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Školní akademie
Součástí oslav 700 výročí první písemné zmínky o obci Troubelice bude i školní akademie
spojená se Dnem otevřených dveří. Akademie se bude konat v pátek 7.6. 2013 v prostorách školního
hřiště a její začátek je stanoven na 16:00 hodin. Již od 15:00 hodin bude otevřena budova školy
k prohlídce pro veřejnost. Prohlídka bude pokračovat i po ukončení akademie dle zájmu návštěvníků
až do 19:00 hodin. Obě akce pořádá škola ve spolupráci s RS při ZŠ Troubelice, které pro všechny
zajistí bohaté občerstvení. Na prohlídku školy a vystoupení žáků Vás srdečně zve ředitelství základní
školy.

Mc Donald´s Cup
Dne 3.5.2013 se uskutečnilo v Uničově okrskové kolo Mc Donald´s Cupu, což je turnaj žáků I.
stupně v minikopané. Výsledky našeho mužstva ve skupině:
Troubelice – Šumvald 2:1 (0:0) – Gabriel, Unger
Troubelice – Uničov Haškova 0:0
Troubelice – Uničov U Stadionu 1:0 (0:0) - Urbánek
Semifinále: Troubelice – Uničov Pionýrů 0:9 (0:5)
Konečné pořadí: 1. ZŠ Uničov Pionýrů 2. ZŠ Uničov Haškova 3. ZŠ Troubelice 4. ZŠ Šternberk 5. ZŠ
Uničov U Stadionu 6. ZŠ Luká 7. ZŠ Šumvald 8. ZŠ Pňovice.
Za výborné 3. místo a úspěšnou reprezentaci školy a obce zaslouží pochvalu Urbášek Š., Šilhavý P.,
Pšeja L., Schneider D., Urbánek M., Aujeský F., Dragoun P., Unger J., Heralt M. a Gabriel K.
Šmíd Jaromír – trenér

Besídka Sborečku
Na naší škole nabízíme dětem několik kroužků, ve kterých mohou ve svém volném čase
rozvíjet své zájmy. Mezi kroužky keramiky, výtvarné výchovy, florbalu, flétny a cvičení přibyl pro děti
na 1. stupni před dvěma lety také kroužek sborového zpěvu. Letos jej navštěvuje 15 děvčat od 3. do
5. třídy. Stejně jako v loňském roce jsme se rozhodly, že naše vystoupení nebude jen hudební, ale
také dramatické. Zatímco v loňském roce jsme vložily naše písničky do klasické pohádky Boženy
Němcové, letos si tábornické písně vyžádaly jiný příběh. Tak vzniklo hudebně-dramatické vystoupení
Výlet, které vypráví příběh třídy na strašidelném školním výletě s poněkud nečekaným závěrem.
Všechny naše zpěvačky měly svou hlavní roli a postavy učitelky, zlé hostinské a zachraňujícího
policisty nám pomohli zahrát zkušení deváťáci – Adéla Rabenseifnerová, Simona Frömelová a Jan
Dostál. Trampské písničky na kytaru doprovodil Radomír Pavlík. Vystoupení pro naše nejbližší
proběhlo v upraveném komorním prostředí naší školní jídelny 2. května 2013 a pro naše spolužáky
následující druhý den ráno. Podle reakcí publika víme, že se besídka povedla a těšíme se na další.
Lenka Pavlíková

„ Má to smysl – přidej se!“
V pondělí 22.4.2013, kdy naše planeta slaví Den Země, byly vyhlášeny výsledky soutěže ve
sběru starých elektrospotřebičů, mobilních telefonů, baterií a papíru. Mezi sebou soutěžily třídy o
výlet, který si mohly vybrat z naší nabídky.
Celkem jsme sesbírali 13 561 kusů baterií, 477 ks mobilů, 9113 kg starého papíru.
Konečné pořadí tříd:
Nejlepší „sběrači“ elektra:
1.místo
2. třída
1. Adélka Poláková - 1.třída
2.místo
3. třída
2. Roman Kobylka - 8. třída
3. místo
1. třída
3. Janička Kučová - 1.třída
4. místo
6. třída
5. místo
8. třída
Nejlepší „sběrači“ papíru:
6. místo
5. třída
1. Martin Mrákava - 3.třída
7. místo
4. třída
2. Klárka Staňková - 5. třída
8. místo
7. třída
3. Lukáš Vláčil – 3.třída
9. místo
9. třída
Vítězná třída odjíždí 19.června na výlet do Dinoparku Ostrava ( vstupné a jízdné bude žákům
uhrazeno ze sběru starého papíru). Třída na druhém místě získala finanční hotovost 2000,- Kč a
třída na třetím místě 1000,- Kč.
Zároveň byly vyhlášeny výsledky tipovací soutěže. Nejlepší odhad ve sběru papíru měl Jan
Pospíšil ze druhé třídy (9428 kg), ve sběru baterií Zdenek Smrček z páté třídy (15 000 kusů) a ve
sběru mobilů Marianka Hájková z páté třídy (271 kusů).

Školní kolo pěvecké soutěže
10. dubna 2013 se v naší hudebně uskutečnilo školní kolo soutěže ve zpěvu Carusošou aneb
talent roku 2013. Tato soutěž je jednou z těch, které organizuje Dům dětí a mládeže v Uničově pro
všechny děti z mikroregionu Uničovsko a její finální kolo tradičně probíhá v listopadu v uničovském
kině. V řadách poroty se vystřídalo spoustu známých osobností, například Pavel Novák a
v předcházejících letech i současná hvězda Superstar- Martin Šafařík.
V naší hudebně se sešlo celkem 45 zpěváků, 7 členů odborné poroty ( pan Hula, paní
Šmídová, Faksová, Pavlíková, Kubíčková, Koňaříková, Kobylková a tři členky poroty žákovské
( slečna Kappelová, Frömelová a Rabenseifnerová). Po řadě výborných výkonů byli všichni zpěváci
odměněni a po malé přestávce bylo porotou rozhodnuto, že do dalšího kola postupují: Julie Hulová,
Eliška Zámečníková, Denisa Palíková, Mikuláš Pik, Marta Hájková, Adéla Kubilková, Gabriela
Trundová, Vendula Filipová, Barbora Faksová, Nikola Motlíčková,Veronika Králová, Michaela
Fréharová, Anna Kotrášová, Vendula Pavlíková,Mariana Hájková, Běla Kořalková, Barbora
Kouřilová, Tereza Ewingerová a Roman Kobylka.
Všem vybraným soutěžícím držíme palce!
Lenka Pavlíková

Svatba nanečisto
Před devíti lety jsem se v hodině občanské výchovy zeptala svých žáků, kdo byl na
opravdové svatbě. Ruku zvedly tři děti z pětadvaceti. Proto jsme se rozhodli, že si uspořádáme
svatbu sami. Podařilo se mi přizvat pana starostu a pracovníky obecního úřadu a akce mohla
proběhnout. Začali jsme skromně, ale v průběhu let se ze svatby stala tradiční akce naší základní
školy.
V tomto roce slaví naše vesnice 700let od první písemné zmínky o existenci obce Troubelice
a naše svatba se stala součástí těchto oslav. Proběhla 14. května 2013 ve svatebním altánku na
zahradě Domu podporovaného bydlení v Troubelicích. Nevěstě s ženichem to slušelo a paní
starostka s paní matrikářkou zvládly oddávací akt také výborně. Za potlesku svatebčanů a rodinných
příslušníků, kamarádů a přátel, kteří se na nás přišli podívat, odvezla stará hasičská stříkačka
nevěstu s ženichem ke svatební vrbě u Poštulků, kde proběhly za veselí všech, malých i velkých,
tradiční svatební zvyky. Babičky ,, zadlíkačky,, s živým kozlíkem a vozíčkem, aby ženich prokázal
sílu postarat se o rodinu. Tentokrát se mu to povedlo, nadojil kozí mléko, pokusil se štípat polena a
převlékl miminku plenky. Všichni diváci potleskem uznali jeho schopnost postarat se o manželku a
děti. Nejvíc se svatebčané těšili na hostinu do svatebního salonku místního pohostinství, kde nás
čekala sváteční tabule s přípitkem a rozkrojeným svatebním dortem od pana starosty, který pro nás
upekla opět paní Plačková. Tento dort nikdy nechybí a vždy má jiný tvar než ten minulý. Celou akci
jsme završili výborným obědem a svatebním cukrovím, co nám upekly maminky a babičky. Tanec a
svatební veselí ukončilo celý příjemný den, který pro šesťáky připravili rodiče, prarodiče. Mgr.V.Hula
se společně s R. Kobylkou a M. Hájkovou, žáky 8. a 5. třídy, postarali o hudební doprovod, hasiči –
J.Kunert, M. Král obsluhovali historickou hasičskou stříkačku, kadeřnice –paní J. Mikušková a B.
Motlíčková učesaly nevěstu, družičky a všechny, kteří to potřebovali. Květinářství Eliška
z obchodního domu Hruška v Uničově přichystalo nádhernou kytici pro něvěstu i ženicha jako
sponzorský dar. Velké poděkování patří i paní M.Jamborové a H. Adamcové - babičkám zadlíkačkám
s vozíkem, které všechny pobavily a rozesmály. Svatební šaty pro nevěstu opět zapůjčila paní M.
Urbášková a o svatební hostinu se postaralo pohostinství U Kropáčů pod vedením pana M. Pavlíka.
Nesmím zapomenout na pracovníky obecního úřadu, vedení školy a pedagogické pracovníky naší
školy, bez jejich pomoci by taková akce proběhnout nemohla a my jim za pomoc děkujeme.Velké
poděkování patří panu starostovi, který byl ochoten jít s námi do takového projektu již před devíti lety
a nebojí se každoročních nových a nových nápadů, jak tuto tradiční akci vylepšit.
Mgr.Blanka Kunderová

