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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
rok se se‰el s rokem a my jsme zase o nûco star‰í. Mnoh˘m z nás pﬁibyly na skráních ‰ediny
a na tváﬁích nové vrásky. Máme za sebou tûÏk˘ rok. Uprostﬁed kvetoucího léta zaplavila kalná
voda koberce zelenû. S velkou vodou nastala spousta práce a starostí. Na‰tûstí si letos záplava nevyÏádala Ïádnou lidskou obûÈ. Nezi‰tná a obûtavá práce dobrovolníkÛ nám v kritick˘ch dnech velmi pomohla, za coÏ dûkujeme v‰em znám˘m i neznám˘m pomocníkÛm i pracovníkÛm obecního úﬁadu.
V souãasné dobû je období klidu. Unaven˘ trávník pﬁikryla snûhová peﬁina a na‰e my‰lenky se
ubírají jin˘m smûrem. Po dnech, které vût‰ina z nás trávila pﬁedev‰ím úklidem, vym˘‰lením dárkÛ a pﬁípravou sváteãních dobrot, máme pﬁed sebou nejkrásnûj‰í svátky v roce – Vánoce.
V obci jsme se doãkali opravy hlavní silnice a dal‰í komunikace se budou budovat v pﬁí‰tím
roce. Probûhly volby do senátu a komunální volby. Novému zastupitelstvu pﬁejeme hodnû sil pﬁi
obnovû obce a vûﬁíme, Ïe budou pokraãovat práce na budování protipovodÀové ochranné hráze.
To je jistû pﬁání v‰ech na‰ich obãanÛ.
Pﬁejeme vám, na‰im ãtenáﬁÛm, klid a pohodu o Vánocích a ménû starostí v novém roce.
Redakce
Dûkujeme na‰im distributorÛm za spolupráci pﬁi prodeji Troubeckého Zpravodaje.
Jsou to ZELTR Troubky, LAMA Marie ·palková, Trafika, Jednota – nákupní stﬁedisko,
Po‰ta Troubky, Smí‰ené zboÏí Marie Soukupová a potraviny Frgálovi.
Za velmi dobrou spolupráci dûkujeme zamûstnancÛm studia Elan spol. s.r.o. Pﬁerov.
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Informace obecního úﬁadu
Výsledky komunálních voleb v obci
číslo

Kandidátní listina
název

Hlasy
abs.

Přepočtené %
platných
hlasů

Počet
mandátů

1

Komunistická str. Čech a Moravy

1 475

8,65

1

2

„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

7 234

42,45

7

3

Křesť. demokr. unie-Čs. str .lid.

2 514

14,75

2

4

Troubky nově a jinak

5 817

34,13

5

věk

navrhující
strana

politická hlasy
příslušnost abs.

Kandidátní listina
číslo

název

poř.
číslo

Kandidát
příjmení, jméno
titul

1 Komunistická str. Čech
a Moravy

1

Ant. Ticháček

56

KSČM

BEZPP

243

2 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

1

Brázda Radek Mgr.

38

„STAN“

BEZPP

676

2 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

4

Špalková Jar. Ing.

60

„STAN“

BEZPP

658

2 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

2

Hanzlíková Vladimíra

46

„STAN“

BEZPP

635

2 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

6

Frgal Martin Mgr.

32

„STAN“

BEZPP

617

2 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

3

Smolka Emil

49

„STAN“

BEZPP

544

2 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

9

Válek Jindřich

46

„STAN“

BEZPP

544

2 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

5

Navrátilová Jana

43

„STAN“

BEZPP

470

3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1

Berčíková Jitka Mgr.

49

KDU-ČSL BEZPP

276

3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

Létal Radim Ing.

39

KDU-ČSL BEZPP

239

4 Troubky nově a jinak

12

Večeřa Marian MVDr. 28

NK

BEZPP

557

4 Troubky nově a jinak

1

Nedbal Libor

48

NK

BEZPP

467

4 Troubky nově a jinak

2

Polášek Miroslav Ing. 57

NK

BEZPP

460

4 Troubky nově a jinak

11

Čechová Hana RNDr. 53

NK

BEZPP

432

4 Troubky nově a jinak

3

Mlčoch Miroslav Ing.

NK

BEZPP

371

55

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce se konalo 10. listopadu 2010 a na něm byl do funkce starosty zvolen Mgr. Radek Brázda, do funkce místostarosty Mgr. Martin Frgal, dalšími členy Rady byli zvoleni MVDr. Marian Večeřa, RNDr. Hana Čechová a Mgr. Jitka Berčíková.
Zároveň byli zvoleni také předsedové výborů. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Radim Létal
a předsedou kontrolního výboru pak pan Libor Nedbal.
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✶ ✶ ✶ POZVÁNKA ✶ ✶ ✶
Srdeãnû zveme obãany na

tradiãní novoroãní ohÀostroj,
kter˘ bude zahájen u obecního úﬁadu v 0.15 hodin.

Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 25 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 22. 9. 2010
I. Zastupitelstvo obce projednalo
1) Kontrolu usnesení.
2) Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
3) Zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě
místních komunikací“.
4) Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva obce:
4.1. Zprávu o činnosti Finančního výboru za
uplynulé období.
4.2. Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za
uplynulé období.
5) Finanční a rozpočtové záležitosti:
5.1. Rozpočet Obce Troubky 2010 – Hospodaření obce za období 1 – 8/2010.
5.2 Návrh rozdělení části povodňového konta.
5.3. Rozpočet Obce Troubky 2010 – Rozpočtové opatření č. 3/2010.
5.4. Mimořádné poskytnutí úvěrů z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce.
5.5. Informace o podaných žádostech o dotaci.
6) Školské záležitosti:
6.1. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za
období 1 – 8/2010.
6.2. Informace ředitele školy:
– Žádost o souhlas s přijetím darů
– Žádost o povolení výjimky z počtu žák
– Žádost o navýšení rozpočtu
– Další informace ředitele školy
7) Majetkoprávní záležitosti:
7.1. Záměry a převody nemovitostí.
8) Dohodu o změně hranic obcí uzavřenou mezi Obcí
Troubky a Statutárním městem Přerov.
9) Informace, diskuse, různé.
10) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zápisu.

III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Janu Navrátilovou a Antonína Ticháčka ověřovateli zápisu,
2) upravený program zasedání zastupitelstva obce,
3) návrh rozdělení povodňového konta dle přílohy,
4) rozpočtové opatření č. 3/2010,
5) mimořádné poskytnutí úvěrů z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce dle přílohy,
6) uzavření smlouvy o zařízení věcného břemene číslo IP-12-8001147/001 uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností ČEZ Distribuce a.s. dle přílohy.
7) uzavření dohody o změně hranic obcí podle ust.
§ 26 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, mezi statutárním městem
Přerov, IČ 00301825, se sídlem Přerov, Bratrská 34 a obcí Troubky, IČ 00302104, se sídlem
Troubky, Dědina 286/29, na jejímž základě bude
provedena změna hranic obcí a s nimi související
změna hranic katastrálních území Přerov, Troubky
nad Bečvou a Henčlov tak, že do k. ú. Přerov
budou převedeny pozemky z k.ú. Troubky nad
Bečvou o celkové výměře 61 735 m2 a do k.ú.
Troubky nad Bečvou budou převedeny pozemky
z k.ú. Henčlov v celkové výměře 97 670 m2. Jednotlivé převáděné pozemky jsou jmenovitě uvedeny v této dohodě.
IV. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1) s přijetím finančních a věcných darů pro Základní
školu a Mateřskou školu dle přílohy.
V. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce,
2) zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období,
3) zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě
místních komunikací“.
4) zprávu o činnosti Finančního výboru za uplynulé
období,
5) zprávu o činnosti Kontrolního výboru za uplynulé
období,
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6) plnění rozpočtu Obce Troubky k 31. 8. 2010,
7) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 3/2010,
8) informace o podaných žádostech o dotaci dle přílohy,
9) zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy
Troubky,
10) hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Troubky za období 1–8/2010.
VI. Zastupitelstvo obce zmocňuje:
1) starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8001147/001.
2) starostu obce k podpisu dohody o změně hranic
obcí.
VII. Zastupitelstvo obce povoluje:
1) výjimku z počtu žáků v základní škole v rozsahu
142 žáků základní školy pro školní rok 2010/2011,
což odpovídá průměrnému počtu 15,78 žáků na
1 třídu základní školy.
VIII. Zastupitelstvo obce se zavazuje:
1) k povinnosti uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši
stanovenou krajským normativem na vzdělávací
činnost základní školy na maximálně 142 žáků pro
školní rok 2010/2011.
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍCHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉHO DNE 10. 11. 2010
V SÁLE KULTURNÍHO DOMU V TROUBKÁCH
1. Zastupitelstvo obce určuje
Ing. Miroslava Poláška a paní Vladimíru Hanzlíkovou
ověřovateli zápisu a paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou ustavujícího zasedání.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje
program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
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3. Zastupitelstvo obce schvaluje
zvolení jednoho místostarosty.
4. Zastupitelstvo obce určuje
že pro výkon funkce starosty obce a místostarosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
5. Zastupitelstvo obce volí
starostou obce Mgr. Radka Brázdu.
6. Zastupitelstvo obce volí
místostarostou obce Mgr. Martina Frgala.
7. Zastupitelstvo obce volí
členem rady MVDr. Mariana Večeřu.
8. Zastupitelstvo obce volí
členem rady RNDr. Hanu Čechovou.
9. Zastupitelstvo obce volí
členem rady Mgr. Jitku Berčíkovou.
10. Zastupitelstvo obce zřizuje
finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
11. Zastupitelstvo obce volí
předsedou finančního výboru Ing. Radima Létala.
12. Zastupitelstvo obce volí
předsedou kontrolního výboru pana Libora Nedbala.
13. Zastupitelstvo obce volí
členy finančního výboru paní Jaroslavu Vojtkovou
a paní Věru Němčákovou.
14. Zastupitelstvo obce volí
členy kontrolního výboru pana Jindřicha Válka a pana
Antonína Ticháčka.

Rada obce
USNESENÍ Z 94. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 13. 9. 2010
Usnesení rady 94/1560/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1561/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1562/2010

Rada obce schválila program XXV. zasedání Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1563/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o hospodaření
obce za období 1 – 8 / 2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1564/2010
Rada obce schválila znění výzvy a zadávací dokumentace k provedení výběrového řízení na dodavatele akce „Zateplení kulturního domu v Troubkách“.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1565/2010
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku ke smlouvě o dílo číslo VIWK 173/2009 uzavřené mezi společnosti IWWA, s.r.o., Kostelany a Obcí Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu tohoto Dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1566/2010
1. Rada obce schválila uzavření Smlouvy o dílo číslo 4-8-2010 mezi Obcí Troubky a společností
Sanační omítky s.r.o., Olomouc.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1567/2010
1. Rada obce schválila uzavření Smluv o nájmu hrobového místa dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu těchto smluv.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1568/2010
1. Rada obce vzala na vědomí zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek výběrového řízení na zakázku „Demolice rodinného domu v ulici Vrbí 64/7“.
2. Rada obce schválila jako dodavatele této zakázky
firmu Ing. Štěpán Boháč, Olomouc.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo na tuto zakázku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1569/2010
Rada obce schválila žádost Základní školy a Mateřské
školy Troubky o navýšení kapacity pro 3. oddělení
mateřské školy, Dědina 10/36, na 25 dětí, včetně navýšení kapacity výdejny na 25 dětí pro 3. oddělení mateřské školy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1570/2010
Rada obce schválila žádost Základní školy a Mateřské
školy Troubky o převod částky 50 000 Kč ze mzdových
prostředků na položku dohody, z důvodu úhrady dohod
pedagogických pracovníků zajišťujících dozor ve škole
v přírodě po povodni.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1571/2010
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
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adrese Troubky, Sportovní 777/1, paní Zdeňce
Nemravové, t.č. Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o nájmu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 94/1572/2010
1. Rada obce schválila žádost paní Vladimíry Zapletalové, Troubky, o prodloužení smlouvy o nájmu
obecního bytu.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
dodatku této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 95. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 29. 9. 2010
Usnesení rady 95/1573/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 95/1574/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 95/1575/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o plnění usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 95/1576/2010
1. Rada obce schválila přijetí daru od Olomouckého
kraje pro JSDHO Troubky dle přílohy.
2. Rada obce schválila uzavření darovací smlouvy
mezi Olomouckým krajem a Obcí Troubky dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 95/1577/2010
Rada obce schválila Zápis o změně příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 95/1578/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o uzavření
Dodatku k Dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 95/1579/2010
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku ke kupní
smlouvě č. 922/100169 mezi společností BENJAMÍN s.r.o. Buchlovice a Obcí Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu Dodatku této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 95/1580/2010
Rada obce schválila pořízení 3 ks odvlhčovačů dle nabídky společnosti EKOTEZ spol. s r.o. Praha.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 95/1581/2010
1. Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele zakázky „Oprava vozidla T 815 CAS 32“.
2. Rada obce schválila podmínky výběrového řízení dle
přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 95/1582/2010
Rada obce schválila uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomoci mezi Obcí Troubky a Mgr. Petrem Taláškem
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 95/1583/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Jarmily
Řihoškové, Bratislava, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostku obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 95/1584/2010
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
obecního bytu panu Aloisu Frgalovi, a to do 31. 12.
2013.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu dodatku smlouvy o nájmu obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 95/1585/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Jaroslava
Gregovského, Přerov – Henčlov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostku obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 96. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 13. 10. 2010
Usnesení rady 96/1586/2010
Rada obce schválila program zasedání.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů 0rady.
Usnesení rady 96/1587/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 96/1588/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o hospodaření
obce za období 1–9/2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 96/1589/2010
1. Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 4/2010
dle přílohy.
2. Rada obce vzala na vědomí důvodovou zprávu
k rozpočtovému opatření č. 4/2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 96/1590/2010
Rada obce schválila jako dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu společnost Požární technika KOMET
s.r.o., Pečky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 96/1591/2010
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 053/10 mezi Obcí Troubky a společností ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o., dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 96/1592/2010
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 10 000 Kč občanskému sdružení Troubečan, o.s.
2. Rada obce pověřila starostu obce sepsáním
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2010 pro Troubečan, o.s.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 96/1593/2010
Rada obce schválila pořízení 3 ks odvlhčovačů dle
nabídky společnosti EKOTEZ spol. s r.o. Praha.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 96/1594/2010
1. Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele veřejné zakázky malého charakteru „Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice Příčná“.
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2. Rada obce schválila podmínky výběrového řízení
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 96/1595/2010
Rada obce schválila záměr zveřejnění prodeje pozemků p.č. 1812, p.č. 1813, p.č. 2772 a p.č. 2773 v k.ú.
Troubky nad Bečvou společnosti Lesy České republiky, s.p.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 96/1596/2010
1. Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobového místa dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu těchto smluv.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 96/1597/2010
Rada obce vyslovila souhlas s realizací prací v Základní škole a Mateřské škole Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 97. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 3. 11. 2010
Usnesení rady 97/1598/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1599/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1600/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o přípravě ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1601/2010
1. Rada obce vzala na vědomí protokol o otevírání
obálek s nabídkami veřejné zakázky malého charakteru „Rekonstrukce místní komunikace v obci
Troubky, ulice Příčná“.
2. Rada obce vzala na vědomí Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého charakteru „Rekonstrukce místní komunikace v obci
Troubky, ulice Příčná“.
3. Rada obce schválila na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého charakteru
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky,
ulice Příčná“ společnost INSTA CZ s.r.o. Olomouc.
4. Rada obce pověřila starostu obce jednáním se
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společností INSTA CZ s.r.o. Olomouc ve věci uzavření smlouvy o dílo na výše popsanou zakázku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1602/2010
Rada obce vzala na vědomí žádost Nadace Charty 77
o poskytnutí finančního příspěvku na Konto Bariéry.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1603/2010
Rada obce vzala na vědomí žádost TJ ZORA Praha
o poskytnutí finančního příspěvku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1604/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi dle
přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1605/2010
Rada obce vzala na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u kontrolovaného subjektu „Základní školy a Mateřské školy Troubky“ dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1606/2010
Rada obce vzala na vědomí Rozhodnutí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 18 122/2010-25
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
ČR na rok 2010 na zajištění zmírnění škod způsobených právnickým osobám vykonávajícím činnost škol
a školských zařízení povodněmi v roce 2010 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1607/2010
Rada obce schválila poskytnutí mimořádné odměny
řediteli Základní školy a Mateřské školy Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1608/2010
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
obecního bytu paní Zdeňce Nemravové, a to do
30. 11. 2010.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
dodatku této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1609/2010
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
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obecního bytu panu Ladislavu Hudcovi, a to do
30. 4. 2011.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
dodatku této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1610/2010
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
obecního bytu panu Vladimíru Borkovi, a to do 30.
11. 2013.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
dodatku této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1611/2010
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1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
obecního bytu paní Jarmile Mezulianikové, a to do
30. 11. 2013.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
dodatku této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 97/1612/2010
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
obecního bytu paní Miladě Dreksové, a to do
30. 4. 2011.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
dodatku této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Vzpomínka na Den veteránÛ (11. listopad)

âerven˘ vlãí mák
Každoročně v listopadu rozkvetou od
Severní Ameriky po Evropu na klopách sak,
bundách a kloboucích červené vlčí máky.
Proč se právě vlčí mák stal symbolem Dne
válečných veteránů?
Květ vlčího máku jako symbol vojáků zabitých
ve válce byl použit před více než 110 lety v Kanadě. Z této doby jsou známy záznamy korespondenta, který během napoleonských válek popisuje hroby vojáků z oblasti Flander hustě porostlé
vlčími máky. Dále se uvádí, že kolem roku 1920
Američanka M. Michaelová použila tento symbol
jako upomínku na životy zmařené v 1. světové válce. Později se začaly umělé vlčí máky prodávat ve
prospěch Dětské ligy a válečných veteránů.
Zdá se, že k rozšíření vlčího máku jako symbolu zmařených životů vojáků dopomohla nejvíce

báseň Ve flanderských polích podplukovníka Johna McCrae.
Podplukovník J. McCrae pocházel z Kanady. Byl
dělostřeleckým veteránem z búrských válek v Jižní Africe a za 1. světové války byl členem kanadských zdravotnických služeb.
22. dubna 1915 použili Němci poprvé bojový
plyn u města Ypers v oblasti Flander. Podle svědectví účastníků „…peklo trvalo 17 dní.“
Po opakovaných nepřátelských útocích ošetřoval podplukovník J. McCrae v obvazišti na břehu
kanálu Yser stovky raněných z řad Kanaďanů, Britů, Indů, Francouzů i Němců a zároveň mohl sledovat ze svého úkrytu, jak se naproti obvazišti na
polním hřbitově rychle rozrůstají řady křížů.
A ještě jedna událost silně ovlivnila McCrae. A to
smrt jeho přítele nadporučíka A. Helmera z Otawy.
Ten byl zabit výbuchem granátu 2. května 1915.
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Dalšího večera McCrae během svého odpočinku
poslouchal zpěv skřivanů a viděl vlčí máky, které
vyrazily za zákopů a hrobů před ním. John McCrae,
naučený psát pouze lékařské recepty, ventiloval svá
muka třinácti linkami textu načmáranými na cáru
papíru.

Na polích ve Flandrech
Pﬁeklad básnû Johna McCrae
Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kﬁíÏi, ﬁada za ﬁadou.
Zde leÏíme. Nahoﬁe mezi ãervánky,
je moÏná sly‰et zpívat skﬁivánky,
zde dole kanóny jen svoji píseÀ ﬁvou.
My uÏ nevstanem a je to moÏná zdání,
Ïe vãera je‰tû Ïili jsme a byli milováni.
Teì jenom ti‰e leÏíme
na polích flandersk˘ch.
Ná‰ boj v‰ak zase jiní pﬁevezmou.
Do va‰ich rukou dáme my teì svou
hoﬁící pochodeÀ a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeÀte na ná‰ Ïal,
Ïe jsme tu padli zbyteãnû. Jen máky porostou
na polích flandersk˘ch.
John McCrae
Český překlad Věry Černé.

Pohﬁeb
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V následujících dnech byla jeho jednotka převelena do týlu, kde napsal
domů: „Jsme unaveni na těle a ještě
unavenější na mysli.“ Báseň, ještě
pod názvem My nebudeme spát,
byla uveřejněna v časopise Punch 8.
prosince 1915.
A ještě jedno vysvětlení, proč právě
vlčí máky. Tentokrát z botanického
hlediska. Semena vlčích máků odpočívají v půdě řadu let, a když nejsou
nablízku konkurenční rostliny, vyraší.
A právě půda na bojištích rozbrázděných a přerytých bombami a granáty působila jako katalyzátor pro
vyrašení vlčích máků. V květnu 1915,
kdy McCrae psal svou báseň, rozkKanadské obvazi‰tû
vetlo množství vlčích máků, jaké zde
předtím nikdo neviděl.
Podplukovník John McCrae umírá na zápal plic 28. ledna 1918 ve Francii ve věku 44 let.
Miroslav Anger
Foto: archiv autora

ZEM¤EL THOMAS W. QUALMAN
8. 11. 2010 zemřel Thomas W. Qualman americký
letec, navigátor na bombardéru B-24 Liberator, poslední
z přeživších účastníků letecké bitvy nad Hanou.

Thomas W. Qualman

Trosky letounu B-24 Liberator 17. 12. 1944

„…Dal jsem osádce zprávu, Ïe jsme trochu pozadu. Podíval jsem se boãním okénkem a snaÏil se pﬁijít na to, co k ãertu na‰e letka dûlá tak daleko od ostatní skupiny. Pak stﬁelec v zadní ãásti letounu zavolal: ,Stíhaãky na sedmé hodinû!’ Sly‰eli jsme je‰tû: ,Tady jsou!’ Uplynuly
asi dvû vteﬁiny a vypuklo peklo…“
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Hﬁbitov, USA

Pohﬁeb, USA

Hrob Thomase W. Qualmana

Pamûtní deska
„THOMAS W. QUALMAN 1925–2010“

Vánoãní dílny a rozsvícení vánoãního stromu
V sobotu 4. 12. 2010 uspořádali
zaměstnanci obecního úřadu již tradiční vánoční dílny spojené s rozsvícením vánočního stromu. Malý večerní
program zahájili trubači slavnostními
fanfárami. Poté, navzdory silnému mrazu, vystoupily na improvizovaném
pódiu školní děti se svým pásmem
vánočních písniček, zazpíval pěvecký
sbor pana Jiřího Buriana a navštívil
nás Mikuláš se svou družinou. Andílci
rozdali dětem sladké adventní kalendáře, které jim věnovalo Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky. Na závěr mrazivého večera prozářily oblohu balonky
štěstí.
Děkujeme panu Petru Mlčochovi za
zajištění ozvučení všech našich akcí.
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Zvlášť děkujeme Emilu Smolkovi za osvětlení vánočního stromu, které obětavě nainstaloval při patnáctistupňovém mrazu. Navzdory nepříznivému počasí vše zvládl a navíc si po celou dobu udržel dobrou náladu a pochvaloval si výhled na krásně zasněžené Troubky.
Děkujeme.
Zaměstnanci obce
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Setkání seniorÛ
V sobotu 27. 11. 2010 se v sále
kulturního domu uskutečnilo tradiční setkání seniorů, které pořádal
obecní úřad ve spolupráci se členy
sociální komise. Těší nás, že tak
jako v minulých letech senioři opět
zaplnili sál téměř do posledního
místečka. Hned při vstupu obdržel
každý host malou pozornost.
Program zahájila předsedkyně
sociální komise paní Jana Navrátilová, která také celým odpolednem
provázela. Na začátku programu se
ujal slova starosta obce Mgr. Radek
Brázda, který přítomné seniory přivítal a při této příležitosti představil
nové členy rady obce, a také
seznámil občany s akcemi, které
jsou připraveny k realizaci v příštím
roce.
Letošní program byl velmi bohatý, i když tentokrát vystupovali pouze Troubečáci. Na zahájení zazpíval a zatančil soubor Hanák
a Hanáček, vystoupily děti ze ZUŠ
pod vedením paní učitelky Dany
Otáhalové a děti ze ZŠ a MŠ
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Troubky pod vedením paní učitelky Ludmily Pískové. Jejich vystoupení byla opravdu moc pěkná
a spojení hudby s tancem bylo opravdu příjemným
pohlazením na duši. Samozřejmě, že nechybělo
ani vystoupení našich nejmenších dětí z mateřské
školy pod vedením paní učitelky Vladimíry Hanzlíkové a Petry Benkové.
Jejich velcí i malí klauni si získali přízeň publika hned při svém originálním vstupu na podium.
Oživením programu bylo také vystoupení dívek
ze skupiny HIP-HOP a troubeckého aerobiku při
ZŠ a MŠ pod vedením Vendulky Janouškové.
Krásnou španělskou píseň nám zazpívala Lucinka Netopilová. Příjemně potěšil i pěvecký sbor
pod vedením pana Jiřího Buriana, který přednesl několik krásných písní.
Jako každý rok nechybělo pro seniory ani pře-
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kvapení, které si pro ně připravily členky Sdružení
přátel základní školy a mateřské školy. Jejich kankán byl opravdu strhující a snad byl i úsměvnou tečkou za příjemným a zdařilým programem.
I když tentokrát organizátoři vsadili „pouze“ na
naše děti a občany, věříme, že senioři nebyli zklamáni a že se hezky pobavili. Sobotní odpoledne na
závěr zpříjemnila naše Troubečanka, která hrála
a zpívala až do večerních hodin.
Děkujeme všem účinkujícím, členkám sociální
komise a slečnám ze základní školy, které ochotně pomáhaly při obsluze a věříme, že se za rok
opět všichni ve zdraví sejdeme na dalším setkání
seniorů.
Šťastný nový rok!
Hana Kamelandrová

Vybrali jsme z tisku
Pozor na podvodníky
Před námi je vánoční čas, doba rodinné pohody,
klidu a rozjímání. Ale bohužel se stává, že právě
v tomto období se mnozí podvodníci snaží pod nejrůznějšími záminkami vloudit přímo do domácností.
Většinou využívají důvěřivosti seniorů, kteří jsou
doma sami.
Přáli bychom si, abyste vánoční svátky prožili bez
nepříjemných překvapení a problémů, proto jsme
pro vás vybrali z Přerovského deníku ze dne
19. 11. 2010 varování Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP):
„Před falešnými fyzioterapeuty, kteří se starším
lidem snaží vloudit do domácností s tím, že mají
příkaz zkontrolovat pacienty, varuje Všeobecná
zdravotní pojišťovna. Případy se v těchto dnech
objevily na Přerovsku a Olomoucku. Pojišťovna
proto varuje zejména seniory, aby se měli před
pochybnou nabídkou na pozoru, protože může jít
o skupinu, která si chce jen vytipovat majetek penzistů.
„Nejprve mi telefonovala údajně zdravotní sestra. Prý dostala kontakt od pojišťovny, aby zkontrolovali nemocné lidi. Spousta pacientů prý nemůže
chodit, takže by se potřebovali setkat osobně,“
popsala důchodkyně, kterou falešní fyzioterapeuti
v minulých dnech oslovili.
Ženu zarazilo, že se jí údajná zdravotní sestra

ptala na věk, který by měla znát. Zjišťovala také,
jaké operace seniorka podstoupila. „Přišlo mi to
celé podezřelé. Navrhla, že mě v úterý osobně
navštíví. Vrtalo mi to hlavou. Nakonec jsem však
kývla a na smluvenou dobu požádala příbuzné,
aby ke mně přišli,“ uvedla.
U seniorky v domě zazvonili muž a žena středních let se složkou papírů v podpaží, kteří nabídli
dlouhodobou fyzioterapeutickou péči.
„Tlačili se dovnitř, odmítali vše vyřídit na verandě, že si potřebují sednout ke stolu a v klidu vše
probrat. Spustila jsem na ně, co jsou zač a co vlastně chtějí. Tvrdili, že jsou z domácí péče a pořád se
chtěli dostat dovnitř. Odmítla jsem je s tím, že
nemám zájem a už někam spěchám. Bohužel se
nám nepodařilo vyfotit jejich auto a jeho poznávací značku,“ dodala.
VZP zaznamenala v Olomouckém kraji několik
podobných případů. Scénář bývá podobný. Přijede auto s nějakou vlaječkou a zpravidla tři lidé, kteří se vydávají za pracovníky domácí péče jedné
agentury. Nelegitimují se a na vyzvání řeknou, že
jména mají na vizitkách. Jejich cílem je dostat se
do domu a zmapovat si majetek penzistů.
Podle krajského policejního mluvčího Michala
Pižurina by lidé měli být obezřetní vždy, když k nim
přichází někdo cizí. „Nemusí se jednat jen o podpisy smluv, ale také o nabídku podomních obchodníků nebo i stavebních prací. Zvláště starší lidé, kte-
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ří hůře vidí nebo se i špatně pohybují, by neměli
pouštět domů cizí osoby,“ radí Pižurin.
I na předem smluvené návštěvy by se podle něj
měli senioři připravit například tak, že je absolvují
v přítomnosti známého nebo člena rodiny. Pokud
má člověk podezření, že by se mohlo jednat o tipaře, který prohlíží majetek a informuje o tom zloděje, je důležité obrátit se na policii. Stejně tak je důležité být obezřetný při obdržení dopisů typu Vyhrál
jste – zašlete osobní údaje.“
Protože senioři bývají díky své důvěřivosti častými oběťmi zlodějů a podvodníků, připravilo Ministerstvo vnitra ČR projekt, který nedávno začal
i v Olomouckém kraji. „Projekt Senioři sobě“ školí
vybrané důvěryhodné seniory, kteří pak osvětu šíří
dál ve svém okolí. Učí důchodce reagovat i na dopisy typu Vyhrál jste – zašlete osobní údaje, zjišťují,
zda je navštívily cizí osoby a upozorňují na různá
rizika,“ vysvětlil Pižurin.
Redakce
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Také naše obec se přihlásila k tomuto projektu,
který má za cíl zvýšit pocit bezpečí občanů a vést
je k spoluzodpovědnosti za ochranu sebe a svého
majetku. V současné době se podílí na dobrovolnické pomoci seniorům – spoluobčanům paní
Františka Borková, Marta Červinková, Jarmila
Kamelandrová, Helena Klosová, Marta Kolečářová, Marie Kratochvílová, Anna Lehká, Jarmila
Němčáková, Jaroslava Špalková a Jarmila Ticháčková.
Navštěvují domácnosti osamělých seniorů, kteří
potřebují pomoc druhé osoby, a upozorňují je na
případná rizika a nebezpečí, kterých by mohli využít zloději. Poradí, jak se vyhnout setkání s podvodníky a nezvanými hosty, a předají taktéž praktické pomůcky k lepší orientaci doma i na ulici.
V lednu bychom rádi nabídli v prostorách kulturního domu našim seniorům videoprojekci
s názvem /NE/bezpečný věk, kterou obci v rámci
projektu předala přerovská Policie.
Ing. Jaroslava Špalková

Pro úplnost uvádíme důležitá telefonní čísla
s přáním, abyste je nikdy nemuseli potřebovat.

ZÁCHRANKA 155 • HASIČI 150
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 • POLICIE 158

Základní ‰kola
Střípky ze života základní školy
Exkurze do hlavního města
V úterý 23. listopadu jsme se my, žáci sedmé,
osmé a deváté třídy troubecké základní školy,
vypravili v rámci mediální výchovy na odbornou
exkurzi do Prahy.
Po „nudné“ cestě vlakem nás očekával následující program: dopoledne prevence kriminality, odpoledne prohlídka budovy České televize.
Z prevence kriminality se vyklubala ne příliš
záživná prohlídka policejního muzea. Zábavný byl
pobyt ve speciální místnosti osvětlené ultrafialovým
světlem. Zkoušeli jste se někdy dívat pod tímto
světlem na bankovky? A nalakované nehty našich
krásek byly tak zářivé!

Po prohlídce muzea jsme měli štěstí, ke vchodu
zrovna dorazilo policejní zásahové hasičské vozidlo. Jen největší siláci si mohli dovolit potěžkat nůžky na vyprošťování osob z havarovaných aut.
Dvakrát jsme museli putovat přes Nuselský most
a ošlehaní studeným větrem jsme ve třináct hodin
dorazili do budovy ČT na Kavčích horách. Prohlídka nás nadchla. Paní průvodkyně dokázala poutavě vyprávět, odpovídala zpaměti na spousty otázek, znala důvěrně chod televize.
Co jsme všechno viděli?
Přenosové vozy – nejdražší za 190 miliónů korun.
Natáčecí studia – z pěti jsme si mohli prohlédnout čtyři, měli jsme opravdu štěstí!! A ještě se nám
dostalo zcela výjimečného povolení vejít do studia
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a pohybovat se mezi dekoracemi postavenými
k natáčení seriálu Zdivočelá země. Taky v ateliéru
k pořadu Sama doma jsme se mohli na všechno
podívat pěkně zblízka.
Známé tváře – Jaká by to byla televize bez herců, moderátorů, redaktorů? Potkali jsme jich hned
několik, největší rozruch způsobil Jirka Mádl. Autogramy nám ochotně dával herec Jiří Dvořák.
Není divu, že na dojmy vyhrála na celé čáře ČT.
Zbyly nám necelé dvě hodiny na krátkou prohlídku Prahy. Od sochy svatého Václava jsme
pospíchali k orloji, abychom se podívali na prome-

nádu apoštolů. Pro některé z těch, kteří navštívili
Prahu poprvé, byl orloj tím nejpěknějším zážitkem.
Zpáteční vlak jsme nezmeškali, nikdo se neztratil ani nezranil, všichni přijeli v pořádku, a tak můžeme prohlásit akci za zdařilou.

Křížem krážem Lobodicemi

museli hlásit. V dalších dvou kategoriích už museli žáci prokázat svou schopnost orientace. V mapě
měli vyznačeny kontrolní body a bylo už pouze na
nich, jakou cestu k nim zvolí. Samotný závod probíhal přímo v centru Lobodic.
Mezi nejmenšími dosáhli nejrychlejšího času žáci
2. třídy naší školy Tereza Geryková a Matěj Čečman. V nejstarší kategorii vybojoval druhé místo
žák 9. třídy Jakub Václavík.
V obou těchto kategoriích byli žáci ZŠ a MŠ
Troubky vyhlášeni nejlepším týmem a jako odměnu si kromě poháru pro vítěze odvezli i sladkou
roládu.

V pátek 8. 10. se žáci naší školy zúčastnili závodu v orientačním běhu Křížem krážem Lobodicemi, který pořádala místní základní škola za pomoci oddílu orientačního běhu ze Šumperka. Děti tak
měly možnost zjistit, jak vlastně takový závod probíhá a vyzkoušet si techniku, kterou používají i profesionální závodníci.
Naši školu reprezentovali žáci 2. třídy a žáci 6. až
9. třídy. Závodilo se celkem ve třech kategoriích.
Nejmenší žáčci závodili ve dvojicích a jejich trasa
byla vyznačena pouze fialovými fáborky, i ti si však
s sebou nesli závodní čipy a na každé kontrole se

Dýňové slavnosti
Letošní dýňové slavnosti se nám
opravdu vydařily.
S přípravou děti začaly už v pondělí 25. 10., kdy si vlastnoručně
vyrobily a ozdobily dýňová strašidýlka. V zápalu boje s dýní
naštěstí nikdo nepřišel k úrazu
a strašidla se povedla jen co je
pravda – žlutá, zelená, s kloboukem i bez…
Další den, v úterý 26. 10., měly
děti připravenou oslavu. Žáci 9. třídy pro ně uspořádali zajímavé
soutěže, při kterých musely děti
přemýšlet, zkoušet šikovnost,
rychlost, obratnost, ale mohly se
také pořádně vyřádit. Zároveň se
soutěžemi probíhala volba nej-

Na náměty žáků zpracovala
Mgr. Zdena Odložilíková

Chcete-li vědět víc, zveme vás na školní webové
stránky www.skolatroubky.cz

Mgr. Jakub Kořínek
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krásnější dýně.
V letošním roce vyhrála dýně
Davida Vlacha z 1. třídy.
Slavnosti vyvrcholily v odpoledních hodinách podzimní výstavkou
výtvarných prací žáků 1. stupně
a jejich dýňových strašidel na školním dvoře.
Na naši výstavku jste se mohli
podívat během úterního odpoledne
nebo s lampiónovým průvodem.
Děkujeme všem žákům 9. třídy
za odpovědný přístup a ochotu
pomáhat a hrát si s menšími dětmi.
Děkujeme také všem, kteří přišli
ocenit výtvarné práce dětí.
Názory dětí na slavnosti:
❉ Bylo to dobré jak blázen. – Kuba Berák, 2. tř.
❉ Nejvíc se mi líbilo skákání v pytlích. Hlasování se mi líbilo, i když pro mou dýni nikdo
nehlasoval. – Vojta Baďura, 4. tř.
❉ Líbilo se mi všechno a moje dýně. – Vašek
Krutil, 2. tř.
❉ Na školním dvoře bylo tolik pěkných dýní, že
nešlo vybrat, moc se mi to líbilo. –Viktorka

LAMPIONOVÝ PRŮVOD – SPŠ
V úterý 27. 10. 2010 uspořádalo Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky lampionový průvod spojený s výše zmíněnou výstavkou dýní a různých strašidýlek vyrobených našimi

Vránová, 4. tř.
❉Nejvíce se mi líbily dýně prvňáčků. – Terka
Kamelandrová, 4. tř.
* Všechno se mi líbilo, i když jsem nevyhrál. –
Tom Pacáček, 4. tř.
❉ Židličkovaná se mi líbila. – Terezka Geryková, 2. tř.
Mgr. Marta Kosíková

dětmi. Výstavka byla připravena na dvoře základní školy i v prostorách zahrady mateřské školy.
Opravdu bylo se na co dívat. Školní dvůr byl
doslova zaplněn výrobky dětí a svítící lampionky
dotvářely správnou, tajemnou atmosféru.
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Ve vyzdobeném areálu mateřské
školy čekalo na všechny děti překvapení v podobě malých dárečků
– plyšáků a sladkostí.
Paní učitelka Eva Vojtková se svojí kytarou se nedala odradit sychravým počasím a zazpívala spolu
s dětmi veselé písničky. Děkujeme.
Stejně jako loni patřil závěr večera balonkům štěstí, které alespoň
trošičku rozjasnily noční oblohu.
Závěrem mi dovolte, abych vám
jménem všech členů SPŠ popřála
krásné Vánoce a pevné zdraví do
nového roku.
Hana Kamelandrová
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Plavání
I v letošním školním roce se žáci
3. a 4. třídy naší ZŠ zapojili do plaveckého výcviku, který probíhá každý pátek v rámci vyučování TV na
bazéně v Přerově.
Výcvik byl zahájen 24. 9. 2010
rozdělením žáků do družstev podle
jejich plaveckých schopností a bude
zakončen 10. prosince. Bývá zpestřen desetiminutovým pobytem
v páře, aby se žáci dostatečně prohřáli a nabyli tak dostatek sil k dalšímu plnění náročných úkolů.
Všem žákům se ve vodě velice
líbí. Hlavně se vždy těší na závěrečné minuty výcviku, kdy mají ve
vodě volnou zábavu. Pod vedením
a dohledem zkušených plavčic
dělají velké pokroky.
Jak se naučili plavat? Budou želvami, kapry, štikami, nebo delfíny?
To jim, a jejich rodičům, prozradí
závěrečný diplom.
Lépe potom odhadnou, do jaké
vody si o prázdninách mohou bez
obav troufnout.
třídní učitelky 3. a 4. třídy

23

24

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2010

Speciální třída
Začátkem září jsme provoz naší
speciální třídy zahájili v provizorních
podmínkách. Na konci loňského
školního roku si přírodní živly s naší
školou nepěkně pohrály. Voda nám
celou třídu vzala, a tak jsme začali úplně nanovo.
Dnes je již třída krásně vybavena
novým nábytkem, pomůckami
a zdobí ji práce žáků. Za uplynulé
tři měsíce jsme toho docela dost
prožili. Vytvářeli jsme barevné
mandaly, malovali venkovními křídami a navštívili Městský dům
v Přerově.
Hra Pinnocchio se tolik líbila, že
si někteří v průběhu děje i zatančili. V rámci vyučování jsme navštívili obchody, poznali provoz, dopravní prostředky a služby ve městě.
A abychom něco nezaspali, tak
jsme se společně pustili i do pečení a zdobení perníčků, které v nás
navodilo tu správnou vánoční atmosféru…
Mgr. Michaela Mikešková,
třídní učitelka

Vzpomínky na Běstvinu
Osm měsíců přípravy na biologickou olympiádu,
to je hodně dlouhá doba, ale nikdy toho času nebudu litovat. Vše začalo tak, že jsem vyhrála 3. místo v krajském kole již zmíněné biologické olympiády, jejíž téma bylo Ptáci vyskytující se na území ČR.
Dostala jsem nabídku, abych jela na letní odborné
soustředění na Běstvinu, které je určeno pro nejlepší účastníky biologické a chemické olympiády
z celé ČR. Chvíli jsem přemýšlela, zda jet, či nejet,
ale nakonec jsem si řekla, že pokud nepojedu,
budu toho jistě litovat.
Na konci června nastal den D. Ráno jsem s velkým báglem nastoupila s rodiči do auta a vydali
jsme se na Běstvinu. Cesta na Chrudimsko trvala
necelé tři hodiny. Když jsme byli skoro u cíle, začala jsem mít pochybnosti, jestli jsem neměla zůstat
raději doma. Uklidnilo mě to, že jsem si s pár lidmi
již vyměnila kontakt podle seznamu účastníků
a psali jsme si pomocí facebooku ještě před soustředěním. Nic jsem však na sobě nedala znát, byli

jsme už moc blízko cíle a už nebylo cesty zpět.
Zahlédla jsem bránu do táborového areálu a za ní
už byla velká chatová osada. Pod stromy již čekalo pár „Běstviňáků“ s rodiči. Museli jsme chvíli
počkat, než dorazí další skupiny autobusy z Prahy
a z Pardubic. Brzy poté si nás vyzvedli naši oddíloví vedoucí a dobrodružství začalo...
Následovaly dva neuvěřitelné týdny v mém životě. Pokud bych si měla vzpomenout na všechny
zážitky, nestačil by mi papír o velikosti fotbalového
hřiště. Kdo nezažil, neuvěří! Každý den byl zcela
jiný, úžasný a neopakovatelný. Poznala jsem mnoho skvělých lidí, se kterými jsme byli naladěni na
stejnou notu. Program byl velice nabitý, měli jsme
dvě přednášky denně. Počasí nám po celou dobu
pobytu přálo, proto všechna výuka probíhala venku v přírodě, v terénu, v lese, u rybníka...
Poprvé jsem třeba lovila ryby, učila se poznávat
hvězdy, probrali jsme s vyučujícími z přírodovědeckých fakult vysokých škol z celé ČR tolik oborů, například hydrobiologii, při které jsme chytali
splešťule, potápníky, plankton aj., botaniku, určo-
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vání rostlin na loukách, v lese, zoologii, entomologii, kdy jsme chytali a určovali všemožný hmyz,
ornitologii, genetiku a mnohé další.
Některé přednášky jsme si mohli i libovolně zvolit. U mě vyhrála herpetologie. Také pitva kormorána byla velmi zajímavá. A aby toho nebylo málo,
ještě jsme se starali o křepelku a pěstovali řeřichu
setou. Každý den byl doplněn úžasnými rozcvičkami, které jsem jako jediné moc nemusela.
Z dalších akcí bych mohla jmenovat např. báječný plynový sbor chemiků, výlety, noční bojovou hru,
výuku na všechny možné i nemožné hudební
nástroje apod.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní učitelce
Hradilové a rodičům za to, že mi velice pomáhali
v přípravě a hodně mě podporovali a i nadále mi
pomáhají splnit si své sny.
Běstvina mě utvrdila v tom, že biologie je rozhodně ten obor, kterým bych se jednou v životě
chtěla zabývat. Příští rok se chci zase podívat na
to úžasné místo s názvem Běstvina!
Ilona Vaculíková,
bývalá žákyně ZŠ a MŠ Troubky,
nyní studentka 1. ročníku GJŠ Přerov

Školní družina
V květnu 2010 jsme si mysleli, že všechno skončilo. Povodeň nám vzala naši školní družinu. Přišli
jsme o vybavení, nábytek, hračky… o všechno.
Přesto se podařilo najít nové prostory, vybavit je
krásným nábytkem, novým zařízením, hračkami,
hrami – prostě vším, co děti ke spokojenosti potřebují.

A tak k nám1. září začaly proudit davy dětí včetně nových prvňáčků a naplnily nám družinu do
posledního místečka. Jen co jsme se trošku rozkoukali, rozjeli jsme činnost v obou odděleních,
podle na míru ušitých plánů pro větší i menší děti.
Letos jsme zvolili dvě krásná témata: S nudou
rychle zatočíme a Příroda nás baví.
Hned v září jsme okusili hravé soutěžení na školní zahradě a veselé malování na chodník. Další
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týden jsem dokonce opékali špekáčky na školní zahradě.
V říjnu jsme prožili krásné odpoledne na hřišti v Tovačově, kam nás
pozvali kamarádi na Drakiádu.
Vyzkoušeli jsme koupené i vlastnoručně vyrobené draky a také se
zdokonalili v běhu, protože vítr nám
ten den zrovna moc nefoukal. Další odpoledne jsme pekli brambory
a jablečný štrúdl.
Na začátku listopadu jsme se přenesli do kouzelného světa skřítků,
broučků a berušek.
Pro starší děti byla připravena
světélkující cesta s úkoly. Na soutěžní slova skládaly děti básničku,
za kterou byly odměněny malou
sladkostí.
Menší děti stavěly domečky pro
skřítky z podzimních darů přírody
a nakonec každý v kruhu kamarádů pronesl tiché přání pohádkovým
postavičkám.
Když je škaredé počasí, nám to
vůbec nevadí, protože vyrábíme
pěkné věci, hrajeme si se stavebnicemi, autodráhou, kuchyňkou a dalšími super hračkami, které jsme získali pomocí sponzorských darů
a Obecního úřadu Troubky. Za to
jim patří velký dík.
Děti by chtěly také poděkovat
Sdružení přátel školy, které nám
přispělo na nákup výtvarného
materiálu.
A protože Zpravodaj vyjde v čase
vánočním, bude již za námi návštěva Mikuláše s čerty, kterým jsme
napekli perníčky a hezky jsme je
zdobili. Prostě tu žijeme!
Přejeme vám, aby letošní svátky
i přípravy na ně byly plné radosti,
pohody a štěstí, jak to zažíváme
i my ve školní družině.
Silvie Štenclová, DiS
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Zamûstnanci Z· a M· Troubky
pﬁejí
pﬁíjemné proÏití svátkÛ vánoãních
a ‰Èastn˘ nov˘ rok.
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ZÁPIS DùTÍ DO PRVNÍ T¤ÍDY
Vedení Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Troubky
oznamuje v‰em rodiãÛm budoucích prvÀáãkÛ,
Ïe zápis do 1. tﬁídy se koná

ve stﬁedu 26. ledna 2011
od 13.00 do 17.00 hodin v budovû ‰koly.
Pﬁi zápisu rodiãe pﬁedloÏí obãansk˘ prÛkaz a rodn˘ list dítûte.
Tû‰íme se na budoucí ‰koláky.
Více informací na www.skolatroubky.cz nebo na telefonním ãísle 581 221 131.
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Mateﬁská ‰kola
Milý Ježíšku,
je to už hrozně dávno, co jsem Ti
psala poprvé. Tehdy jsem byla malá
holčička a měla jsem v Tebe bezmeznou důvěru. Věřila jsem, že
dokážeš všechno na světě, stejně
jako můj bratříček, který neváhal
přát si auto větší než panelák.
Představovala jsem si Tě jako malého chlapečka s křídly, který nese na
zádech pytel plný hraček. Dneska
už vím, že jako okřídlený chlapeček
třeba nevypadáš, ale má důvěra
zůstala neotřesena.
…než začnu psát přání, moc ráda
bych Ti, Ježíšku, ze všeho nejdříve
poděkovala.
„DĚKUJI“ nebude jen ode mne,
ale i od všech mých kolegyněk
z naší školky…
Tak tedy děkujeme:
✳ za to, že jsme mohly po povodni
včas otevřít školku a přivítat děti
po prázdninách
✳ že jsme měly kolem sebe lidi
(a nebylo jich málo), kteří nám
usilovně pomáhali, aby se nám
všechno povedlo
✳ za nové hračky, pomůcky, nábytek a vybavení
✳ za krásná pohádková představení
✳ za dárečky od Tvého kamaráda
Mikuláše
✳ avšak nejvíce děkujeme za dětské úsměvy, které jsou pro nás
tou nejkrásnější odměnou.
A jestlipak Ježíšku víš, co se
u nás ve školce děje?
Předškoláčci toho zvládli asi nejvíce. Byli vítat malé občánky, svým
tanečním vystoupením potěšili
babičky a dědečky na setkání seniorů a pravidelně dojíždějí na plavecký kurz.
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Ale ani ostatní holky a kluci z naší školky nezahálejí! Pečlivě se totiž připravovali na Vánoční
besídku, která byla 15. 12. Děkujeme, že jsi nám,
Ježíšku, držel palečky, aby se nám všechno povedlo, abychom potěšili všechny přítomné maminky,
tatínky, babičky a dědečky.
A my ti za to slibujeme, že budeme ostatně jako
vždy hodní.
A nakonec bych Tě, Ježíšku, chtěla poprosit,
abys mi letos splnil jedno přání:
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Až večer všem dětem zahoří od svíček
ve šťastných očích tisíce hvězdiček,
ozdoby zazáří jak zimní náledí
a z dálky tichounce zaznějí koledy,
vánoční stromeček tiše se nakloní,
zaprská prskavkou a zvonečkem zazvoní:
Ať všichni mají kouzelné Vánoce plné zázraků,
pohádek a splněných přání…
Děkuji, Jana Horáková

✳ ✳ ✳ ✳ PLESOVÁ SEZÓNA ✳ ✳ ✳ ✳
prosinec
leden
únor
bﬁezen

25. 12. 2010
15. 1. 2011
29. 1. 2011
12. 2. 2011
19. 2. 2011
5. 3. 2011
19. 3. 2011

ŠŤEPÁNSKÁ ZÁBAVA
MYSLIVECKÝ PLES
SPORTOVNÍ ŠIBŘINKY
ŠKOLNÍ PLES
HASIČSKÝ PLES
OBECNÍ PLES
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
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Spoleãenská kronika
Vítání obãánkÛ
V neděli 5. prosince 2010 jsme v obřadní síni slavnostně přivítali nové občánky naší obce. Krásnou předvánoční atmosféru nám svým vystoupením vykouzlily děti z mateřské školy pod vedením
paní učitelky Petry Benkové. Žákyně ZUŠ Terezie Burianová a Lucie Pavlíková zahrály na flétnu
vánoční koledy. Upřímně děkujeme za jejich vystoupení a paní učitelce Daně Otáhalové za doprovod, kterým v letošním roce obohatila každé naše vítání občánků. V neposlední řadě patří poděkování také panu Jaroslavu Řihoškovi, který vždy ochotně naše malé občánky vyfotil a panu Stanislavu Berčíkovi, který k této příležitosti daroval krásnou vánoční borovičku. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme všem krásné Vánoce.
Hana Kamelandrová

Jitka Zapletalová

Ondﬁej Macháãek

Tereza Smolková

Martin ·palek
Narodil se maliãk˘,
dar vidûní má pod víãky,
dar sly‰ení má v nûÏném ou‰ku,
dar dotyku má v prstíãkách,
dar chuti pozná v prvním dou‰ku,
dar vÛnû v jarních kytiãkách.
Maminko, Ty k tûm darÛm v krátku
dar ﬁeãi pﬁidá‰ nemluvÀátku.
❉

Patrik AmbroÏ

Natálie Mlãochová

Tadeá‰ Vlach

Vojtûch Sedmík
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Spoleãenská kronika
V mûsíci ﬁíjnu 2010 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
70 let Marie Judasová
75 let Marie Ticháãková
Marie Zatloukalová
Franti‰ek Doãkal
Josef Mlãoch
80 let Jan Janou‰ek
90 let Franti‰ka âelechovská
Miroslav Rossmann
Jiﬁina Stískalová
Franti‰ka Svozilová
V mûsíci listopadu 2010 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Ivo Doãkal
65 let Martin Skﬁenek
Eli‰ka Tardíková
Antonie Pazderová
70 let Jaroslav Mrtv˘
80 let Vlasta Zatloukalová
Martin Gregovsk˘
Ludmila Metelková
V mûsíci prosinci 2010 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Petr Zatloukal
65 let Helena Klosová
Jiﬁí Pazdera
Alois ·palek
Václav Zatloukal
Marta Smolková
75 let Antonín Mrtv˘
80 let Antonín Smrkta
Marie Hudcová
85 let Judita Slomková
Marie Neãekalová
V‰em jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví, pohody a spokojenosti do dal‰ích let.

KOLIK NÁS P¤IBYLO
Jitka Zapletalová
Vojtûch Sedmík
Patrik AmbroÏ
Tadeá‰ Vlach

Tereza Smolková
Natálie Mlãochová
Ondﬁej Macháãek
Eli‰ka Bﬁezinová

Srdeãnû blahopﬁejeme k narození Va‰eho dûÈátka a pﬁejeme Vám,
aby do Va‰í rodiny pﬁineslo hodnû lásky, smíchu a nûhy.
AÈ s ním proÏíváte mnoho radosti a ‰Èastn˘ch chvil.

OPUSTILI NÁS
AneÏka Doãkalová
Oldﬁich Stískal
Josef Krko‰ek
Jan Brázda
âas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme tímto upﬁímnou soustrast nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka
Připravila Hana Kamelandrová
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Zlatá svatba
Krásné v˘roãí, padesát let spoleãného Ïivota oslavili
5. listopadu. 2010

pan Antonín Sklenáﬁ a paní Alena Sklenáﬁová
Gratulujeme a pﬁejeme hodnû ‰tûstí a zdraví
do dal‰ích spoleãn˘ch let

Kdy se slaví...
• stﬁíbrná svatba:
• zlatá svatba:
• diamantová svatba:

25 let manÏelství
50 let manÏelství
60 let manÏelství

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2010
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Setkání spoluÏákÛ – roãník 1940

Na snímku jsou zachyceni tehdej‰í ãtyﬁicátníci v roce 1980. V první ﬁadû vpravo je kronikáﬁka a neúnavná organizátorka setkání spoluÏákÛ paní BoÏa Kelnarová (LuÏová).

O tﬁicet let pozdûji. Gratulujeme k leto‰ním sedmdesátinám a pﬁejeme pevné zdraví do dal‰ích let.
Za fotografie dûkujeme Martinu Gregovskému
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Z na‰í farnosti
Vánoãní zamy‰lení
„âas, kter˘ dosud nezadrÏitelnû plynul do
neznáma, se stal událostí, která v‰emu dala
jedin˘ smûr. Pﬁi‰el mezi nás BÛh, jako ãlovûk. Vstoupil do svûta a jiÏ ho nikdy neopustil. Viditelnû se ukázal skrze tváﬁ prostého a chudého dítûte, jehoÏ jedin˘m
bohatstvím byla láska ke v‰em lidem. BoÏí
Syn pﬁijal na‰i chudobu, abychom my mohli pﬁijmout jeho bohatství. Stal se ãlovûkem,
aby se ãlovûk mohl stát BoÏím synem. Stal
se tím, ãím jsme my, aby nám dal úãast na
tom, co je on.“
Vánoce vracejí světu radost a naději. Svět už
není jen náhodnou existencí letící vesmírem
vstříc nečekanému konci. Svým příchodem do
světa Bůh volá: „Člověče, mám tě rád.“
Moje maminka jeden čas pěstovala různé
kaktusy. Nebyla nějakým velkým fandou nebo
odborníkem na kaktusy, ale spíše to byl tehdy
moderní trend. Měla různé druhy kaktusů nejrůznějších tvarů a velikostí.
Mě vždy fascinoval jeden z nich. Měl pěkné
tvary, jako někde ve filmu o indiánech. Choval

se jako živý. Když jsem k němu přiblížil prst,
měl jsem ho plný malých trnů.
V rohu okenního parapetu stál však ještě
jeden kaktus. Byl zvláštní. Neměl žádné trny
a neměl ani žádný kaktusovitý tvar, jak bych si
představoval. Vypadal spíše jako nějaká slehlá
rostlina.
Maminka říkala, že je to vánoční kaktus a že
kvete na Vánoce. Jenomže tento nekvetl už
několik let. A tak se přiblížil jeho konec. Jednoho dne byl přestěhován na balkon a měl tam
počkat do jara, než se budou jiné květiny přesazovat, aby jim uvolnil květináč.
Stalo se však něco nečekaného. Jedno zimní ráno, když maminka větrala a vyšla na balkon, byl kaktus plný květů. Jak krásně rozkvetl. Nevím, jestli to bylo kolem Vánoc, ale spíše
to bylo neočekávané.
A o tom jsou právě Vánoce – Bůh překvapuje člověka. Koná věci, které převyšují všechno
lidské očekávání.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem požehnané svátky vánoční.
Vás otec Radek Sedlák

BohosluÏby, koncerty a akce farnosti
4. nedûle adventní 19. prosince:
Adventní duchovní obnova a adventní koncert
8.30
mše svatá – promluvu pronese otec biskup mons. Josef Hrdlička
14.00

adventní koncert – Schola gregoriana svitaviensis

15.00

adventní zpovídání – P. Horák, P. Šíra, P. Bilinsky, P. Sedlák

16.00

zpívané nešpory – Troubecký chrámový sbor a Schola geregoriana

Během duchovní obnovy bude otevřen farní sál pro zahřátí se u čaje
·tûdr˘ den 24. 12.
14.30
Bohoslužba pro rodiny s dětmi
Během bohoslužby hraje koledy z kancionálu malý chrámový orchestr pod vedením pana Jiřího Buriana a při bohoslužbě bude uvedena vánoční hra O hloupém Jankovi.
21.30

Vánoční večerní mše svatá

Během bohoslužby zpívá chrámový sbor pod vedením pana Jiřího Buriana a hrají místní hudebníci pod vedením pana Oldřicha Vysloužila.
Hod BoÏí vánoãní 25. 12.
8.30
mše svatá, koledy doprovází dechová hudba Fanynka
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Svátek svaté rodiny 26. 12.
8.30
mše svatá, při mši si manželé obnoví své manželské sliby,
protože tento rok na tento den připadá svátek sv. rodiny
Odpoledne: Svatoštěpánská koleda
Mládež navštíví staré a nemocné lidi se zpěvem a hraním koled.
Silvestr 31. 12.
17.00
mše svatá na závěr roku
po mši bude silvestrovské setkání seniorů na faře
23.00 – 24.00 Výstava Nejsvětější svátosti a adorace v kostele a Te Deum na začátku nového
roku a svátostné požehnání
po půlnoci – Společný přípitek na faře
Nov˘ rok 1. 1.
8.30
mše svatá
Nedûle 2. 1.
8.30
16.00

mše svatá
Novoroční a vánoční koncert – Rybovu mši Hej mistře zahraje a zazpívá Dolnobojanovický sbor a orchestr

âtvrtek 6. 1.
Slavnost Zjevení Pánû – lidovû Svátek tﬁí králÛ
18.00
mše svatá – světí se voda, kadidlo, křída, zlato.
Při mši bude vysláno požehnání malým koledníkům.
Sobota 8. 1.
Tříkrálová sbírka – dopoledne i odpoledne budou po vsi chodit koledníci a vybírat na další potřebné lidi stižené různými problémy.

Novoroãní vánoãní
koncert
Troubeck˘ betlém
bude otevﬁen˘ pro veﬁejnost v tyto dny:
25. 12.

sobota

od 14 hod. do 17 hod.

26. 12.

nedûle

od 14 hod. do 17 hod.

31. 12.

pátek

od 14 hod. do 17 hod.

1. 1.

pátek

od 14 hod. do 17 hod.

Svatováclavsk˘ sbor a orchestr pﬁi chrámu Pánû sv. Václava
v Dolních Bojanovicích
uvede
âeskou Rybovu m‰i vánoãní

Hej, mistﬁe
Sólisté: Dita Bilíková – alt
Vojtûch Raãick˘ – tenor
Ing. Jiﬁí Pode‰va – bas
Diriguje: BcA. Lucie ·krbáková

2. ledna 2011
v 16.00 hodin
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Nové internetové stránky
farnosti
Tento rok se podařilo zmodernizovat farnost,
informace jsou zpřístupněny na nově založených internetových stránkách. Naleznete na
nich informace o bohoslužbách ve stejnojmenné rubrice, dále ohlášky plánovaných akcí
v konkrétním týdnu. Na stránkách naleznete stále více doplňovaný diář farnosti, rozepsaný podle měsíců a informace ze zasedání pastorační
rady i se seznamem těch, na které se také
můžete obracet, když budete něco chtít ve farnosti změnit, či pomoci.
Na stránkách naleznete také jistě velmi zajímavou historii vaší farnosti včetně fotodokumentace, tak jak byla představena na farní
výstavě v r. 2009. V současné době je postupně výstava zpřístupňována na těchto stránkách.
Nakonec internetová adresa, k jejíž návštěvě
jste srdečně a pravidelně zváni:
www.farnosttroubky.cz
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Poděkování
Děkuji všem farníkům, kteří jakkoliv přispívají k chodu farnosti. Jmenovitě panu kostelníkovi
Kubitovi, panu varhaníkovi Burianovi, paní katechetce Roubalové, paní květinářce Strnadelové
s manželem, všem ženám podílejícím se na pravidelném úklidu kostela a fary, pod vedením paní
Aloisie Ticháčkové, paní Anežky Ticháčkové,
paní Františky Borkové a paní Idy Ticháčkové,
členům chrámového sboru a schóly, ministrantům.
Děkuji všem těm, kteří přikládají jakkoliv ruku
k dílu na různých brigádách během roku, ale
i jinak, třeba štědrou rukou při sbírkách.
Děkuji zvlášť i všem těm skrytým pomocníkům,
kteří už sice takto přispět nemohou, ale podporují farnost svou modlitbou a trpělivým obětováním
svých nemocí a svého stáří za farnost. Tato
duchovní pomoc je nesmírně důležitá!
Na každého z Vás je pamatováno každý
týden při mši svaté obětované za Vás farníky.
Vás otec Radek Sedlák

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2010

Narození Krista
Vybráno z knihy Dagmar Šottnerové – Vánoce
Každý rok musel Josef putovat do Betléma
v Judské zemi, aby zaplatil daně. Byla to vždy
dlouhá a únavná cesta, tentokrát však působila
Josefovi mimořádné starosti, protože se jeho
ženě Marii mělo již brzy narodit děťátko.
„Bylo by nejlepší, kdybys zůstala doma,
Marie,“ navrhl vlídně. Marie si však přála mít
Josefa u sebe, až se dítě narodí, a proto trvala
na tom, že ho doprovodí. Josef osedlal oslíka,
Marie na něj nasedla a on kráčel pěšky vedle ní.
Vypadala unaveně a byla pobledlá, přesto však
její tvář zářila vnitřním světlem, neboť se blížil
den, kdy se ji narodí Boží Syn.
Konečně Marie s Josefem dorazili do Betléma.
Byla studená, mrazivá noc a hvězdy na obloze
jasně svítily. Přijeli hodně pozdě a nemohli najít
ubytování. Josef si byl vědom toho, že Marie pro
porod děťátka potřebuje přístřeší a teplo. „Zkusíme ještě tento hostinec,“ povzdechl si již bez velké naděje. Betlém byl prostě plný lidí jako oni,
kteří přijeli zaplatit daně. Majitel hostince jen
zavrtěl hlavou, když se Josef zeptal na lože.
„Před hodinou jsem pronajal poslední,“ odpovídal a zavíral dveře. „Prosím vás, pane,“ řekla
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Marie. „Opravdu nemáte vůbec nic? Brzy se mi
narodí děťátko a bude potřebovat střechu nad
hlavou.“
Hostinský si posvítil lucernou na dívčinu tvář.
S hlavou svěšenou unaveně seděla na oslíkovi
a vypadala úplně vyčerpaná. Hospodskému se
jí zželelo. Poškrabal se na bradě a dlouze se
zamyslel. „Vzadu za hostincem mám chlév,“
oznámil. „Nebude-li vám vadit, že je tam dobytek, buďte vítáni a můžete tam zůstat.“
Josef mu vděčně poděkoval a malá skupinka
se vydala do chléva, což byla vlastně jeskyně
vyhloubená ve svahu kopce. Našli si koutek
a ulehli do sladce voňavého sena. Později v noci
se Marii narodilo děťátko. Zabalila je do několika
teplých přikrývek, které si přivezla z Nazaretu,
a protože neměla kolébku, položila je opatrně do
jesliček.
Tu noc, co se narodil Ježíš, Syn Boží, celý svět
hluboce spal. I ve chlévě panovalo naprosté
ticho, až na bučení dobytka a vrkání hrdliček
v podkroví. Marie pohlížela s láskou na svého
maličkého a přemýšlela, co úžasného jej asi na
světě čeká.

Knihovna
DùDA A KORELA
Než babička odjela do lázní, přinesla nám dlouhý seznam úkolů a položila ho přede mě a před
mamku. „Holky moje, stejný seznam má i děda.
Tohle všechno musí dělat.“ Zatvářily jsme se
nechápavě a mamka ukázala na seznam. „A proč
to dáváš nám, když to jsou úkoly dědy?“ Babička
zvedla výstražně prst. „Abyste ho kontrolovaly! Hlavně, ať se pořádně stará o Vašíka!“
Vašík byl bílý papoušek, korela. Babička si ho koupila
před pár lety a chtěla ho naučit mluvit, ale nedostala z něj
nikdy ani slovo. Děda ji zlobil svojí oblíbenou průpovídkou,
které jsme se všichni smáli. „Jo, babičko, kdybys byla hezčí,
Vašík by s tebou mluvil…“
Slíbily jsme, že ohlídáme dědu i Vašíka, a babička spokojeně
odjela do lázní. Bydleli kousek od nás, tak jsme se s mamkou
u dědy střídaly, ze začátku jsme tam chodily každý den, ale když
jsme viděly, že děda zvládá domácnost i Vašíka, řekly jsme mu, ať
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k nám chodí v sobotu a v neděli na oběd a kdyby něco potřeboval, ať zavolá, a kontroly jsme
zrušily.
Uběhly dva týdny, všechno klapalo, babička
byla v lázních spokojená, děda a Vašík také
a pak se jednou večer ozval telefon. Byl to děda
a měl strašně vážný hlas. „Jano, dej mi mámu.“
Vyděsila jsem se. „Dědo, co se stalo?“ Chvíli bylo
ticho a pak na mě vyštěkl, abych se neptala
a koukala mu dát mámu, tak jsem ji zavolala,
máma chvíli poslouchala a pak vytřeštila oči.
„Cože? Kdy? Proboha! Tati, co budeme dělat?“
Netrpělivě jsem stepovala kolem telefonu
a tahala mamku za rukáv, až mi to konečně řekla. Vašík umřel. Hned jsme se oblékly a utíkaly
k dědovi.
Klec byla prázdná, děda seděl nešťastně u stolu a koukal po nás smutnýma očima. „Já za to
nemohu, holky. Přišel jsem z práce a Vašík ležel
pod bidýlkem… nic mu nebylo…“ Ukázala jsem
na klec. „Kde je?“ „V popelnici. Tohle se babička
nesmí nikdy dozvědět. Musím sehnat jiného Vašíka. Musím sehnat stejnou bílou korelu.“
A tak jsme druhý den zahájili pátrání a během
dvou hodin jsme byli úspěšní. Odpoledne jsme
jeli na druhý konec města k holubáři, který choval také kanárky a korely. Když jsme mu vysvětlili, co se nám stalo, vzal nás do místnosti, kde
seděl v kleci druhý Vašík. Děda se rozzářil. „Ty
kluku jeden! Ty jsi snad vstal z mrtvých!“ Chovatel se usmál. „Skoro máte pravdu. Jeho majitelka zemřela a příbuzní mi ho sem před týdnem
přinesli, že neví, co s ním. Je v pořádku, sice se
mi zdá smutný, to víte, byl zvyklý na ženskou, ale
možná právě proto si bude s vaší ženou rozumět!“
Tak jsme odnesli druhého Vašíka domů, děda
ho dal do vyčištěné klece a Vašík se uvelebil na
bidýlku. Prohlížel si nás, my jeho, a pak jsme se
shodli, že je opravdu smutný.
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„Však ona ho babička rozveselí, až přijede, jen
počkejte! Hlavně mě, holky, nesmíte prásknout!“
Za týden jsme šli babičce naproti k vlaku. Když
vystoupila srdce se mi rozčílením roztřáslo! Přivítali jsme se a už to tady bylo.
„Co Vašík? Je v pořádku?“ Děda přikývl a sklonil se ke kufru. „Jak se můžeš takhle ptát, Maruško? Samozřejmě, že je v pořádku! A těší se na
tebe!“
Naložil nás všechny tři do auta a za chvíli jsme
byli u nich doma. Babička se hnala před námi,
v ruce pytlík se zrním, ani se v předsíni nezula
a už byla v kuchyni, kde mezi okny stála na skříňce klec a v ní Vašík.
„Vašíku, zlatíčko moje, mně se po tobě tak
stýskalo! Už jsem doma! Už ti nikdy nikam neodjedu, Vašíku! Řekni mi něco, miláčku!“
Vašík, který celý týden seděl na bidýlku doslova jako chcíplá slepice, se narovnal, oklepal se,
pak začal poskakovat na bidýlku, čepýřil se
a nakonec začal na celou kuchyň skřehotat.
„Ty holka krrrásná! Ty holka krrrásná!“ Babička zůstala stát jako zkamenělá, děda se chytil za
srdce a těžce dopadl na židli, mamka vykulila oči
a mně bylo jasné, že jediný, kdo to musí zachránit, jsem já. „Dědo! Tobě se to povedlo?! Tys
opravdu Vašíka naučil mluvit!“
Děda se na mě nechápavě podíval, já se
k němu vrhla, začala jsem ho objímat, vykřikovala jsem, jak je šikovný, ale to už se vzpamatovala mamka a začala babičce vysvětlovat, jak
děda učil Vašíka mluvit celou dobu, co byla v lázních a do toho blázince se ozývalo šťastné volání Vašíka.
„Ty holka krrrásná! Ty holka krrrásná!“
Irena Fuchsová, Když je kolo v kufru

Krásné Vánoce a ‰Èastn˘ nov˘ rok vám
pﬁeje
Hana Obrtelová
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A léta bûÏí...

Je‰tûÏe máme dvû ruce. Krmení jako u lidsk˘ch mláìat.
Následující čtyři fotografie nám zapůjčil pan Ivo Říhovský. Při pohledu na mírumilovně vyhlížející snímky lze
těžko uvěřit, že svou vojenskou službu vykonával „na
čáře“ na Šumavě. A co s ním mají společného dvě
srnčata? Jejich matka zahynula, bez lidské pomoci
by nepřežila, tak se jich vojín Říhovský ujal a svou
péčí jim nahradil matku.
Šumava 1958

Dojímav˘ snímek – hlubok˘ vztah mezi ãlovûkem a zvíﬁetem.

AÈ tahám dudlík jak tahám, je to
marné, nic uÏ neteãe.
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Dne‰ní dvaasedmdesátníci u odvodu v roce 1957.
Pro zajímavost uvádíme jejich jména: Horní ﬁada zleva: S. Zatloukal, ✝ J. Mrtv˘, ✝ A. Jehláﬁ, A. Gregovsk˘,
Z. Brázda, V. Brázda; Prostﬁední ﬁada zleva: ✝ E. Zatloukal, J. Koﬁínek, J. Brázda, M. Orság, I. ¤íhovsk˘; Dolní ﬁada zleva: J. Ra‰ka, A. Zatloukal, ✝ V. Smolka, ✝ T. Mrtv˘.

Je‰tû jedenkrát odvedenci. Tento snímek zapÛjãil pan Martin Gregovsk˘, fotografie je roku 1958, kde
jsou u odvodu dne‰ní sedmdesátníci. Stojící zleva: Pavel Borek, Stanislav Surma, Josef Brázda, Alois
Mlãoch, Lubomír Smolka, Josef Doãkal, Josef Rozsypal, Oldﬁich Pavlík, Bohumil Krejãiﬁík. Sedící zleva:
Martin Gregovsk˘, Jan Trneãka, Václav Jehláﬁ, Jiﬁí Herman, Fabian Mrtv˘
LK
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Ze sportu
TJ Sokol Troubky
Otevření sportovní haly
Dne 17. 11. 2010 byla oficiálně
zahájena činnost v nově opravené sportovní hale v Troubkách.
Na slavnostním aktu přestřižení pásky byl přítomen starosta
obce Mgr. Radek Brázda, předseda TJ Sokol Troubky Antonín
Ticháček a Dita Zacharová
(Topenčíková), která má velkou
zásluhu na získání významného
sponzorského daru od našich
hokejistů – mistrů světa.
Mezi dalšími pozvanými hosty
byl místostarosta Mgr. Martin
Frgál, ředitel školy Mgr. Petr Vrána, zástupci dodavatelských
firem, například firma Parket
Milan Škorňa – dodavatel sportovní podlahy v tělocvičně, I. P.
Parket Václav Tauš – dodavatel
podlahy v posilovně, na chodbách a kompletní dodavatel
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všech dveří ve sportovní hale. Vladimír Mraček – dodavatel vybavení posilovny, Libor Němčák, který
zajistil malířské a natěračské práce. A samozřejmě byla pozvána
také občanská veřejnost.
Sportovní manager Martin Loukota poslal omluvný dopis, ve kterém poděkoval za pozvání a pozitivní informaci, že sportovní hala
v Troubkách je již po rekonstrukci
a předána k užívání sportovcům
TJ. Omluvil z účasti na slavnostním zahájení hokejisty, mistry světa, hrající hokejovou extraligu, kterým klubové povinnosti nedovolily
osobně se této slavnostní události zúčastnit.
Předseda TJ Antonín Ticháček
na závěr slavnostního otevření
poděkoval všem, kteří se podíleli
na obnově sportovní haly a popřál
sportovcům hodně úspěchů.
Antonín Ticháček
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Spoleãenské dûní
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Blíží se konec roku a nastává
nejen období hodnocení roku
stávájícího, zazimování techniky, ale i období školení
a v neposlední řadě topná sezona. V tomto období je nutné dbát zvýšené opatrnosti v kotelnách,
kde se topí pevnými palivy a udržovat pořádek
a čistotu v blízkosti kotle, jelikož hrozí větší výskyt
požáru. Také je nutné mít dobře zajištěná komínová dvířka.
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných
hasičů, které se konalo 27. 11. 2010 v Pavlovicích,
prakticky uzavřelo hasičský
rok. Každý sbor obdržel Zpravodaj OSH, který bilancoval
veškeré dění dobrovolných
hasičů v okrese. Toto shromáždění také schválilo výsledky hospodaření OSH za daný
rok a schválilo plán rozpočtu
na rok 2011.
V rámci okrsku se okrsek
schází pravidelně na svých
jednáních. Je naplánována
VVH okrsku, která se uskuteční v měsíci únoru v Troubkách.
Také náš sbor se připravuje na
bilancování roku a přípravou
valné hromady, která bude
v měsíci lednu.
Něco k činnosti sboru za
poslední čtvrtletí letošního
roku. Skončila soutěžní sezona pro mladé hasiče. Zde se
musím pozastavit a říci, že
v současné době nemá sbor
žádného fundovaného vedoucího mládeže.
V letošním ročníku požární
hry Plamen i VC OSH Přerov
byl náš sbor zastoupen pouze
v kategorii starších žáků.
Letošní soutěžní rok byl také
po soutěžní stránce dosti chudý. Naše družstvo se sice

zúčastnilo hry Plamen a skončilo v celkovém hodnocení na pěkném desátém místě z dvaceti šesti
družstev, avšak závody Velké ceny se podařily
uskutečnit pouze dvakrát. Jednalo se o soutěž
v Pavlovicích a o domácí soutěž O Pohár Hané.
Slabé výsledky se dají odůvodnit malým počtem
členů družstva. Spousta mladých hasičů již odešla do kolektivu dorostu a z družstva mladších žáků
přešlo do starších velmi málo členů.
Na podzim jsme se již v posílené sestavě
zúčastnili I. kola hry Plamen pro rok 2011 v Přestavlkách a snad i s touto soutěží skončilo trápení

46
našeho družstva, když se nám podařilo vybojovat
sedmnácté místo z třiceti družstev.
V oblasti soutěžního družstva mužů se členové
družstva zúčastnili postupových kol a soutěže
VC OSH Přerov. Naše družstvo se hned z jara,
konkrétně 29. března, zúčastnilo soutěže požární
dovednosti Radslavská přilba. V této velice náročné soutěži obsadilo 16. místo z celkového počtu 29
družstev.
Hned vzápětí nás čekala okrsková soutěž
v Bochoři, kde jsme bohužel neuspěli a po zkaženém požárním útoku jsme skončili na třetím místě.
Na okresní kolo postoupilo soutěžní družstvo
z Bochoře.
Po domluvě na okrskové schůzi se na okresní
kolo postavilo soutěžní družstvo z celého okrsku,
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které reprezentovalo náš okrsek. Výsledkem
okresního kola bylo krásné třetí místo.
Mezitím už jsme se také začali věnovat závodům Velké ceny. Hned na první soutěži, které
jsme se zúčastnili, jsme získali s časem 24:86
14. místo, které bylo ohodnoceno dvěma body
do celkového hodnocení.
Za zmínku také jistě stojí tři třináctá místa
z Velkých cen v Olšovci 22:22, Opatovicích 22:81
a Valšovicích 24:51. Nelze také vynechat nejúspěšnější závod v Drahouších, kde jsme s nejlepším časem 20:61 a umístěním na devátém místě získali 7 bodů.
Celkem jsme se zúčastnili devíti velkých cen,
splnili jsme nadpoloviční účast pro celkové hodnocení a dosáhli jsme na celkové dvacáté místo
z dvaceti sedmi družstev s celkovým ziskem šestnácti bodů.
Naše činnost se však nezaměřovala pouze na soutěžení. V tomto
kalendářním roce družstvo udržovalo úpravu parku u hasičské
zbrojnice, zejména se jednalo
o sečení trávy, aby zde bylo možné postavit překážky a připravovat
se na soutěže. Na podzim byly
ořezány stromy a keře a dále byla
provedena údržba překážek
a soutěžního nářadí.
Něco málo slov o zásahové jednotce sboru obce Troubky. Jednotka se stále zdokonaluje na školeních s různou tematikou, která je
součástí daného výcvikového
roku. V listopadu se naši čtyři členové zúčastnili kurzu nositelů
dýchací techniky a v měsíci prosinci se celá jednotka zúčastní
cyklické přípravy nositelů dýchací
techniky v polygonu na HZS Prostějov. V letošním roce budou
doplněny ochranné pomůcky pro
výjezdovou jednotku.
Druhá část roku znamenala pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů v Troubkách značné uklidnění.
Tedy alespoň co se zásahové činnosti týká. Jednotka pomáhala
několikrát zlikvidovat obtížný
hmyz, a tím naštěstí výčet zásahů
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končí. Z tohoto důvodu zůstalo více času na školení, výcvik, údržbu techniky požární zbrojnice.
Pod naše křídla přibyl další automobil. Jedná
se o sedmimístný Volkswagen Transporter, který se podařilo získat převodem od Policie České
republiky. Díky přízni obecního úřadu a dotaci od
Olomouckého kraje jsme mohli poslední listopadový den vrátit vozidlo CAS 32 T 815 po rekonstrukci zpět do garáže. Tatra byla již ve značně
špatném stavu. Díky pracovníkům firmy Komet
Pečky s. r. o. se dostala opět do výborné kondice a bude moci pomáhat řadu dalších let. Po
doplnění výbavy a patřičném proškolení obsluhy
bude vozidlo znovu zařazeno do výjezdu.
Dále se naše technika rozrostla o další technické prostředky. Konkrétně se jedná o elektrické
kalové čerpadlo, motorové kalové čerpadlo či elektrocentrálu. Poděkování patří všem, kteří se na zís-
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káním nového vybavení, respektive rekonstrukci
vozidla, podíleli.
Následující zimní období bude, doufejme, pokračovat v nastaveném trendu a to, že se budeme
moci spíše soustředit na zdokonalování zázemí,
vlastních znalostí a schopností.
Poděkování našeho sboru patří všem sponzorům a dárcům, ale v první řadě Obecnímu úřadu
v Troubkách za materiální a finanční podporu, bez
kterých by náš sbor nemohl existovat. Výbor sboru upřímně děkuje a těší se na další spolupráci.
Vážení spoluobčané,
výbor sboru a členové SDH Troubky vám přejí
v nastávajících nejkrásnějších svátcích roku vše
nejlepší, hodně klidu, zdraví, osobní pohody a spokojenosti a do toho nového hodně sil, elánu a životního optimismu a v neposlední řadě to nejhlavnější – zdraví.
Výbor sboru SDH

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Vás zve na

Hasiãsk˘ bál
19. února 2011
kulturní dÛm Troubky
od 20 hodin
K tanci a poslechu hraje
taneãní skupina Galaxy
bohatá tombola • obãerstvení zaji‰tûno
vstupné 50 Kã
Srdeãnû zvou místní hasiãi
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Soubor Hanák Troubky
Vážení Hanáci a příznivci folkloru,
rok utekl jako voda a je tady poslední číslo
Zpravodaje. Všichni již pomalu bilancují, ale soubor Hanák čeká ještě spousta práce. Po mnoha
vystoupeních jsme se připravovali na Vánoční
posezení u cimbálu. Tato akce bývá hojně navštěvovaná a my všichni jsme se na ni moc těšili.
I letos byl připraven bohatý program, který nám
předvedly soubory z Kojetína, Vracova, zpěváci
troubečtí a moštěnští a v neposlední řadě také
náš Hanáček a Hanák.
Uzávěrka Zpravodaje byla těsně před touto
akcí a my věříme, že se vše povedlo ke spokojenosti diváků i účinkujících.
V tomto období nacvičujeme na celostátní ples
do Prahy. Koná se 5. února 2011 a bude zaměřen na oblast Hané. Této akce se účastní dvanáct
souborů a mnoho dalších hostů. Je to v pravdě
akce, na kterou se pak vzpomíná celý život,
a každý soubor se tam bude chtít představit v co
největší parádě. Nácviky probíhají v neděli a jsou
velmi náročné na čas. Poslední secvičná má být
21. ledna v Troubkách. To k nám přijede asi na
250 tanečníků a muzikantů.

Soubor Hanáček se schází pravidelně a nacvičuje stále nová pásma. Je až s podivem, že
dnešní malé děti mají tak krásný vztah k tradicím.
Možná si to zatím ani neuvědomují a je na jejich
vedoucích, aby v nich tuto lásku k folkloru zakořenili co nejpevněji. A my si právem myslíme, že
to dělají tou nejlepší cestou.
V současné době má soubor Hanák málo
tanečnic. Kluků je dost, ale děvčat se nám nějak
nedostává. Je to v historii poprvé. Vždycky spíš
chyběli kluci.
Tak děvčata, která máte zájem o tanec, rádi
vás v souboru přivítáme. Uvítáme všechny ročníky. Málokterý soubor má tak nízký věkový průměr jako soubor Hanák Troubky.
Na rok 2011 jsme obdrželi pozvání na vystoupení do Francie, Itálie, Chorvatska a na Slovensko. Záleží na mnoha okolnostech, kam vyrazíme. Jsou to hlavně finance a četnost účastníků.
Chuť tancovat a zpívat máme pořád.
Soubor Hanáček a Hanák vám všem do nového roku přeje pevné zdraví, pohodu a děkujeme
vám za vaši přízeň.
Za soubor Hanáček a Hanák Stanislav Vojtek

Myslivecké sdruÏení Mezilesí Troubky
Přichází konec kalendářního roku, kvapem se
blíží vánoční čas. Troubečtí myslivci využívají
listopad a prosinec k pořádání
honů na drobnou zvěř, zajíce
a bažanty. Velká voda z května ①
opět udělala řádnou paseku na
stavech zvěře, stejně jako nepříjemné studené a mokré počasí
v červnu a červenci. Myslivecký
hospodář, člověk, který rozhoduje o výši odstřelu, tedy musí přistoupit ke značně regulovanému
lovu s ohledem na kmenový stav
zvěře tak, aby byl dodržen předpoklad dalšího úspěšného chovu
v nejbližších letech.
Hony nejsou jen lovením zvěře.
Je to rovněž záležitost společenská, možnost setkání s myslivci
z jiných spolků v republice, ale

i mimo hranice našeho státu. A v Troubkách, po
stránce úrovně, nasazují laťku hodně vysoko.
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K tomu přispívá nejen zázemí
Konírny, ale vůbec celý kolorit
honu. Samozřejmostí je přítomnost mysliveckých trubačů s fanfárami při zahájení, průběhu
i zakončení celého honu. Pasování krále, jeho princátek, humorné
odsouzení „hříšníků“ z řad střelců
za nedodržování mysliveckých
mravů, to jsou zase akty při
poslední leči.
Jak hony probíhají, ale i jiné
obrázky ze života troubeckých myslivců najdete na nově vytvořených
webových fotostránkách:
www.myslivosttroubky.rajce.net,
které jsou dalším krokem k tomu,
abyste mohli detailněji nahlédnout
pod pokličky v jejich kuchyni.
Právě probíhá rovněž doba přikrmování zvěře. Už začátek prosince dává tušit sněhovou nadílkou
a nízkými teplotami pod bodem
mrazu, že by nás mohla čekat
chladnější zima. Jen v pohádkách
však existuje věštecká koule, kterou bychom potřebovali, abychom
zjistili, jaká bude paní Zima doopravdy. Nechejme to na ní, je určitě mocnější než my.
Zvěř nesmí nikdy strádat, to je
prvořadým úkolem každého správného myslivce.
Začátek nového roku se bude
opět nést ve znamení příprav na
myslivecký ples. Termín byl stano-

①

KaÏd˘ hon zaãíná nástupem

②

Tak vypadá pohled loveckého
psa, kdyÏ vyÏene baÏanty z jejich
úkrytu

③

Tento u‰ák je pouze
zdokumentován

④

V˘ﬁad s Halali a poslední poctou
ulovené zvûﬁi

②

③

②
④
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ven na sobotu 15. ledna, hrát bude
skupina BIG MŽIK. Přijďte se pobavit, čeká na vás myslivecká kuchyně, dostanete možnost si přinést
některou z cen bohaté tomboly.
Myslivečtí trubači se budou jistě
chtít ukázat v tom nejlepším světle.
A na závěr mi dovolte, i když
jsem již v minulém čísle Zpravodaje tak trochu popřál za sebe a myslivecké sdružení k závěru roku,
abych tak učinil ještě jednou. Myslím, že není vůbec na škodu znovu
poděkovat všem, kteří se v dobrém
slova smyslu nejen na troubecké
myslivosti podíleli, pomáhali nebo
alespoň neházeli klacky pod nohy.
Troubečtí myslivci přejí všem občanům klidné a příjemné prožití
vánočních svátků, bujarého Silvestra a prožití celého nového roku ve
zdraví, štěstí a spokojenosti.

⑤
Král honu je v˘sostní postavení
a je potﬁeba taky nûco do klobouku v ruce pﬁedsedy Svozila.

Luděk Judas

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
poslední akcí letošního roku byla pro naše chovatele, jako již každý rok, největší výstava drobného zvířectva na Moravě, která se uskutečnila
ve dnech 26. – 27. 11. 2010 v Přerově na Výstavišti.
Na VII. výstavě Moravy a Slezska se sešlo celkem 279 vystavovatelů ze všech okresů Moravy
a Slezska, z toho 36 bylo mladých chovatelů.
K vidění bylo 98 plemen králíků (917 kusů), 118
plemen holubů (670 kusů) a 102 plemen drůbeže (506 kusů).
K vidění byli i ovce, kozy a oslík, které můžete
vidět na přiložených fotografiích. Z troubecké
organizace vystavoval přítel Marák, přítel Skopal
a mladý chovatel Skopal.
Zima, která o sobě dávala vědět, návštěvníky
neodradila a výstava byla úspěšná. Během pátku a soboty zhlédlo výstavu a přítomná zvířata
kolem 1500 návštěvníků.
Nyní už nám nezbývá, než se těšit na Vánoce.
Svátky, které děti radostně vyhlížejí kvůli dárkům
a dospělí pro příjemně strávené chvíle ve společnosti své rodiny a přátel. Mnozí mohou říct, že

svátky Vánoc jsou v dnešní době spojeny hlavně
s přejídáním, ale s jídlem a přilepšováním si byla
tato část roku spojena téměř neodmyslitelně. Už
pohanské slavnosti spojené se zimním slunovratem byly bujarou oslavou života s opulentními hostinami.
Co se týká samotného Štědrého dne, doprovázela jídelníček celá škála štědrovečerních zvyků. Ve velkém hospodářství, stejně tak jako
v malé chalupě, se štědrovečerní „čarování“ točilo kolem nejdůležitějších věcí – jaká bude úroda,
jestli všem v rodině bude sloužit zdraví a zda se
dcera vdá nebo syn ožení. Od rána se myslelo
na domácí zvířata, chodilo se ale také sypat ptáčkům a přilepšovat lesní zvěři. Rybí kosti se nasypaly na zahradu pro krtka, aby neobtěžoval
v zahradě rytím a nebo se z ní přímo odstěhoval.
Psovi a kohoutovi se dávalo česneku, aby byli na
cizí zlí a dobře hlídali hospodářství. Jak jim česnek chutnal, nevíme. Spíše se ale domácím zvířatům všeobecně přilepšovalo. Dávala se jim lepší a bohatší podestýlka. Na přilepšenou k normálnímu krmení dostávala rozkrojená jablíčka,
mrkev.
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Lidé obvykle jedli přes den jen
vánočku, aby večer viděli zlaté
prasátko, a po setmění se scházeli
u štědrovečerní večeře. Než
půjdete o Štědrém večeru ke stromečku, nezapomeňte na svoje
zvířata a dopřejte vánoční nadílku
i jim.
Pohodově strávené svátky
vánoční a příjemný vstup do nadcházejícího roku Vám přejí troubečtí chovatelé.
Vaši chovatelé

Fotografie z v˘stavy Moravy
a Slezska
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Předpovědi meteorologů se vyplnily a my jsme
si užili krásného babího léta. Nezbývá doufat, že
i zima bude přát nám i zahrádkám.
V prosinci někdy bývá mírné a suché počasí,
a to bychom měli využít k dokončení prací, které
jsme nestihli udělat koncem podzimu. Pokud
však zima udeří plnou silou, musíme své aktivity přenést do domu – zaměstnat se četbou a přípravami na vánoční svátky a příchod nového
roku. Přesto bychom měli občas „vystrčit nos“
a zkontrolovat zazimování rostlin, případně opravit ochranu proti okusu zvěře.
Pokud nasněží větší množství sněhu, oklepáváme ho z přetížených dřevin a přihrnujeme ke
kořenům. Zajistíme jim tím tepelnou ochranu
a vláhu. Nastane i čas k prvním nákupům
semen, protože některé výsevy nás čekají již
v únoru.
Nezapomínáme na naše opeřené kamarády,
jejichž hladové zobáčky nám začaly ťukat na
zamrzlá okna. Pokud si netroufáme vyrobit krmítko ze dřeva, postačí i docela obyčejná plastová
láhev s většími náletovými otvory zavěšená ve
větvích stromu a naplněná ptačími dobrůtkami.
Příjemné prožití nejkrásnějších svátků v roce vám
přeje vaše Myška Sázelka!

P.S. Hlavně nezapomínejte na to, že
není důležité, kolik dárků najdete pod stromečkem, ale s kým se
tam sejdete!

Vánoční zajímavost
Ačkoli u nás jsou symbolem Vánoc jmelí a jehličnaté dřeviny, z anglosaského prostředí se k nám
dostal na péči nenáročný tamní symbol – cesmína. Je to stálezelená dřevina s kožovitými a často pichlavými listy. Zelenavě bílé květy se na podzim mění v zářivě červené peckovice. Větvičky
jsou hojně využívané k dekoraci stolů a v podobě věnců zdobí mnohé domovní dveře. V Jižní
Americe našli i další využití, protože ze sušených
listů cesmíny paraguayské vyrábí čaj maté, který obsahuje řadu vitamínů a stopových prvků.
Užívá se k posílení imunity, prevenci onkologických chorob a v neposlední řadě také k podpoře redukce hmotnosti.
M. Franková
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Team Proficarp
NA RYBY S RADOSTÍ
Letos bychom vám všem chtěli
říct pár slov k naší sezóně sportovního rybolovu.
Tento rok nebyl zdaleka tak
úspěšný jako ten minulý, což způsobil nedostatek času našich členů. Sezona byla zahájena docela
pozdě oproti minulému roku, a to
na přelomu měsíce března a dubna, a zkrátila se o květnové
povodně.
První výprava mimo naši rodnou vesnici se uskutečnila poslední víkend v březnu. Cílem byl náš
oblíbený rybník v Huštěnovicích.
I když přes noc padaly teploty pod
bod mrazu, nachytalo se dost ryb,
a to 18 kaprů vážících asi 8–12 kg.
Výprava se skládala ze tří členů
se sedmi rybářskými pruty, na které jsme líčili pochoutky pro šupinaté kamarády. Všechny ulovené
ryby byly navráceny vodě.
Po vydařené výpravě jsme
konečně mohli vyrazit na rozmrznuté tovačovské jezero za Troubkami – na Bágr. Pravidelně si
krmíme místo, kam chodíme chytat, a má to překvapující účinek.
Každému udělá velkou radost,
když si vytáhne několik kaprů. Po
přepočítání chytil náš tým na tovačovském jezeře za letošní sezónu
kolem 140 kaprů.
Potom se rychle objevilo léto
a s ním i prázdniny, které jsme
využili na týdenní výpravu na soukromý rybník v Ponětovicích nedaleko města Brna. Výprava se
konala první týden v srpnu, strávili jsme tam 6 slunečných dnů,
a poslední opravdu deštivý. Na
této výpravě byli čtyři členové:
Michal Vojtek, Tomáš Krejčíř,
Darek Janoušek a Dominik

Michal Vojtek, kapr 13,6 kg

Darek Janou‰ek, kapr 13,2 kg

Tomá‰ Krejãíﬁ, kapr 20,5 kg
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Habáň. Všichni si to tam užili
a i přes velké vedro se podařilo
ulovit opravdu pěkné kousky,
kolem 40 kaprů – největšího
(100 cm a 20,5 kg) chytil Tomáš K.
a dokonce i jeseter (143cm), kterého zdolal Michal V. Opět byly
všechny ryby navráceny vodě
a nám zůstala krásná vzpomínka
s několika fotkami.
K našemu týmu, který se doposud skládal z členů: Michal Vojtek,
Jan Čech, Tomáš Krejčíř a Dominik Habáň, přibyli i dva noví
a šikovní členové – Darek Janoušek a David Hrabčík. Stále máme
i webové stránky, na které se
můžete
kdykoliv
podívat:
www.proficarp.estranky.cz.
Touto cestou bychom také rádi
poděkovali všem, kteří nás
k tomuto sportu dovedli, učili
a podporovali.

Jan âech s kaprem

Tomáš Krejčíř

Michal Vojtek, jeseter 143 cm

PRANOSTIKY NA MùSÍC PROSINEC ✳

✳ ✳ ✳ ✳ ✳

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.
Studený prosinec, brzké jaro.
Mírný prosinec – mírná celá zima.
Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou.
Na suchý prosinec následuje suché jaro.
Jaké zimy v prosinci – taková tepla v červnu.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.
O Silvestru papeži, snížek si už poleží.
✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳
✳
✳
✳
✳
✳
✳
✳
✳
✳
✳
✳
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My‰lenky slavn˘ch
Nejcennûj‰í dary jsou takové, které dáváte od srdce.
MUHAMMAD ALI
Závist je neﬁest i ne‰tûstí souãasnû.

ARTHUR SCHOPENHAUER

Ze v‰ech ÏivoãichÛ jen ãlovûk se umí smát,
aã vlastnû k tomu má nejmíÀ dÛvodÛ.

ERNEST HEMINGWAY

S pln˘m Ïaludkem se pﬁem˘‰lí tûÏce, zato loajálnû. GABRIEL LAUB
Se ‰tûstím je to jako s hodinkami. Nejvíc vydrÏí ty nejménû sloÏité.
S. R. CHAMFORT
Îivot je pﬁíli‰ krátk˘, a ãas, kter˘ ztratíme zíváním,
se nám nikdy nevrátí.

STEHDHAL

Láska je jako ‰tûstí: nemá ráda, kdyÏ se za ní bûhá.

T. GAUTIER

Humor je o nás, satira o tûch druh˘ch.

T. JANOVIC

Dobrou knihu poznáte podle toho, Ïe se mûní pokaÏdé, kdyÏ ji ãtete.
A. COOPER
Rozumn˘ muÏ mÛÏe b˘t zamilován jako blázen,
ale ne jako hlupák.
F. DE LA ROCHEFOUCAULD

UÎ JSOU TADY VÁNOCE
Jindﬁich Balík
Cinky cinky zvonek zvoní,
ve vanû se kapr honí,
z mísy voní ovoce…
Cinky cinky cinkylinky
uÏ jsou tady Vánoce.
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Zadáno pro Ïeny
¤ez s mandarinkami
Potřeby: 1 plechovka mandarinek, 1 šlehačka,
1 pudink připravený za studena, piškot z 4–5
vajec, přidat kakao, lžička obyčejného pudinku,
čokoláda.
Postup: Upečeme tmavý piškot ze 4–5 vajec, přidáme do těsta lžičku pudinku, šťávu z mandarinek, šlehačku, pudink za studena, mletý cukr šleháme, až zhoustne. Do náplně zamícháme
nakrájené kousky mandarinek. Piškot potřeme
náplní. Nahoře posypeme nahrubo postrouhanou čokoládou. Necháme alespoň dvě hodiny
zchladit v ledničce.

Bramborák ze suchého
chleba
Zbytek chleba nařežeme a namočíme do vody.
Když se chléb rozmočí, vymačkáme z něj vodu,
dáme do mísy a přidáme vejce, vegetu (místo soli),
kmín, majoránku, pepř, česnek, cibuli a trochu hladké mouky. Z těsta uděláme placičky, ty osmažíme
na pánvi na tuku.
JS

Medové perníãky
– ‰piãkové

¤ez s jablky
Potřeby: 8–10 nastrouhaných jablek, 4–5 vajec,
hladká mouka, cukr mletý i krystal, vanilkový
cukr, 1/4 kg tvarohu, 1/4 kg másla, 1 čokoláda na
vaření, 100% tuk na rozpuštění čokolády.
Postup: 8–10 jablek postrouhat, dát na plech
vyložený pečícím papírem, osladit, posypat skořicí.
Ušlehat piškotové těsto ze 4 nebo 5 vajec.
Na jedno vejce 4 dkg cukru, 3 dkg hl. mouky.
Ušlehaný piškot nalijeme na jablka, upečeme.
Upečené těsto vyklopíme a nahoře s jablky
potřeme tvarohovou náplní z 1/4 kg tvarohu, 1/4
kg másla, vanilkového cukru, mletého cukru.
Tvarohovou náplň polijeme čokoládou, můžeme
ozdobit kokosem nebo strouhanými ořechy.

Potřeby: 250 g cukru moučky, 100 g medu, 250 g
tuku Hera, 650 g hladké mouky, 4 vejce, 1 lžička
sody, 1 lžíce perníkového koření
Postup:Ve vodní lázni rozpustíme med. Do mísy
dáme cukr, celá vejce, med, rozpuštěný teplý tuk
a koření. Promísíme. Polovinu mouky smícháme
se sodou a postupně přisypáváme a vmícháváme
do směsi. Nakonec přidáme zbylou mouku a opět
důkladně zamícháme, až se vytvoří hladké a voňavé těsto. To vložíme do mikroténového sáčku a
necháme čtyři dny při pokojové teplotě uležet.
Rozvalujeme na pomoučeném vále a vykrájíme
různé tvary. Pečeme při 225 °C zhruba sedm
minut. Ještě teplé potřeme vejcem. Zdobíme klasickou polevou (150 g prosátého cukru moučky a
lžíce citronové šťávy). Uložíme ve vlhku, aby perníčky změkly.
M. Franková
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Smích – nejlep‰í lék
Soudce vysl˘chá sekretáﬁku obvinûného ﬁeditele: „Je vám známo, kolik dostanete, kdyÏ budete kﬁivû
svûdãit?“
„Ano, samozﬁejmû, norkov˘ koÏich a padesát tisíc na ruku…“
Rozãiluje se novomanÏel: „Tohle má b˘t obûd? VÏdyÈ maso není nikde vidût!“
NovomanÏelka se brání: „Buì tak laskav a nenadávej mi! Obûd jsem vaﬁila pﬁesnû podle
receptu paní Magdaleny Rettigové!“
„No a?“
„Tam je doslovnû napsáno: Vezmi za ãtyﬁi koruny masa…“
Uãitel ve ‰kole: „Ze zvíﬁat jíme vût‰inou maso, ale co dûláme s kostmi?“
Îáãek se hlásí: „Prosím, kosti klademe na okraj talíﬁe.“
Cestovatel vypráví pﬁátelÛm, jak pﬁi‰el k medvûdí kÛÏi, která leÏí pﬁed krbem:
„Stalo se to v hlubok˘ch karpatsk˘ch lesích. Zniãehonic stál pﬁede mnou obrovsk˘ medvûd,
já strhl pu‰ku z ramene a bylo mi hned jasné, buì já, nebo on.“
„Je‰tû ‰tûstí, Ïe to dopadlo takhle,“ pﬁeru‰il jeho vyprávûní jeden z hostÛ, „ty by ses pﬁed
krbem tak pûknû nevyjímal.“
„Plavãíku, má muÏstvo dost chleba?“
„Má, pane. Víc neÏ dost. Obvykle jim zb˘vá.“
„Tak? A co s ním muÏstvo dûlá?“
„Zahání jím hlad, pane!“
Paní Nováková dlouhá léta touÏí po koÏí‰ku. KdyÏ se jí manÏel zeptá, co by chtûla k JeÏí‰ku, bez váhání odpoví:
„Norka, miláãku.“
„Není problém,“ ﬁíká manÏel, „to ti ale povídám, klec si bude‰ ãistit sama!“
Pﬁijde pán k psychiatrovi: „Tak co vás trápí, pane Vomáãko?“
„Víte, já mám takov˘ problém. Poﬁád si myslím, Ïe jsem kÛÀ.“
„No, to není nevyléãitelná nemoc, ale je to pomûrnû nákladná léãba.“
„To nebude problém, pane doktore, já uÏ jsem vyhrál ãtyﬁi dostihy.“
V jistém deníku se objevilo toto oznámení: „Hledám uklízeãku dennû od devíti do dvanácti
hodin, jeÏ by pomohla mému manÏelovi s úklidem.“
MuÏ se vû‰í na stromû. Kolemjdoucí soused se ho ptá: „Tak co, jak dopadlo synovo vysvûdãení?“
Ptají se arabského ‰ejka: „Pr˘ vám havarovalo letadlo?!“
„Co tam po letadle! Ale harém bude tﬁeba doplnit!“
LK

58

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2010

Reklama

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
MARIE PAVLÍKOVÁ – KADERNICTVÍ
ˇ
Pﬁeji v‰em zákazníkÛm
radostné Vánoce
a hodnû úspûchÛ v novém roce 2011
Telefon: 776 306 777

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
AUTODÍLNA
Jaromír Pﬁehnal
dûkuje sv˘m spoluobãanÛm za pﬁízeÀ
a pﬁeje v‰em radostné vánoãní svátky, v novém roce 2011
mnoho zdraví, ‰tûstí, osobní spokojenosti
a hodnû kilometrÛ bez nehod.

telefon 606 173 081

KADE¤NICTVÍ
Dûkuji v‰em zákazníkÛm za pﬁízeÀ,
pﬁeji krásné Vánoce
a aÈ vám to v novém roce slu‰í!

Hana Vávrová, telefon: 731 185 402
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ANTONÍN SEDLÁK
IČO: 622 98 402, DIČ: CZ 500612204

Projekãní, stavební a obchodní firma, autorizace âKAIT 1200111
elektro práce, osvûtlení, hromosvody,
tepelné ‰títky budov, vytápûní, klimatizace,
fotovoltaika – vytápûní budov, malé elektrárny, zemní ãerpadla,
mûﬁení a regulace, kamerové systémy, zabezpeãení objektÛ.
Pevná linka: 573 362 224, mobil: 731 690 469
Sídlo firmy: Pﬁerov, Barto‰ova 513 /31 – kanceláﬁ Blahoslavova 2, 750 00 Pﬁerov
mobil: 605 749 067

Firma: Barto‰ova 513/31, 750 00 P¤EROV
PROVOZOVNA TROUBKY, SADOVÁ 1
581 277 873, mobil 731 690 837

• projekce a realizace staveb
• elektromontáÏní ãinnost
• nákup a prodej elektromateriálu
• maloobchod, velkoobchod
• prodejní ãinnost – potraviny VEâERKA
• sázková kanceláﬁ STARTIP

Pﬁíklady ãinnosti:
• kopírování dokumentÛ – A4, A3
• nabíjení mobilÛ, dobíjení kreditu
• opravy elektrospotﬁebiãÛ
• sbûrna elektromotorÛ
• stavební ãinnost, opravy, rekonstrukce
bytové v˘stavby
• hodinové práce, v˘pomoc v domácnostech
a pod.

Pﬁeje sv˘m zákazníkÛm pﬁíjemné Vánoce
a ‰Èastn˘ nov˘ rok.
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Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 3. 3. 2010 na Obecní úřad Troubky, Dědina 286/29, 75102 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka TZ 4/2010: ......................…………………………………………………………………………………….
JMÉNO a ADRESA: .....................…………………………………………………………………..třída…………..
Správná odpověď z minulého čísla byla: DOMA SI Z TEBE PAK VYROBÍM ZVÍŘÁTKO
Správně odpověděli a odměnu dostanou tito výherci: David a Radek Klemešovi, Karolínka a Ondřej Lehcí,
Karolínka a Anička Gregovské, Michaela Řezníčková, Viktorie Vránová, Kamelandrová Tereza, Vojtěch Brázda,
Jan Kamelandr. Správně odpověděly i další děti, ale bohužel v tomto kole nevyhrály.
Věříme, že příště budou mít víc štěstí.

Vítání obãánkÛ v Troubkách 5. 12. 2010

Vítání obãánkÛ v Troubkách 5. 12. 2010

Novoroãní vánoãní
koncert
Svatováclavsk˘ sbor a orchestr pﬁi chrámu Pánû sv. Václava
v Dolních Bojanovicích
uvede

âeskou Rybovu m‰i vánoãní

Hej, mistﬁe
Sólisté: Dita Bilíková – alt
Vojtûch Raãick˘ – tenor
Ing. Jiﬁí Pode‰va – bas
Diriguje: BcA. Lucie ·krbáková
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