průseku.
S obavami směřovaly naše pohledy k počasí, které předpovídalo celodenní srážky.
Znalí dobře vědí, že cesta na střelnici je za mokra hodně složitá. Ale asi přece jen nás
má ten nahoře trošku rád, protože v průběhu závodu nespadla ani kapka.
Titul si vystřílelo trio Aleš Foral, Ladislav Kubíček a Jiří Olšanský se 161 sestřelem.
Na paty jim šlapalo trio Rostislav Juřík, Radek Karola a David Konupka, ti měli o holuba méně. Na bednu se ještě dostali Jiří Beníšek, Zdeněk Růžička a Vít Svoboda se
158 body. Podrobné informace spolu s výsledkovou listinou nejen ke střelbám najdete
na webových stránkách www.myslivosttroubky.webnode.cz. A nám nezbývá než poděkovat těm, kteří si cestu na střelnici našli.
Sedm zářezů na pažbě má náš záříčský soupeř před XIII. ročníkem střeleb desetičlenných družstev Troubky versus Záříčí. Z uvedeného vyplývá, že náš spolek zvítězil
pouze pětkrát, tudíž se budeme první neděli v červenci snažit zmenšit ztrátu na minimum.
A poté, po troubeckých hodech, si vás a vaše známé dovolujeme pozvat
v sobotu 18. července na VIII. myslivecké slavnosti v Troubkách.

Pozorní diváci na střelbách Záříčí – Troubky v loňském roce
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Konírnu otevíráme v 17 hodin
a od 19 hodin se ozvou tóny živé
hudby PETERs MUSIC. Myslivecká kuchyně, dobré jídlo a pití
samozřejmou součástí. Věříme,
že nás přijdete navštívit, dobře
se pobavit, což je našim hlavním
přáním.
Poslední neděle v srpnu bude
Vítězové XIX. ročník
u střeleb trojčlennýc
patřit střelnice Vlažná brokovým
h družstev
v Troubkách. Zleva Ol
šanský, Foral, Kubíč
střelbám O troubecký pohár. Po
ek
třiadvacáté se sejde pole opravdu
dobrých kanonýrů, aby bojovali
o co nejlepší umístění v závodě
jednotlivců. Obhájí kroměřížský
Karel Mrhálek loňský triumf? To
se dozvíme 30. srpna a vy můžete
být při tom. Začíná se v 9 hodin.
Nastává doba prázdnin a dovolených. Je jiná, než byla před
epidemií. Udělejme si ji takovou,
abychom byli, v rámci možností, co
nejvíce spokojeni, třeba jen v příce
tomnosti blízkých a třeba pouze
ravy a dezinfek
vyšší čas na op
ej
N
v rámci naší vlasti.
zařízení
mysliveckých
Jednatel Mysliveckého spolku
Mezivodí Troubkyy
Luděk Judas

Nedělní brigády jsou ve spolku pravidlem
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JEZDECKÝ ODDÍL
Dne 13. 6. 2020 se měl pořádat Jezdecký den. Opatření související s COVID-19
nám umožnilo tuto akci konat. Předpokládali jsme, že se přihlásí dostatečné množství
soutěžních dvojic, protože v té době v okolí žádné závody nebyly. Nicméně, přihlásilo
se málo účastníků na to, abychom mohli Jezdecký den uspořádat.
Celkem bylo nahlášeno 32 startů. Každá dvojice může startovat celkem dvakrát,
pokaždé v jiné soutěži, takže bylo nahlášeno zhruba 16 koní, což je málo. Konkrétně
do soutěží:
ZZ – 5 dvojic
ZM – 9 dvojic
Z – 12 dvojic
ZL – 5 dvojic
L – jen jedna dvojice
Jen pro srovnání, v roce 2013 jsme pořádali Jezdecký den dvakrát ročně –
v červnu a v srpnu. V červnu se uskutečnilo 94 startů, tedy cca 47 koní (ZM – 19,
Z – 31, ZL – 20, L – 14, S – 10) a srpnových závodů se zúčastnilo cca 55 koní, což
dělalo 109 startů (ZM – 26, Z – 33, ZL – 30, L – 20).
S ohledem na vývoj za poslední roky nemůžeme do budoucna slíbit, že Jezdecký
den v Troubkách budeme pořádat. Chtěli bychom, ale situace v jezdeckém sportu není
pro nás příznivá.
Jaroslav Vrána

Jaroslav Vrána a Ga
lileo

vá a Galileo
D. Kratochvilo
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STÁJ KREJČÍŘOVI
PŘÍPRAVA NA VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY
Na jaře jsme nelenili a věnovali jsme se obsedání naší tříleté pony kobylky Bibiany.
Bibiana se narodila před třemi lety v naší stáji, a to pony kobylce Biance a hřebci
Tornádovi, a až do letošního roku si užívala bezstarostné „dětství“. Po dovršení tří let
bylo však potřeba ji řádně obsednout a naučit pokorně nosit svého jezdce.
Vzhledem k tomu, že do naší stáje dochází do oddílu děti a mládež, kteří se sami
učí, tak jsme se rozhodli oslovit někoho zkušenějšího, který by Bibianě ukázal tu správnou cestu. Rozhodli jsme se proto oslovit jezdkyni, se kterou jsme se pravidelně potkávali na závodech ve všestrannosti. Ta naši nabídku přijala a souhlasila, že nám pomůže Bibianu připravit na Výkonnostní zkoušky poníků, které by se měly konat koncem
srpna letošního roku.
Když se řekne obsedání koně, snad každý si představí kovboje s kloboukem, westernové sedlo a divokého koně, který pod svým jezdcem provádí neuvěřitelné výskoky,
snažíc se svého krotitele co nejdříve shodit na zem.
Takto jsme v našem případě rozhodně nepostupovali. Jednou z nejdůležitějších
věcí, která je potřebná k práci s mladým koněm, je, aby měl ve vás důvěru. Další důležitou věcí je, aby s koněm pracoval někdo zkušený, kdo ví, co dělá a dokáže na každý
neočekávaný výpad koně ve vteřině zareagovat, popřípadě koně uklidnit.
Jak vybudovat důvěru mezi koněm a člověkem? Obvykle je dobré učit to koně již
od nejmladšího věku. Vzhledem k tomu, že se Bibiana narodila u nás, tak byla v nepřetržitém kontaktu nejen s dospělými, ale i dětmi. Bibiana byla velmi milé, přítulné
hříbě a děti si ji oblíbily tak, že za ní samy chodily a hřebelcovaly ji. Hříbata se také
učí nosit ohlávku a vodítko, což jsou základy, které by se měly dostat každému hříběti.
V půl roce hříbě již není závislé na mléku od matky, ale umí přijímat potravu stejně jako
dospělí koně, takže se odstaví od matky, což znamená, že hříbě už nesdílí jeden box
s matkou, ale umístí se do samostatného boxu.
S Bibianou jsme začali pozvolna pracovat na podzim loňského roku, kdy jsme ji
na ohlávce učili chodit na lonži (lonž je takové dlouhé vodítko, se kterým člověk stojí
uprostřed kruhu a kůň obíhá kolem něj v různých chodech, dle pokynu lonžujícího člověka). Jakmile pochopila
hopila princip lonžování, dostala místo
ohlávky uzdečku
s udidlem. Po navyknutí na uzdečku se obvykle
mladým
koním
dává
lonžovací
pás kolem hřbetu
nebo starší sedlo. My jsme zvolili
lonžování se sedlem.
Jakmile to již
kobylka ovládala,
bylo na čase jí do
sedla umístit jezd-
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ce. Při tomto kroku je potřeba si počínat obzvlášť obezřetně, jelikož se může koník
vyděsit a uprchnout s jezdcem i pomocníkem zároveň. Nejprve postupujeme tak, že
pomocník pomalu pomůže jezdci vytáhnout se na hřbet koně pouze jen tak, že si lehne
přes jeho hřbet a chvíli se čeká, aby si koník zvykl na zátěž. Jakmile se zdá, že koník
není neklidný a nervózní, tak jezdec opatrně přehazuje nohu a usazuje se do sedla.
Při všem je důležité postupovat velice pomalu a mladému koni dát dostatek času, aby
vše pochopil a přijal.
Ze začátku jezdce na mladém koni vodíme a poté opatrně vysíláme na lonž a koník
už obvykle kráčí sám se svým novým jezdcem na zádech.
Během obsedání se Bibiana chovala až skoro vzorově, jen svou jezdkyni trošku
potrápila, když jsme ji učili cválat s jezdcem, ale napodruhé už bylo vše v pořádku
a kobylka zjistila, že to až tak hrozné není. Postupně jsme přidávali kavalety, což jsou
dřevěné kulany položené na zemi a koně přes ně překračují, a v současné době trénujeme skoky přes překážky. Termín zkoušek se již blíží a my se snažíme připravit naši
pony kobylku, jak nejlépe dovedeme.
Závěrem nutno podotknout, že se celý proces obsedání neobešel bez „povoleného
dopingu“, a tak celkem při této příležitosti bylo spotřebováno celkem asi kilo cukru.
Simona Krejčířová
JEZDECKÝ ODDÍL JE OPĚT V PROVOZU
Během vládních omezení, které jsme museli na začátku jara všichni dodržovat,
k nám ke koním nikdo nedocházel, a tak jsme si museli koníky obstarat svépomocí.
Ale jakmile vláda začala opatření rozvolňovat, našlo se prvních pár odvážlivců, kteří to
už bez svých čtyřnohých miláčků nemohli vydržet a začali k nám opět dvakrát týdně do
jezdeckého oddílu docházet.
Simona Krejčířová
j

Maruška a Fany

V sedle Nikolka

Kačka a Bianca

Vanesska a po
ny kobylka Šárk
a
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ZE SPORTU
TJ SOKOL TROUBKY
DO VOLEJBALOVÉHO NEBE ODEŠEL DALŠÍ Z MISTRŮ SVĚTA 1966
V pondělí 1. června 2020 v ranních hodinách opustil volejbalovou rodinu ve věku 81 let
JOSEF SMOLKA – mistr světa z Prahy 1966, vicemistr Evropy z Istanbulu 1967 a držitel
bronzové medaile z OH 1968 v Mexiku.
Celý svůj život zasvětil armádnímu volejbalu, ve kterém působil více jak 60 let v týmech
ASVS DUKLA v Kolíně, Jihlavě a v Liberci, jako hráč, trenér, funkcionář a dlouhá léta jako kronikář. Byl pětinásobným mistrem republiky (třikrát jako hráč, dvakrát jako trenér) a jeho hráčské
i trenérské úspěchy byly oceněny tělovýchovnými tituly Mistr sportu a Vzorný trenér.
Za medaile z prestižních mezinárodních soutěží byl uveden do Síně slávy českého volejbalu a v loňském roce obdržel jako jeden z prvních laureátů Medaili Josefa Musila za zásluhy
o mezinárodní prestiž českého volejbalu.
Poslední rozloučení proběhlo ve středu 10. června 2020 ve 13 hodin v obřadní síni libereckého krematoria.
Pplk. Mgr. JOSEF SMOLKA
*22. 3. 1939, †1. 6. 2020
Pplk. Mgr. Josef Smolka byl rodák z Troubek, kterého ke sportu a volejbalu přivedl otec
(náčelník místního Sokola) a strýcové. Volejbal začal hrát závodně ve 14 letech za dorostence
místního Sokola, v 16 letech již hrál za muže krajský přebor a v roce 1957 byl zařazen do výběru
st. dorostenců ČSR.
Zájem o něj projevil Karel Láznička, resp. Spartak Brno ZJŠ, ale povinná umístěnka do
Zbrojovky Vsetín po maturitě na průmyslovce v Přerově tento přestup znemožnila. Na podzim
1958 narukoval na vojnu a byl zařazen do Dukly Kolín.
V armádě zůstal i po prezenční službě jako voják z povolání a za armádní celky hrál
nejvyšší soutěž do roku 1971. V letech 1958–66 to byla Dukla Kolín s trojicí mistrovských titulů
v letech 1960, 1961, 1963. A následovaly tři sezony v Dukle Jihlava, kam byli volejbalisté převeleni po přestěhování nejvyšší soutěže z antuky do hal, kterou Kolín v té době neměl. V roce
1969 se Dukla stěhovala podruhé (a již natrvalo) do Liberce, kde se v roce 1971 s vrcholovým
volejbalem jako hráč rozloučil 3. místem.
Je třeba dodat, že s výškou 184 cm hrál na postu nahrávajícího smečaře (tzv. dvojky
či obojživelníka). V širší reprezentaci ČSSR byl od roku 1960 a křest v A–týmu si odbyl v roce
1963 na turnaji ve Volgogradu. Byl v přípravě na MS 1962 i OH 1964, ale do konečné nominace
se tenkrát nedostal.
Na vrcholných soutěžích startoval do roku 1968 s těmito úspěchy:
Rok 1965

3. místo na I. ročníku Poháru světa v Polsku (ﬁnále v Lodži)

Rok 1966

1. místo na Mistrovství světa v ČSSR (ﬁnále v Praze)

Rok 1967

2. místo na Mistrovství Evropy v Turecku (ﬁnále v Istanbulu)

Rok 1968

3. místo na Olympijských hrách v Mexiko City
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V letech 1971–78 vykonával funkci šéftrenéra Oblastní základny mládeže v Liberci, kterou
prošlo na 300 žáků včetně obou jeho synů (Josefa ml. a Michala). V letech 1979–84 vystudoval
dálkově Fakultu tělesné výchovy a sportu se ziskem magisterského titulu a kvaliﬁkace trenéra
I. třídy.
Přehled trenérských aktivit a úspěchů s Duklou Liberec:
1971–79 Asistent trenéra K. Pauluse se třemi tituly Mistra republiky v letech 1973, 1975
a 1976. Výjimečně úspěšný byl rok 1976 se ziskem hattricku v podobě titulu Mistra
ČSSR, vítězství v PMEZ a na prestižním Mistrovství spřátelených armád.
1979–91 První trenér s dvojicí mistrovských titulů v letech 1980 a 1983.
1991–92 Asistent trenéra Jaroslava Tomáše se 3. místem.
1992–94 Trenér B–týmu v národní lize.
V několika cyklech vykonával také funkci trenéra u B–týmu mužů ČSSR s účastí na mezinárodních turnajích doma i v zahraničí.
Do volejbalového hnutí se zapojil také jako funkcionář ASS Dukla Liberec (organizační pracovník ASS, vedoucí družstva juniorů), byl členem Komise vrcholového sportu ČVS, lektorem
školení trenérů a spoluautorem instruktážních ﬁlmových smyček, funkcionářem regionálního
sdružení Klubu českých olympioniků a takřka do konce života působil jako kronikář volejbalové
Dukly Liberec, resp. českého armádního volejbalu.
Zájemcům o více informací nabízíme jubilantův podrobný proﬁl v Síni slávy (doplněný historickými fotograﬁemi) a článek o volejbalové rodině Smolkových z cyklu České volejbalové klany
z dubna 2018.
Na podzim roku 2019, u příležitosti životního jubilea 80 let, převzal na schůzi výboru ČVS
z rukou předsedy svazu Mgr. Marka Pakosty Medaili Josefa Musila.
Zdeněk Vrbenský

Pplk. Mgr. Josef Smolka přebírá ocenění
z rukou předsedy TJ Sokol Troubky Martina Frgala
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Panu Josefu Smolkovi v Troubkách nikdo z jeho vrstevníků neřekl jinak než Pepčo,
a tak si dovolím krátce zavzpomínat na Pepču a ještě naposled mu poděkovat za neskutečnou pomoc a podporu oddílu volejbalu. Za tu mu při příležitosti oslav 100 let TJ
Sokol Troubky v listopadu loňského roku byla udělena pamětní medaile za propagaci
a reprezentaci TJ Sokol Troubky.
V dobách konání volejbalového turnaje O pohár Hané, který míval v Troubkách
dlouholetou tradici, se vždy jako trenér Dukly Liberec zasloužil o účast klubu, který
trénoval, i o účast ostatních tehdy prvoligových klubů, jako byla družstva Brna, Zlína,
Vítkovic a dalších.
Jako dlouholetý aktivní funkcionář přivedl na přelomu tisíciletí k absolvování základní vojenské služby v Dukle Liberec hned několik tehdejších dorostenců z Troubek.
Za všechno, co pro TJ Sokol Troubky – oddíl volejbalu, obec Troubky a jednotlivce
z Troubek vykonal, jsme se rozhodli Pepčovi poděkovat osobně účastí na posledním
rozloučení.
Předseda TJ Sokol Troubky,
Mgr. Martin Frgal

Do Liberce se za TJ Sokol Troubky přijeli osobně rozloučit a položit věnec
Mgr. Martin Frgal, Bohumil Frgal, Ivan Tomšů a Martin Raška. Děkujeme za vše…
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TRÓBECKÁ BLUDIČKA
V sobotu 20. 6. 2020 se konal už 3. ročník Tróbecké Bludičky, který se kvůli koronavirové
přestávce musel přesunout z původně plánovaného březnového termínu o tři měsíce dopředu.
Nový termín tak připadnul na letní slunovrat, takže chodecko-běžecký závod na 5 km, koncipovaný jako závod setmělými večerními ulicemi, se letos běžel za světla a čelovky závodníci
mohli odložit na příští ročník. Tato skutečnost, ani nepřetržitý déšť, který se od rána snášel na
trať, neodradili zaregistrované účastníky a téměř všichni se sešli v předvečer u sportovní haly.
Po vyzvednutí startovacího čísla a měřícího čipu se na startu nejdříve sešli chodci. V tuto
dobu se počasí umoudřilo a déšť ustal a závodníci tak měli nakonec ideální podmínky pro
chůzi i běh – bylo sice pod mrakem, ale s ideální teplotou 21 °C.
Čekání na start si mnoho závodníků i diváků zkrátilo návštěvou stánků Besipu, kde si
vyzkoušeli projít trasu s brýlemi simulujícími požití alkoholu či únavu, nebo prověřit své znalosti v testu o bezpečnosti v silničním provozu. Děti si také mohly zkusit tandemový slalom na
koloběžkách, který zajistilo Středisko volného času Atlas a Bios Přerov.
Závod chodců odstartoval pan starosta Radek Brázda výstřelem z pistole přesně v 18.45
hod. a na trať se vydalo celkem 61 chodců, z nichž 44 vytvořilo 14 chodeckých týmů a zbylých
11 osob soutěžilo v kategorii jednotlivců. Tempo chodců bylo opravdu závratné, první chodci
zvládli 5 km trať za 38 minut.
Běžci vyrazili přesně o 15 minut později, v 19.00 hod. Běžce opět vedl předjezdec na kole,
který ukazoval těm nejrychlejším směr trasy a zároveň upozorňoval chodce, že běžci se blíží
a oba pelotony se tak spojily dohromady.
Na trati se tak objevilo celkem 133 závodníků. Do běžeckého závodu se zapojilo 20 lidí v 9
týmech a 52 jednotlivců. I běžci se zapojili do závodu s plným nasazením, takže za necelých 20
minut jsme v cíli vítali vítěze. Překonané rekordy z loňska v mužské i ženské kategorii svědčí
o tom, že závodníci nic neponechali náhodě a koronavirovou přestávku pilně využili k tréninku.
Někteří svou přípravu nepodcenili ani ve výstroji, a proto jsme některé týmy mohli rozlišit
i podle speciálních týmových dresů s potiskem. Vsadili jsme na osvědčené kvalitní technické
zázemí z loňska a díky němu si každý závodník mohl svůj čas i průběžné pořadí zkontrolovat
na obrazovce v cíli.

Na startu
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Poté, co všichni závodníci dorazili do cíle, kde na ně čekala medaile a občerstvení, nezbývalo už nic jiného, než vyhodnotit a ocenit ty nejlepší v každé kategorii. Ti, co nedosáhli
na stupně vítězů, měli ještě šanci získat drobný dárek v závěrečné tombole, kterou dary
i ﬁnancemi podpořili zejména místní podnikatelé a ﬁrmy a mnoho dalších anonymních dárců.
Všem dárcům a pomocníkům, zejména Obci Troubky, děkujeme.
A jak to nakonec dopadlo? Kompletní výsledky všech kategorií, včetně umístění všech
účastníků jsou k nahlédnutí na www.tjsokoltroubky.cz.
Na organizaci celé akce se podílely všechny oddíly TJ Sokola Troubky, velkou měrou
i členové SPŠ a další dobrovolníci, kteří se zasloužili o úspěšné zvládnutí třetího ročníku.
Děkujeme všem za účast a podporu a těšíme se na vás ve čtvrtém ročníku Tróbecké
Bludičky, kterou chystáme na březen 2021.
Ilona Vojtášková

Běžci – týmy
1. místo – Čolci z Čekyně ve složení: Edita Brdíčková, Matěj Brdíčko a David Fordey
2. místo – Raškovi (Troubky) ve složení: Alžběta Rašková a Martin Raška
3. místo – Badmintonisti (Tovačov) ve složení: Matouš Bezděk,
Šimon Bezděk a Pavel Bezděk
Běžci – jednotlivci, juniorky 13–17 let
1. místo – Martina Skopalová (Troubky)
2. místo – Adéla Kopecká (Prostějov)
3. místo – Marie Soušková (Troubky)
Běžci – jednotlivci, junioři 13–17 let
1. místo – Jakub Harašta (Přerov)
2. místo – Vojtěch Hořín (Troubky)
3. místo – Daniel Borek (Troubky)
Běžci, ženy 18–35 let
1. místo – Andrea Mrtvá (Troubky)
2. místo – Kateřina Mrtvá (Troubky)
3. místo – Ivana Soušková (Troubky)

Chodci, jednotlivci:
1. místo Věra Němčáková,
2. místo Renata Obrtelová
3. místo Jarmila Němčáková

Běžci – jednotlivci, muži 36 let a starší
1. místo – Zbyněk Hradil (Bystrovany)
2. místo – Tomáš Kocman (Tovačov)
3. místo – Martin Soják (Troubky)
Běžci – jednotlivci, ženy 46 let a starší
1. místo – Martina Kolmanová (Troubky)
2. místo – Markéta Vlachová (Troubky)
3. místo – Kamila Hořínová (Troubky)

Běžci, muži 18–35 let:
1. místo – Jakub Rössler,
2. místo – Daniel Brázda,
3. místo – Jiří Branda
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1. místo Bortlíci, 2. místo Matýsci,
3. místo Troubky Ladies
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Běžci, ženy 36–45 let
1. místo – Gabriela Mateřánková,
2. místo – Petra Vincenocová,
3. místo – Petra Gregovská

REKREAČNÍ VOLEJBAL
Skupina rekreačních volejbalistů při ASPV se
e
v hojném počtu schází pravidelně každý pátek. Po
o
tradičním turnaji v Tovačově přišla v únoru nabídka
a
na porovnání sil v Dubu. Podle možností byl sesta-ven co možná nejlepší tým a vyrazilo se. Už samotná
á
„hala“ v Dubu byla pro mnohé překvapením. Uvědo-mili jsme si, jak krásnou halu v Troubkách máme.
Nízké stropy s kruhy pod stropem a podání buď téměř z pódia nebo nízkého výklenku u dveří, to byla
dubská realita. I v těchto těžkých podmínkách jsme
obsadili 3. místo. Velkou radost nám udělalo to, že
jsme ve vzájemném utkání porazili tradičního rivala
z Tovačova.
Na dlouhou dobu naše další volejbalové nadšení zkrotil virus. Ale hned jak to bylo možné, zahájili
jsme tréninky. A když přišlo další uvolnění, rozhodli jsme se připravit náš sportovní vrchol sezony
a uspořádat 4. ročník turnaje Letního slunovratu.
Trénuje pravidelně okolo 16 lidí a hrát chtěli všichni, tak jsme sestavili za Troubky celé tři týmy po šesti lidech.
Bylo nám jasné, že soupeři nelení. Až na Liďáku bylo slyšet, jak si na nás „brousí
zuby“. Nechtěli jsme být pozadu a museli na sobě zapracovat. Zintenzívnili jsme trénink
na třikrát týdně a trestaly se pozdní příchody! Věnovali jsme se také organizaci a přípravám turnaje, takže na rodinu už mnoho času nezbývalo.
Počasí vypadalo, jako by Medard přijel letos o týden dříve. Celý týden poprchalo
a předpověď na sobotu vypadala bídně, ale nakonec bylo celý den krásné slunečné
počasí.
Kromě tří domácích dorazilo na turnaj i pět přespolních týmů. Dub, Osek, Ostrava,
Tovačov a Želatovice. Při zahájení jsme vzpomněli nedávno zesnulého troubeckého
rodáka, hráče a volejbalového trenéra Josefa Smolku a uctili jsme jeho památku minutou ticha.
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Hrál se časově náročnější model „každý s každým“. Družstva byla výkonnostně
velmi vyrovnaná a zápasy byly napínavé do poslední chvíle. Výhodou domácích byli
bouřící diváci, a když pan Tomšů rozjel svou mexickou vlnu, neměl soupeř šanci. Vyhrál
Tovačov, za ním Dub, a Troubky obsadily 3., 4. a 7. místo.
Jako pořadatelé jsme si dali tři základní priority – nezranit se, dobře si zahrát a pobavit se. Můžeme být tedy s turnajem spokojeni a těšíme se na další ročník.
Ondra, Kamila, Petr

Letní slunovrat

UKONČENÍ SPORTOVNÍ SEZONY ASPV
Vzhledem k okolnostem, které proběhly na jaře, nebylo možné uskutečnit žádné
ze soutěží, které ASPV tradičně pořádá. Děvčata – členky místní ASPV – se rozhodla
uspořádat rozlučkovou Medvědí stezku pro mladší děti, která proběhla na konci června
v blízkém okolí Troubek.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a děkujeme všem svým milým deváťákům,
kteří s námi trávili volný čas a vypomáhali při hodinách cvičení, a přejeme jim vše dobré
v další životní etapě.
Kamila
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FOTBALOVÝ KLUB

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
90. let kopané v Troubkách 27. 6. 2020
Štěpán Frgal, Vít Němčák, Šimon Zatloukal, Radim Doležel, Štěpán Skoupil,
Jan Karger, Jakub Vinkler, Matyáš Raška, Martin Frgal
Trenéři: Zdeněk Skoupil, Lenka Voždová

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
90. let kopané v Troubkách 27. 6. 2020
Oliver Zatloukal, Matyáš Vinkler, Jakub Doležel, Ondřej Macháček, Ondřej Bršťák,
Lukáš Mozr, Petr Přikryl, Radek Bartoněk, Patrik Ambrož, Lukáš Vožda,
trenér Michal Bartoněk
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VOLEJBALISTÉ V ZÁBŘEHU BODOVALI
V neděli 14. 6. 2020 se v Zábřehu konal turnaj dětí v barevném mini volejbalu. Zúčastnilo
se ho kolem 150 dětí. Naši svěřenci byli u toho a po skvělých výkonech se umístili i na nejvyšších místech.
Ve žlutém volejbale (přehazovaná) se na 3. místě umístil Jonáš Přehnal, na 2. místě Denisa Stískalová a Jan Karger. Vítěznou dvojicí této kategorie byli Soﬁe Frgalová a Vít Němčák.
V oranžovém volejbale (pinkání prsty) se na 6. místě umístila bratrská dvojice Tomáš
a Lukáš Rákosovi a ﬁnále si zahrála Tereza Bartoníková s Elen Němčákovou, kde o jeden
jediný bod podlehly vítězkám a obsadily tak krásné 2. místo.
Nejtěžší kategorií byl modrý volejbal (volejbal trojic), kde jsme obsadili 10. místo Anička
Lehká, Romana Špalková, Martin Frgal, 14. místo Sabina Kargerová, Adéla Bartoníková,
Tereza Mlčochová, a 15. místo ve složení Matyáš Vinkler, Lukáš Knap a Lukáš Karger.
Za tyto hezké výkony svým svěřencům děkují trenéři Martin Frgal, Josef Sobek, Michal
Vinkler a Vít Němčák.

1. místo, žlutý,
Vít Němčák
a Soﬁe Frgalová

2. místo, oranžový,
Tereza Bartoníková
a Elen Němčáková

6. místo, oranžo
vý,
Lukáš Rákos
a Tomáš Rákos

ZADÁNO PRO ŽENY
NEPEČENÝ DORT PRO HORKÉ LETNÍ DNY
Potřeby: 2 balíčky piškotů, 2 kelímky zakysané smetany, 500 g tučného tvarohu,
150 g cukru moučka, 2 lžíce vanilkového cukru, 300 g borůvek, 300 g malin, 1 snítka
čerstvé máty, 4 lžíce strouhaného kokosu, 4 lžíce rumu.
Postup: dno kulaté dortové formy si vyložíme pečicím papírem a pak vymažeme
dno i boky máslem. Hustě vysypeme kokosem, dort se bude snáze vyndávat z formy.
V míse vymícháme dohladka tvaroh, zakysanou smetanu a oba
cukry. (Je lepší přidat ještě želatinu na ztuhnutí.)
Na dno formy vyskládáme první vrstvu piškotů – pěkně jeden vedle druhého. Lehce je pokapeme rumem a přidáme tenkou vrstvu krému. Rozetřeme a uhladíme stěrkou. Posypeme
malinami a jemně je prsty vtlačíme do krému. Přidáme opět trošku krému, jen tolik, abychom zakryli ovoce.
HK
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PRO CHVÍLE ODDECHU
SMÍCH – NEJLEPŠÍ LÉK
„Můj manžel seká celý život dobrotu!“ chlubí se jedna přítelkyně druhé.
„A co dělá?“
„Prodává na poutích turecký med.“
Povídá babička vnukovi: „Pepíčku, když kašleš, tak si dávej ruku před pusu!“
Pepíček na to odpoví: „Neboj, babi, mně zuby nevypadnou!“
V soudní síni: „Jste přesvědčený, že obžalovaný byl opravdu opilý?“
„No, s jistotou to tvrdit nemůžu, ale divný se mi zdál už tehdy, když ke mně přišel s víkem od
kanálu a chtěl ho přehrát na gramofonu…“
Stěžuje si do telefonu jedna kamarádka té druhé: „Láďa celou noc nepřišel domů, asi má milenku!“ „Ale prosím tě, Šárko, to hned nesmíš myslet na nejhorší. Třeba ho jen přejelo auto.“
Přijde paní do zpovědnice a říká knězi: „Otče, jsem hrozně marnivá. Myslím si o sobě, že
jsem velmi hezká.“
Kněz se nakloní k dámě a přes mřížku říká: „Ale to není žádný hřích, to je jenom velký omyl!“
Syn si stěžuje otci: „Tati, děti ve škole mi říkají, že jsem maﬁán!“
„Netrap se tím, synku. Zítra se o to postarám.“
„Dobře, ale snaž se, aby to vypadalo jako nehoda.“
LK
DOKÁŽETE TO?
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora,
či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.
KVÍZ
1. Kdo je autorem pohádek o loupežníku Rumcajsovi?
2. Co je to babyka?
3. Která vzdálenost je delší: 10 mil, nebo 20 km?
4. Ve kterém roce proběhla Velká říjnová socialistická
revoluce?
5. Jaké je hlavní město amerického státu Kalifornie?
6. Která pěvecká dvojice nazpívala hit V pohodě, v pohodě, po kotníky ve vodě?
7. Jaké maximální množství vody vypije „na jeden zátah“ žíznivý velbloud?
8. Co je to boa?

?
?
?

Správné odpovědi:

1) Václav Čtvrtek, 2) druh javoru, 3) 20 km (1 míle = 1,6 km), 4) 1917, 5) Sacramento,
6) Standa Hložek a Petr Kotvald, 7) až 130 litrů, 8) dlouhý šál z peří.
Kristýna Sedlářová
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MYŠLENKY SLAVNÝCH
•

Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena.

E. LÁNSKÝ

•

Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic.

DÉMOKRITOS Z ABDÉR

•

Přátelství může trvat jen mezi dobrými lidmi.

•

Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem. DAFNE DU MAURIER

•

Malé lásky přinášejí časem jen lhostejnost, velké zklamání.

•

Otevřenost je proti lidské povaze, tak jako vstávání v pět ráno.

•

Penicilin lidi léčí, víno obšťastňuje.

•

Žena je neděle, muž je den v týdnu.

•

Každá situace má smysl, jen ho najít.

•

Jen ten, kdo pozdě usíná, ví, jak je noc dlouhá.

M. T. CICERO

R. DESNOS
J. WELCH
A. FLEMING
P. HILLE
B. SPINOZA

VIETNAMSKÉ PŘÍSLOVÍ
LK

INZERCE
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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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POVINNÉ KONTROLY
KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
V roce 2016 proběhlo první kolo kontrol kotlů na tuhá paliva. Kontrolní cyklus,
původně dvouletý, se prodloužil na tříletý. Kontroly budou probíhat v letech 2019,
2022… atd.
Další změny: osoba provádějící kontrolu (OZO – odborně způsobila osoba) musí
ke každému vystavenému protokolu doložit kopii oprávnění, udělené výrobcem kotlů. Protokol o kontrole musí mít vyhláškou stanovené náležitosti.
•

Je zaváděn registr provedených kontrol, kam budou OZO zasílat výsledky
provedených kontrol

•

Je zaveden jednotný seznam OZO pod kontrolou MŽP

•

Obec má právo zakázat provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy ve vybraných lokalitách

Informace ze zákona o ochraně ovzduší:
•

1. 2014 zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy

•

1. 2018 zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy

•

1. 2020 zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy. Zakoupit a uvést do provozu
bude možné jen kotle splňující požadavky EKODESIGN

•

1.9. 2022 zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy
Kontroly kotlů lze objednat na adrese:
Zdeněk Vinkler, K Záložně 149/7, Troubky mobil: 603 532 356
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Květiny Hana
Hana Packová
Dědina 19/6, TROUBKY
NABÍDKA
Dekorativní a designové doplňky
Svíčky (hřbitovní, dárkové a vonné)
Venkovní i pokojové květiny
Řezané a sezónní květiny
Celosezónní nabídka zemin a hnojiv
PŘÍJEM OBJEDNÁVEK
Svatební kytice dle Vašeho přání
Smuteční vazby
Osázení truhlíků na míru
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí – pátek 9 – 11 hod.
Sobota
8 – 11 hod.

13 – 17 hod.

KONTAKTY
Mobil: 776 863 430, možnost dohodnout
vyzvednutí zboží i mimo otevírací dobu
E-mail: packova.hana@seznam.cz
Facebook: Květiny Hana
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KŘÍŽOVKA
Najdi deset rozdílů mezi těmito obrázky. Je to těžší, než se zdá!

Deset rozdílů: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Vyluštěnou hádanku můžete poslat do 9. 9. 2020 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina
286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Jméno a adresa: ……………………………………………………………. třída: …………….
Vylosovaní výherci z minulého čísla (za osmisměrku – AUTÍČKA): Halka a Kateřina
Němčákovy, Veronika a Terezie Rickovy, Bortlovy, Adam Smolka, Adéla a Tereza Bartoníkovy, Jiří a Radka Zakuťanští, Amélie Slouková.
Výhercům gratulujeme, odměny dostanete na konci srpna.
Redakce

Tróbecká Bludička
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