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Slovo úvodem
VáÏení obãané!
Tak jako se Zemû s pravidelnou pﬁesností otáãí kolem Slunce, tak i k nám, jejím obyvatelÛm, pravidelnû pﬁicházejí ãtyﬁi roãní období. TûÏko ﬁíci, které z nich je lep‰í. KaÏdé má
své kouzlo, ale tomu ãtvrtému fandíme o trochu více. Pro pﬁírodu je to období odpoãinku,
také my máme ménû práce. V neposlední ﬁadû nám pﬁiná‰í radost z toho, Ïe nûkoho na
Vánoce obdarujeme, nebo sami dostaneme Ïádan˘ dárek.
Mûsta a vesnice jsou uÏ dávno vyzdobeny vánoãními lákadly, jeÏ nás vybízejí k nákupu
dárkÛ. Letos v tomto smûru hraje velkou roli i internet. Brzk˘ pﬁíchod tmy nás vábí k veãerním procházkám po osvûtlen˘ch ulicích.
V my‰lenkách se vracíme k tomu, co nového nám cel˘ rok pﬁinesl – zateplení a novou
omítku na‰í dominanty – kulturního domu s obecním úﬁadem, roz‰íﬁení asfaltového koberce v ulicích Sadová a Kout. V poslední dobû je daleko ménû kouﬁe v zahradách, vût‰ina
odpadu skonãila v kontejnerech na bioodpad.
Leto‰ní podzim byl tepl˘ a abnormálnû such˘. Velká snûhová nadílka uÏ nûkolik let nezdobí na‰e zimní svátky, na nûÏ se v‰ichni pﬁipravujeme a tolik se na nû tû‰íme.
Pﬁi vánoãních oslavách nezapomeÀte na ty potﬁebné, kteﬁí nemají tolik ‰tûstí jako my
a netráví svátky v teple rodinného kruhu. Prosíme vás, abyste nezapomnûli na Tﬁíkrálovou sbírku.
Pﬁejeme vám hodnû zdraví, sil a pohody 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 dobrou spolupráci dûkujeme zamûstnancÛm tiskárny Elan spol. s r. o. Pﬁerov.
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Vzpomínka na pana Stanislava Zatloukala
V pátek 25. listopadu 2011 od nás navÏdy ode‰el pan Stanislav Zatloukal, kter˘ byl prvním starostou na‰í obce
po roce 1989. Dovolte mi, abych krátce pﬁipomenul jeho Ïivotní osudy.
Pan Stanislav se narodil 3. srpna 1938 v Troubkách v rolnické rodinû Josefa a Ludmily Zatloukalov˘ch. Spolu se
svou sestrou vyrÛstal v dobrém rodinném zázemí, ve kterém byl od mala veden k poctivé práci a úctû k pﬁírodû.
Základní vzdûlání získal na zdej‰í ‰kole a po jejím ukonãení ode‰el studovat stﬁední prÛmyslovou ‰kolu strojní
do Pﬁerova.
Svou manÏelku Martu na‰el v rodné obci a spolu vychovali dceru Marcelu.
Pan Stanislav se od mládí aktivnû úãastnil spoleãenského Ïivota v obci, hrával volejbal, pÛsobil v místním folklorním souboru, pozdûji byl ãlenem Osvûtové besedy, která v dobách minul˘ch organizovala v na‰í obci spoustu
kulturních a spoleãensk˘ch akcí.
Do funkce starosty byl zvolen na podzim roku 1990. Stál tak v devadesát˘ch letech u mnoha investiãních akcí
v obci, napﬁíklad plynofikace obce, mûl v˘razn˘ podíl na pﬁevodu nemovitého majetku do vlastnictví obce a pomáhal také rozvoji obãansk˘ch aktivit.
V roce 1997 postihla na‰i obec katastrofální povodeÀ, s jejímiÏ následky se musel coby starosta obce vyrovnat.
Navíc jej nedlouho pﬁed tûmito událostmi navÏdy opustila jeho manÏelka. To by jistû tûÏce zasáhlo kaÏdého ãlovûka. Pan Stanislav ov‰em patﬁil k lidem, kter˘ se snaÏil v‰em Ïivotním pﬁekáÏkám odváÏnû ãelit. A proto se snaÏil udûlat co nejvíce pﬁi prvotní obnovû obce po povodni.
Po komunálních volbách v listopadu 1998 pomáhal novému vedení obce zorientovat se v nejednoduché problematice a poté ode‰el na zaslouÏen˘ odpoãinek. V penzi se mohl opût více vûnovat sv˘m zálibám, pﬁedev‰ím
ãetbû a péãi o rodn˘ dÛm a zahradu. Asi pﬁed rokem ho postihla tûÏká nemoc a jeho stav se postupnû stále zhor‰oval, aÏ této nemoci podlehl.
O této osobnosti na‰í obce by se dalo jistû dlouho vyprávût. Mnozí z vás jsou jeho vrstevníky a urãitû si na nûj
rádi vzpomenou. A také my ostatní bychom mûli s úctou vzpomínat na ãlovûka, kter˘ po osm let stál v ãele na‰í
obce a snaÏil se pro její obnovu a rozvoj udûlat co nejvíce.
âest jeho památce!
V tento sváteãní ãas pﬁeji vám v‰em krásné proÏití vánoãních svátkÛ a v novém roce 2012 hodnû ‰tûstí, zdraví
a osobní pohody.
Radek Brázda

Pﬁíjemné proÏití svátkÛ vánoãních,
mnoho radostn˘ch a úspû‰n˘ch dnÛ
v nadcházejícím roce
pﬁeje
Obecní úﬁad Troubky
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✳✳✳POZVÁNKA✳✳✳
Srdeãnû zveme obãany na

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

✳✳✳
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 7 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 26. 9. 2011
1. Zastupitelstvo obce schválilo
pana Libora Nedbala a paní Janu Navrátilovou ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši
1.046.450,14 Kč a jeho přeúčtování z účtu 431 Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let, za hlavní
i hospodářskou činnost.
6. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
úpravu Statutu Fondu oprav bytového hospodářství obce
v předloženém znění.
7. Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo
zrušit usnesení Rady obce č. 8/115/2011 ze dne
23. 3. 2011.
8. Zastupitelstvo obce po projednání uložilo
starostovi obce zpracovat v termínu do 15. 10. 2011
návrh organizačního řádu obce.
9. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce, aby svolala v termínu do 15. 10. 2011 jednání s projekční kanceláří Ing. Marka a s firmou INSTA CZ.
10. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
11. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
hospodaření obce za období 1–8/2011.
12. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář o hospodaření obce k 31. 8. 2011.
13. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 2/2011.
14. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci – půjčky, TJ Sokol Troubky na financování akce „Rekonstrukce střechy na objektu šaten TJ Sokol Troubky“ dle důvodové zprávy.
15. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k uzavření této smlouvy.
16. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje

převedení vrácených finančních prostředků od TJ Sokol
Troubky do Fondu oprav bytového hospodářství.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
využití části finančních prostředků z prodeje obecního
bytu v Tovačově na financování akce „Zateplení kulturního domu“.
18. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k provedení rozpočtového opatření dle důvodové zprávy.
19. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí, OSA 1.3.1, na projekt „Varovný a vyrozumívací systém obcí Tovačov, Troubky
a Lobodice“.
20. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
přijetí nabídky společnosti JUX s.r.o. Olomouc na odkoupení sestavy UNIMO buněk.
21. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
mimořádné poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce paní Haně Krejčířové v ulici Nová čtvrť II. na
rodinný dům č. p. 688 ve výši 100.000 Kč.
22. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodloužení čerpání úvěru p. Lubomíru Hybnerovi,
č. s. 6110042010 do 30. 6. 2012 a rozšíření tohoto úvěru i na zateplení obvodového pláště domu v ulici Jubilejní, č. p. 459.
23. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
hospodaření ZŠ a MŠ za období 1–8/2011.
24. Zastupitelstvo obce po projednání povoluje
výjimku z počtu žáků v základní škole v rozsahu 145 žáků
základní školy pro školní rok 2010/2011, což odpovídá
průměrnému počtu 16,11 žáků na 1 třídu základní školy,
25. Zastupitelstvo obce po projednání se zavazuje
k povinnosti uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou krajským normativem na vzdělávací činnost
základní školy na maximálně 145 žáků pro školní rok
2011/2012.
26. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku p. č. 1316 v k. ú. Troubky nad Bečvou paní Vlastě Kelnarové, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměra bude upřesněna při geodetickém zaměření.
27. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku p.č. 1316 v k.ú. Troubky
nad Bečvou manželům Paulovým, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměra bude upřesněna
při geodetickém zaměření.
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28. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku p. č. 3745 v k. ú. Troubky nad Bečvou panu Františku Brázdovi, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměra bude upřesněna při geodetickém zaměření.
29. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zřízení věcného břemene dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-128005929/1.
30. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p. č.
2000, 1878, 1951, 1847, 1955, 1901, 1941,1892, 1893,
1896, 1903, 1907, 1914, 1924 a 1932, v k. ú. Troubky
nad Bečvou, a to dle smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Obcí Troubky a společností RWE Gas
Storage, s.r.o. Praha.
31. Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje
prodej obecního pozemku p. č. 493 v k. ú. Troubky nad
Bečvou, o výměře 523 m2, manželům Vojtkovým.
32. Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje
prodej obecního pozemku p. č. p. č. 493 o výměře 523 m2
a p. č. 480 o výměře 231 m2 v k. ú. Troubky nad Bečvou,
panu Krčovi.
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33. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
pronájem pozemku p. č. 290 v k. ú. Troubky nad Bečvou
Mysliveckému sdružení Mezivodí Troubky.
34. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku p. č. 1812 a p. č. 2773
v k.ú. Troubky nad Bečvou společnosti LESY ČR, a to za
cenu 100Kč/m2.
35. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
koupi pozemku p. č. 2610/3 o celkové výměře 516 m2 v k.
ú. Troubky nad Bečvou od pana L. Nováka, a to za
dohodnutou kupní cenu 120 Kč/m2.
36. Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje
radu obce ověřit zastavitelnost pozemků p. č. 4063, 4090,
4083, 4066, 4079 a 4016 v k. ú. Troubky nad Bečvou
dotčeným dálničním přivaděčem.
37. Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje
Radu obce jednáním ve věci vyřešení majetkoprávních
vztahů stavby „Dočasné navýšení terénu v lokalitě
Závalí“.
38. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
Radě obce, aby v termínu do 30. 11. 2011 předložila
zprávu o řešení majetkoprávních vztahů ve výše uvedené lokalitě.

Pietní vzpomínka na Den veteránÛ (11. listopad)
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39. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zřízení Organizační složky obce – Troubeckého klubu
seniorů.
USNESENÍ č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 26. 10. 2011
1. Zastupitelstvo obce schválilo
Ing. Miroslava Mlčocha a Ing. Jaroslavu Špalkovou ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
upravený program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uhradit výdaje na výstavbu části kanalizace v ulici
Příčná v rámci akce „Rekonstrukce místní komuni-

kace v ulici Příčná“.
5. Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje
starostu obce a Ing. Miroslava Mlčocha vedením dalšího jednání ve věci víceprací akce „Rekonstrukce místní komunikace v ulici „Příčná“.
6. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej obecních pozemků p. č. 4063, 4090, 4083,
4066, 4079 a 4016 v k. ú. Troubky nad Bečvou společnosti Precheza a. s., a to za dohodnutou kupní cenu
ve výši 676.000 Kč (odprodávaná výměra 9656 m2).
7. Zastupitelstvo obce po projednání uložilo
Ing. Miroslavu Mlčochovi vytipovat problematická místa kanalizace v obci do 10. 11. 2011.
8. Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje
starostu obce vedením jednání se společností Vak a.s.
ve věci prošetření problematických míst kanalizace
– tuto prověrku dokončit do 30. 11. 2011.

Rada obce
USNESENÍ č. 18 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 14. 9. 2011
Usnesení rady 18/225/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 18/226/2011
Rada obce schválila výměnu vstupních dveří na bytovém domě DPS Šíma B dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy z 5 přítomných členů
rady, tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 18/227/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Kozlovská, paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 18/228/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Záhumení, paní Zdeňce Nemravové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12.
2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 18/229/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 18/230/2011
Rada obce schválila program VII. zasedání Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 18/231/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 10063963
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci OPŽP na akci „Zateplení kulturního domu v Troubkách“.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 18/232/2011
Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
č. 014/2011 na zajištění výkonu technického dozoru
investora u akce „Oprava místních komunikací poškozených povodní v roce 2010, SO 101 – oprava komunikace v ulici Kout, SO 102 – oprava komunikace v ulici
Sadová“, avšak za podmínek projednaných v Radě
obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 18/233/2011
Rada obce schválila snížení výše nájemného za pronájem kulturního domu pro FK Troubky o. s., a to dle
přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 18/234/2011
Rada obce nedoporučuje Zastupitelstvu schválit
záměr prodeje pozemků p. č. 493 a p. č. 480 v k. ú.
Troubky nad Bečvou panu Krčovi.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 18/235/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
pozemku p. č. 1249 v obci Troubky, k. ú. Troubky
nad Bečvou mezi Obcí Troubky a TJ Sokol Troubky dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 18/236/2011
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu schválit povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ a MŠ Troubky dle předložené žádosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 18/237/2011
Rada obce schválila poskytnutí odměny řediteli ZŠ
a MŠ Troubky dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ č. 19 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 12. 10. 2011
Usnesení rady 19/238/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 19/239/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 19/240/2011
Rada obce schválila program a termín 8. zasedání
Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 19/241/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o návratné
finanční výpomoci mezi Obcí Troubky a TJ Sokol
Troubky dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 19/242/2011
Rada obce schválila záměr převodu části obecního

7
pozemku p. č. 481 v k. ú. Troubky nad Bečvou TJ
Sokol Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 19/243/2011
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Miroslavy
Frgalové, Troubky, o přidělení obecního bytu
a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu
žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 19/244/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská, panu Ladislavu Hudcovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 19/245/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská, paní Janě Dudové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 19/246/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu v kulturním domě,
panu Lukáši Polzerovi, Přerov.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 19/247/2011
1. Rada obce schválila jednací řád komisí rady v předloženém znění.
2. Rada obce schválila rozšíření komise pro protipovodňová opatření o nové členy – pana Jindřicha
Válka a Mgr. Radka Brázdu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ č. 20 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 26. 10. 2011
Usnesení rady 20/248/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 20/249/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 20/250/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 0012/2011
mezi Obcí Troubky a společností IWW ENGENEERING, s.r.o., Kroměříž, na zpracování projektové
dokumentace na plynofikaci a vytápění akce
„Rekonstrukce kulturního domu v Troubkách“ dle
přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 20/251/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 014/2011
mezi Obcí Troubky a společností IWW ENGENEERING, s.r.o., Kroměříž, na zajištění Technického
dozoru investora a Koordinátora BOZP na staveništi akce „Oprava místních komunikací poškozených povodní v roce 2010, SO 101 – oprava místní
komunikace v ulici Kout, SO 102 – oprava komunikace v ulici Sadová“ dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 20/252/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 42/201/11
o odvozu a využití vytříděných složek z komunálních odpadů mezi Obcí Troubky a společností BIOPAS, spol. s r.o., Kroměříž, dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 20/253/2011
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Silvie
Štenclové, Přerov, o přidělení obecního bytu a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 20/254/2011
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Renaty
Horákové, Přerov, o přidělení obecního bytu
a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu
žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí Rady.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 20/255/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A, paní Jitce Hostašové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ č. 21 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 9. 11. 2011
Usnesení rady 21/256/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/257/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/258/2011
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 3/2011
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/259/2011
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 4/2011
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/260/2011
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 9-1567A11 se společností PSVS,
a. s., dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto
dodatku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/261/2011
1. Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného břemene dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavírané se společností Telefónica Czech Republic, a.s.
2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene dle výše uvedené smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/262/2011
Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části obecního pozemku p.č. 3745 v k. ú. Tovačov.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 21/263/2011
1. Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného břemene dle smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a. s., číslo smlouvy IP-12-8001147/001.
2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene dle výše uvedené smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/264/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A, paní Martě Hudečkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/265/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma A, paní Ludmile Mrtvé, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/266/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B, paní Marcele Zemánkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 21/267/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
na ulici Sportovní, panu Petru Rozsypalovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/268/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B, paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 29. 2.
2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/269/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská, panu Ladislavu Hudcovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2011.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 21/270/2011
Rada obce osvědčuje, že paní Věra Němčáková, je od
1. 11. 2011 členkou zastupitelstva obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Vánoãní dílny
a rozsvícení vánoãního stromeãku
V pátek 2. prosince uspořádala komise pro kulturu a volný čas
ve spolupráci s obecním úřadem
již tradiční vánoční dílny spojené
s rozsvícením vánočního stromu.
Slavnostní předvánoční atmosféru vykouzlili hned na začátku
programu naši trubači slavnostními fanfárami.
Poté na improvizovaném pódiu
vystoupily děti ze základní školy
se svým pásmem vánočních
koled a říkanek.
Rozjasněné oči dětí však netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše se svojí družinou.
Dočkaly se jak Mikuláše, tak i
andílka, kteří jim rozdali sladké
adventní kalendáře, které věnovalo Sdružení přátel ZŠ a MŠ
Troubky.
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Na závěr byly vypuštěny balonky štěstí, které
prozářily noční oblohu.
Děkujeme panu Emilu Smolkovi za osvětlení
vánočního stromu, panu Petrovi Mlčochovi za
ozvučení a všem, kteří se na programu jakýmkoliv způsobem podíleli.
Zaměstnanci obce Troubky
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Základní ‰kola
Akce naší školy
V tomto školním roce se žáci
naší školy zúčastnili již mnoha
zajímavých akcí. Vysadili strom
pro mír, navštívili místní hasičskou zbrojnici, účastnili se exkurze do Technického muzea
v Brně, jejich výtvarné práce byly
k vidění na zahrádkářské výstavě. Žáci 9. ročníku navštívili ÚP
v Přerově či Prezentační výstavu
SŠ okresu Přerov. Ti mladší –
žáci I. stupně jako každoročně
absolvovali (nebo v nejbližší době
absolvují) zimní část dopravní
výchovy. Velmi se povedla Dýňová slavnost, jež rovněž patří
k akcím, které se na naší škole
s železnou pravidelností opakují.
Žáci naší školy měli možnost
účastnit se exkurze do Osvětimi
a Krakova, vytvořit si ručně malované placky se špendlíkem či
poměřit svoje znalosti ve školních
kolech předmětových soutěží.
Zdařile proběhl také sběr papíru.
Podrobnější informace o konání
výše zmiňovaných akcí včetně
fotodokumentace lze nalézt na
našich webových stránkách
www.skolatroubky.cz.
A jaké akce čekají žáky v nejbližší době? Soutěž nejen řečnických dovedností Mladý Démosthénes, návštěva kina pro žáky I. stupně, lyžařský výcvikový kurz, recitační soutěž a mnohé další.
kol.

Věříš si?
Dne 30. 11. 2011 se žáci 5., 6.
a 8. třídy zúčastnili natáčení vědomostního pořadu České televize
Brno Věříš si? Jako soutěžící se za
naši školu představili Sára Zbožínková a Vojtěch Baďura, oba
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z 5. třídy. Ostatní žáci účinkovali
coby diváci a měli tak možnost
nahlédnout do zákulisí natáčení. Zjistili, jak funguje důležitá spolupráce režiséra, kameramanů, moderátorky, asistentek a maskérek.
Oba soutěžící podporováni skandujícím publikem podali dobrý
výkon. Vojtěch Baďura se umístil na
skvělém 2. místě, Sára Zbožínková
obsadila místo čtvrté.
Jejich zápolení v jednotlivých disciplínách (Zahřívačka, Triatlon, Tři
z devíti a Virtuální hra) můžete
zhlédnout na obrazovkách ČT 1
v úterý 24. ledna 2012 od 15.20 hod.
Ivana Smolková, Jana Hradilová

Vystoupení pěveckého
kroužku
V sobotu 19. 11. 2011 vystoupili žáci pěveckého kroužku naší
školy na setkání seniorů v kulturním domě. Pěkný, téměř třicetiminutový program byl pestrý. Rychlé,
hravé písničky se střídaly se
skladbami v pomalejším tempu,
které jsme vybírali hlavně z našich
krásných hudebních filmů a pohádek. Vedle skladeb umělých se
objevila také česká a francouzská
lidová píseň. Děti si daly záležet
i na čistotě provedení, v hezkých
dětských hláscích již začíná nést
ovoce hlasová výchova, které se
snažíme také věnovat. Kromě jednohlasu jste se mohli zaposlouchat i do dvojhlasých úprav, a to
jak v kánonu bez doprovodu, tak
v mírně obtížnějším klasickém
dvojhlasém zpěvu. Něco jsme
doprovázeli na nástroje Orffova
bicího instrumentáře, častěji jsme
přidávali i doprovod na zobcové
flétny, většinou sopránové. Velmi
pěkným zpestřením bylo i gymnastické pásmo Sáry Zbožínkové. Ke
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konci si všechny děti společně
zařádily také v pohybovém doprovodu.
Vystoupilo celkem 18 dětí z naší
školy, a to od první po devátou třídu. Každé z nich bylo potřebné
a každé přispělo svým dílem. Jsou
to Pavlínka Musilová, Ilonka
a Martinka Němčákovy, Valentýnka Hodrošová, Verunka Bršťáková, Verunka Dolanská, Maruška
Musilová, Anička Burianová, Ivanka Vojtášková, Lucka Dočkalová,
Míša Řezníčková, Eliška Brožková, Renča Nedomová, Monika
Malíková, Anička Brázdová, Yveta Malíková a Terezie Burianová.
Příprava programu byla pro děti
velmi náročná, věnovaly jí mnoho
hodin svého volného času a byly
skvělé. Patří jim naše uznání a mé
poděkování.
Ludmila Písková

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2011

Speciální třída
V naší S třídě se stále něco
děje. Aby se dětem ještě lépe učilo, měníme za každodenního provozu uspořádání celé třídy, vznikly nám přesně označené pracovní a odpočinkové koutky, používáme spousty karet se symboly pro
lepší orientaci, to vše dle vzoru
strukturovaného učení. Moc rádi
ale také chodíme ven, proto jsme
si hned v září naplánovali akci pod
názvem Hledáme přírodniny, kterou jsme zakončili opékáním špekáčků. (foto 1) Mňam, to byla dobrota! V říjnu jsme se vydali do
Městského domu v Přerově na
pohádku Jak se krotí princezna.
(foto 2) Protože kluci vše krásně
zvládli, odměnili jsme je malou
dobrůtkou v cukrárně. S blížící se
dýňovou slavností jsme se ponořili do tvorby výrobků z nasbíraných listů, kaštanů, větviček, užili
jsme si také dlabání dýně
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a vyzkoušeli ubrouskovou techniku. (foto 3) Protože se snažíme co nejvíce zapojit do běžného
života, sami jsme si zkusili uvařit krupici a za

chvíli nás čeká pečení mikulášských perníčků.
(foto 4,5) Tak Vám přejeme, abyste si jako my
užili ten krásný předvánoční čas.
Mgr. M. Mikešková

Tisková zpráva – „Vysaď strom pro mír“
Základní škola a Mateřská škola Troubky zorganizovala dne 21. 9. 2011 u příležitosti Mezinárodního dne míru speciální akci. Žáci naší školy
v tento den společně s dalšími školami ve světě
zasadili strom – dub letní. První stromky byly vysazeny v poledne v Oceánii. Po stopách slunce byly
postupně vysázeny stromky v Asii, Evropě a Africe. Nakonec tento řetěz stromků dorazil do Ameriky. Během jednoho otočení Země kolem své osy
byly vysázeny tisíce stromků.
Tato akce má každým rokem velký úspěch. Vloni se zúčastnilo více jak 5 000 škol ze 132 zemí
a během jediného dne se vysázelo 600 000 stromů. Vysazování stromů je pro nás důležité. Je připomenutím přírody a životního prostředí.
I. Smolková
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Soutěž o nejnápaditější
koše na tříděný odpad
Naše škola usiluje o získání titulu EKOŠKOLA a „Normální je třídit!!!“ Ekotým vyhlásil soutěž
o marcipánový dort pro ten třídní
kolektiv, kterému se podaří vlastními silami vyrobit co možná nejpůsobivější a taky nejoriginálnější
koše na tříděný odpad. Kromě
třídních košů se nám nově objevily koše na tříděný odpad i na
chodbách.
Ekotým sestavil porotu, která
v pátek 11. 11. 2011 obešla
všechny třídy, obdivovala vytvořené modely a vybrala 3 nejzajímavější.
Na 1. místě se umístila pátá třída s koši na papír, plast, nápojové
kartony a dokonce i na plastové
vršky v podobě vláčku, na 2. místě šestá třída s koši doplněnými
o výstavku popelářské techniky
a nástěnku a na 3. místě druhá třída s barevnými koši ozdobenými
barevným papírem.
Vítězná pátá třída převzala
s obrovskou radostí tematický
marcipánový dort ozdobený
barevnými popelnicemi, sladkými
odpadky a zeleným trávníkem.
O svou radost a dort se podělila
s ostatními třídami.
Za upečení veselého dortu
děkujeme paní Elišce Kasprzykové.
J. Hradilová, I. Smolková
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Ze školní družiny
Také říjnové počasí nás stále
lákalo ke hrám na školním hřišti.
Zkrotili jsme papírové draky, při
letecké akrobacii nám papírové
vlaštovky létaly, jak se jim zachtělo, byli jsme na návštěvě u Stromečkové víly a pro skřítky jsme
postavili domečky. V areálu MŠ
Troubky jsme měli možnost zhlédnout a dovědět se něco více
o životě a výcviku ptáků – dravců.
V Tovačově, při hrách bez hranic, jsme si porovnali své síly
a znalosti s dětmi ze školní družiny. V soutěži Golemova ruka jsme
si vyzkoušeli naše svaly v páce.
To nás ručičky bolely. Pokračovali
jsme v ekohrátkách, dlabali dýně,
účastnili se piškvorkiády a mnoha dalších akcí.
V listopadu jsme se starali hlavně o naše bříška. Upekli jsme si
vynikající jablečné řezy – mlasky,
mlasky – uvařili jablečný kompůtek s piškoty (ještě teplý se do nás
vešel) a pečené brambory – to se
nedá popsat! Ty se rozplývaly přímo na jazyku!
Také jste měli vidět naši pyžamovou párty. Všichni, i paní
vychovatelky, se převlékli do pyžamek a nočních košilek a začal rej.
Hodně jsme se nasmáli při soutěžích, scénkách a pojídání dobrot.
Určitě si párty ještě zopakujeme.
Přestože Martin nepřijel na
bílém koni, my jsme si již vytvořili
zimní výzdobu a pomalu se
chystáme na nejkrásnější svátky
v roce – na Vánoce.
Přejeme všem příjemné a klidné prožití svátků vánočních!
V. Mateřánková, S. Štenclová
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Písmenkový král
Každý, kdo chce jednou číst,
musí projít Písmenkovem – zemí
písmen. Král této země provází
prvňáčky na jejich cestě. V úspěšném zvládnutí jim pomáhá také
tetka Abecedka. Aby prošli říší až
do země pohádek, musí získat tři
zlaté klíče.
V listopadu naši prvňáčci získali svůj první zlatý klíč a mohli si tak
odemknout druhou část cesty
k pohádkám a příběhům.
Přejme jim, ať úspěšně zvládnou i druhou část cesty – cestu
slabikářem.
Mgr. Marta Kosíková

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
PŘEJÍ
ZAMĚSTNANCI
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
TROUBKY
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Mateřská škola
„Rolničky, rolničky...“ – v mateřské škole je již v dáli slyšíme cinkat... To se opět přiblížily svátky,
které máme všichni rádi a hlavně ti
nejmenší! Budou plné dobrot, pohádek, pohody a dárečků? Posuďte
sami na dalších řádcích, zda si děti
vše zaslouží?
Pobyt v MŠ není jen „nějaké hraní...“. Děti se denně učí novým
věcem a jsou stále šikovnější. Příkladem jsou naši předškoláci, kteří
od září dojíždí na plavecký výcvik
do Přerova. Vody se už dávno
nebojí a mrskají se v ní jako vánoční kapříci. Na závěr kurzu se
pochlubí rodičům „mokrým vysvědčením“.
Zručnost děti prokázaly při dýňových slavnostech, kdy světýlka rozzářila tělocvičnu. Na tvorbě nápaditých výrobků z dýní se mnohdy
podílely celé rodiny a patří jim za to
velký dík. Však také neodešli
s prázdnou. Domů odcházeli
s ozdobným zápichem do květináče a sladkou odměnou.
Vidíte, že děti na podzim nezahálely... Svaly procvičily při hrabání
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listí na školní zahradě, kde jim šla práce pěkně od
ruky a zrůžověly jim tvářičky. Zahrádka se může
těšit, až ji přikryje sněhová peřinka, na které může
školka dovádět.
V listopadu navštívilo mateřskou školu divadélko z Olomouce s pohádkou o Aničce a princi. Holčičkám přecházel zrak z třpytivých šatiček princezen, chlapci zase obdivovali udatného prince. Kulturní vyžití nás čeká ještě v prosinci, protože se
chystáme do Přerova na koncert Pavla Nováka
a děti se na výlet moc těší.
I ony dokáží udělat radost, například svým
vystoupením na tradičním setkání se seniory. Oči
babiček a dědečků se zaleskly, když zhlédly, co vše
malí dokáží – kotouly, tanečky, básničky – ve škole by měli jedničky. Zatím se na školu připravují,
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předškoláci se byli přesvědčit, jak dobře se sedí
v lavicích první třídy, a pozdravili tam své starší
kamarády. Domácí úkoly zatím nedostávají, ale
upéci a nazdobit ve školce perníčky, to také není
jednoduché. Držíme jim palce, ať se dětem vše
vydaří spolu s vánoční besídkou, na kterou pilně
nacvičují, aby překvapily maminky a tatínky.
Za všechny aktivity si zaslouží pochvalu a myslím, že čertíci si na ně letos nepřišli! Mikuláš se prohýbal pod nůší plnou dobrot pro malé andílky
a bohatá nadílka pod stromečkem je jistě také
nemine!
Kolektiv MŠ přeje všem klidné vánoční svátky
plné radosti a odpočinku a hodně zdravíčka do
roku 2012.
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SdruÏení pﬁátel Z· a M· Troubky
Lampionový průvod
V pátek 4. listopadu uspořádalo naše sdružení lampionový průvod. Tentokrát nám počasí přálo,
a tak se u kulturního domu před
pátou hodinou sešlo více než sto
účastníků průvodu.
Rozsvícené lampionky dovedly
všechny děti a rodiče na místní fotbalové hřiště, které bylo osvětleno
přímo pohádkově. Světýlka schovaná ve sklenicích navodila příjemnou atmosféru.
Poté byla zapálena vatra, při
které jsme si zazpívali za doprovodu paní učitelky Evy Vojtkové,
Ludmily Němčákové a pana Stanislava Hybnera. Jejich písničky
se nesly večerem od fotbalového
hřiště až do dědiny. Tímto jim ještě jednou moc děkujeme.
Pro všechny zúčastněné bylo připraveno malé občerstvení. Každý si
snad přišel na své. Podávalo se
svařené víno, cigáro z udírny a pro
děti zdarma teplý čaj na zahřátí.
Děkujeme dětem ze základní
školy za zapůjčení sklenic se svíčkami, které krásně dokreslily
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večerní atmosféru, panu Emilu
Smolkovi za instalaci osvětlení na
terase a paní učitelce Vladimíře
Hanzlíkové za výrobu papírových
lampionků, které tuto terasu hezky ozdobily.
Poděkování patří také kuchařkám ze školní jídelny, které nám
uvařily svařák a čaj, kuchařkám
z Troubecké hospodářské za zapůjčení várnic, SDH Troubky za
zapůjčení lavic a stolů a v neposlední řadě výboru FK Troubky za
zapůjčení jejich areálu a všem,
kteří se na této akci podíleli. Doufáme, že byli všichni spokojeni
a věříme, že se příští rok zase uvidíme.
Vánoční svátky jsou krásné
nejen pro vůni jehličí a sladkou
chuť cukroví, ale hlavně díky společně stráveným chvílím doma
u vánočního stromečku. Krásné
Vánoce a šťastný nový rok přejí
členové SPŠ.
za SPŠ Hana Kamelandrová

Setkání seniorů
V sobotu 19. listopadu se v sále kulturního domu uskutečnilo tradiční setkání seniorů obce, které pořádaly členky sociální komise
ve spolupráci s Troubeckým klubem seniorů a obecním úřadem.
Tak jako v předešlých letech zaplnili senioři sál kulturního domu
téměř do posledního místečka. Při vstupu obdržel každý senior malý
dárek a kalendář, který věnoval obecní úřad.
Program zahájila předsedkyně sociální komise Ing. Jaroslava
Špalková, která celým sobotním odpolednem také provázela. Poté
se ujal slova starosta obce Mgr. Radek Brázda, který přítomné
v sále přivítal.
Program svým vystoupením zahájily děti ze ZUŠ pod vedením
paní učitelky Dany Otáhalové. Samozřejmě, že nechybělo ani
vystoupení našich nejmenších dětí z mateřské školy pod vedením
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paní učitelky Renaty Ambrožové
a paní učitelky Kláry Skirkaničové.
Příjemným pohlazením na duši
bylo i vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
Troubky pod vedením paní učitelky
Ludmily Pískové. Jejich písničky
spojené s tancem byly opravdu
moc pěkné. Oživením programu
bylo i vystoupení aerobiku při ZŠ
a MŠ pod vedením Vendulky
Janouškové. Krásnou píseň Horehroní nám při kytaře zazpívala Lucinka Netopilová. Svým potleskem přítomní v sále ocenili i vystoupení
Terezky Dohnalové, která zahrála
na keyboard krásnou skladbu
s názvem Yesterday a Lásko má, já
stůňu. Tak jako každý rok si pro
seniory připravily vystoupení členky Sdružení přátel základní školy
a mateřské školy. Tentokrát vystoupením břišních tanečnic, kterému
předcházela hudební vložka člena
sdružení „Alípaši“ v podání pana
Kamila Řezníčka. Svou hrou na
flétnu a tancem svého hada vyloudil na tvářích seniorů upřímné
úsměvy.
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¤ímskokatolická farnost Troubky
a otec biskup Josef HRDLIâKA

vyjadﬁují uznání a podûkování za dlouholeté pÛsobení
v místním chrámovém sboru a za celkov˘ pﬁínos
pro farní spoleãenství ke chvále BoÏí

Zdenû FRIDRICHOVÉ
Pán BÛh nechÈ Vás odmûní sv˘m poÏehnáním
a hojn˘mi milostmi
V Troubkách 19. listopadu 2011

Závěr programu pak patřil smíšenému pěveckému sboru Troubečan pod vedením pana Jiřího
Buriana, který přednesl několik
pěkných písní.
Velmi hezkou tečkou bylo poděkování seniorům od chrámového
pěveckého sboru, kteří byli oceněni za svou práci v minulých letech.
Sobotní odpoledne na závěr
všem přítomným v sále určitě zpříjemnilo i vystoupení dechové kapely Věrovanka, která hrála a zpívala
do večerních hodin.
Děkujeme všem účinkujícím,
členkám sociální komise, členkám
Troubeckého klubu seniorů a slečnám Zuzaně Kamelandrové a Yvetě Pacáčkové za pomoc při obsluze. Poděkování patří i panu Petru
Mlčochovi, který všechna vystoupení ozvučil.
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Věříme, že se všichni hezky
pobavili a doufáme, že se s vámi
za rok opět sejdeme ve zdraví na
dalším setkání seniorů. Děkujeme
Vendulce Janouškové, která vytvořila choreografii k vystoupení členek SPŠ.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků strávených se svými
nejbližšími a hodně zdraví v novém
roce.
Zaměstnanci obecního úřadu

Alipa‰a Kamil ¤ezníãek
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Knihovna
Vánoce dospělých
Jan Skácel
Radostí dûtí ohﬁejem si ruce,
budem se usmívat a ﬁíkat
jsou tady Vánoce,
zatímco bílou nití zaobroubí mráz
to obno‰ené,
co se roztﬁepilo za ta dlouhá léta.
A budeme tro‰ku veselí
a tro‰ku smutní
a tro‰ku pobavení sami sebou.
A ticho roztáhne sv˘ch deset prstÛ
pﬁed na‰e tváﬁe
a zamrzne do opu‰tûn˘ch ulic.
A teplá ramena stromeãkÛ
vtlaãí se do oken,
aÏ bezdûtní
pÛjdou po veãeﬁi na procházku
a budou se drÏet za ruce
a budou si dûtmi
a kaÏd˘ z tûch dvou
se bude snaÏit b˘t ten dospûlej‰í
a peãovat o druhého,
protoÏe venku je kluzko
a uvnitﬁ Vánoce.

Krásné vánoãní svátky
a pevné zdraví v novém roce
vám pﬁeje
Hana Obrtelová

Provozní doba:
Ve ãtvrtek 29. 12. 2011
bude místní knihovna
zavﬁena.
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Spoleãenská kronika
Vítání obãánkÛ
V adventním čase, v neděli 11. prosince 2011 jsme v obřadní síni Obecního úřadu v Troubkách
přivítali nové občánky naší obce.
Při tomto slavnostním setkání vystoupily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky R. Ambrožové a K. Skirkaničové se svými písničkami a básničkami. Příjemnou předvánoční atmosféru podbarvila i děvčata ze ZUŠ Terezie Burianová a Lucie Pavlíková, které zahrály na flétny krásné vánoční koledy.
Jelikož bylo vítání občánků v tomto roce poslední, poděkoval pan starosta všem účinkujícím, předal malý dárek a popřál všem krásné vánoční svátky. Děkujeme paní učitelce Daně Otáhalové, která každé letošní vítání občánků podbarvila svou hrou na varhany.
Děkujeme panu Jaroslavu Řihoškovi, který nám po celý rok miminka fotografoval, a také panu Stanislavu Berčíkovi za krásný vánoční stromeček, který nám k této příležitosti věnoval.
H. Kamelandrová

Aneta Rozsypalová

DominikaZdaﬁilová

Tomá‰ Ticháãek
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Spoleãenská kronika
60 let

75 let

60 let
75 let

60 let

75 let
90 let

V mûsíci ﬁíjnu 2011 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
Oldﬁich Vrána
70 let
Josef Sou‰ek
Bohumil Nûmãák
Vendelín Peluha
Jaroslav Zatloukal
Jarmila Smolková
80 let
Jindﬁich Mrtv˘
Václav Zelenka
V mûsíci listopadu 2011 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
Marie Soukupová
65 let
Emilie Zachariá‰ová
BoÏena Kalábová
BoÏena Zatloukalová
80 let
Martin âervinka
Emilie Gregovská
Stanislav Pumprla
V mûsíci prosinci 2011 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
Kvûtoslava Zaoralová
70 let
Marie Kubitová
Alois Rozehnal
Ludmila Kamelandrová
Karel Jahoda
Josef Paﬁík
80 let
Arno‰t Ra‰ka
Marie Pumprlová
Vladimír Mike‰ka
Vlasta Gregovská

V‰em jubilantÛm pﬁejeme do dal‰ích let
hodnû zdraví, pohody a spoustu hezk˘ch chvil stráven˘ch se sv˘mi nejbliÏ‰ími.
KOLIK NÁS P¤IBYLO
Tomá‰ Ticháãek ❉ ·imon Zatloukal
Srdeãnû blahopﬁejeme k narození Va‰eho dûÈátka a pﬁejeme Vám
aby do Va‰í rodiny pﬁineslo hodnû lásky, smíchu a nûhy.
AÈ s ním proÏijete mnoho radosti a ‰Èastn˘ch chvil.
OPUSTILI NÁS
Stanislav Zatloukal ❉ Pavel Malík
Neplaãte nade mnou,
ten klid a mír mi pﬁejte.
Jen vûãnou vzpomínku
si na mne zachovejte.
âas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme upﬁímnou soustrast nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.
Připravila Ilona Sychravová
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Îivnostnice roku
Srdeãnû gratulujeme paní

JARMILE VÍTOSLAVSKÉ
k dosaÏenému titulu

ZLATÁ
ÎIVNOSTNICE ROKU

❉

O živnostenský titul letos bojovalo 156 podnikatelů. Výherkyně tohoto ocenění, zlatá živnostnice Jarmila Vítoslavská, ručně vyrábí tradiční
hanácké kroje a výšivky. Podniká od roku 1993 –
dodává kroje v kompletní výbavě, včetně klobouku, opasku, šátku a bot.
„Kroje jsou velmi rozmanité. Každá dědinka na
Hané má svá přesná specifika – detailní rozdíly ve
výšivce či mašli, její barvě nebo střihu rukávu,“
uvedla v Hospodářských novinách paní Vítoslavská, která vystavovala i na Expo 2010. V srpnu
jsme ji mohli vidět v pořadu ČT Toulavá kamera.
Dokonce dostala nabídku na sepsání svých zkušeností do knihy, ale této příležitosti nevyužila.
Porota v kategorii živnostníků velmi oceňovala
odvahu paní Jarmily Vítoslavské udržet tradici
a řemeslo. Hanácké kroje vyrábí už 38 let, ruko-

dělnou práci propaguje nejen u nás, ale i v zahraničí. V rozhovoru pro Hospodářské noviny se
mimo jiné zmínila, že ji čeká náročná, ale krásná
práce – zakázka na deset krojů pro českou komunitu v USA.
Pro paní Jarmilu Vítoslavskou je hnacím motorem především láska k této práci a snaha udržet
lidové tradice pro příští generace. Její velkou radostí je vnučka Nikolka, která v krásném hanáckém
kroji od babičky hraje na housle v kapele lidového souboru Krušpánek ve Velké Bystřici.
Odměnou za tuto práci je pak pohled na hanácké kroje při různých lidových vystoupeních a průvodech.
Redakce

(Volně citováno a čerpáno z Hospodářských novin
ze dne 14. 10. 2011)

❄❄❄ Vánoce, na které se nezapomíná ❄❄❄
Vánoce jsou pro většinu z nás rodinné svátky spojené s narozením Ježíška.
V některých rodinách mají o Vánocích dvojnásobnou radost, protože v tento den slaví i vlastní narozeniny nebo narozeniny svého miminka.
Nahlédli jsme do místní matriky a zjistili jsme, že na Štědrý den slaví narozeniny

Benedicta Agyakomah Amuesi z Vrbí,
Eliška Malíková ze Svárova,
Pavla Vránová z ulice Krátká,
Jaroslav Záhora z Vrbí,
Judita Slomková z ulice K Zavadilce.
Gratulujeme.
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Nejmladší z troubeckých dětí, které se
narodilo „pod stromeček“, je Benedicta Agyakomah Amuesi. Její maminka Šárka Kolářová nám poskytla krátký rozhovor.
Jak na ten ·tûdr˘ den vzpomínáte?
Ačkoli jsme měli na tento den zcela jiné plány,
bylo moc milé oznámit celé rodině a příbuzným,
že Ježíšek si letos pospíšil a nadělil nám ten nejkrásnější dárek ze všech.
âekali jste, Ïe se vám narodí miminko
právû pod stromeãek, nebo to bylo pﬁekvapení?
Termín narození jsme měli okolo Nového roku.
Takže jistá pravděpodobnost tu byla, ale přesně
na Štědrý den jsme to opravdu nečekali.
Bylo i v porodnici nûjak poznat, Ïe jsou
Vánoce? Podával se k veãeﬁi kapr?
Jen si vzpomínám, že celý týden jsme dostávali k jídlu vánočku. Jinak jsem v porodnici žádnou zvláštní vánoční atmosféru nezaznamenala.
Objevilo se tam také pár lidí od novin, kteří se
každý rok zajímají o děti, které se narodily na
Vánoce a na Nový rok.
Byli doktoﬁi a sestﬁiãky sváteãnû naladûní?
Lékaři se chovali profesionálně. V této profesi
se asi musí smířit s tím, že budou občas trávit
Štědrý den v práci.
Jak za takov˘ch mimoﬁádn˘ch okolností
oslavila va‰e rodina Vánoce?
Blízcí slavili svátky mezi porodnicí a domovem.
Stihli jsme všechno.
Jak slavíte Vánoce teì? Rozli‰ujete
narozeninovou a vánoãní oslavu?

Jak se slaví Vánoce
v zahraniãí
Paní Blanka Jurková procestovala mnoho
zemí a v některých z nich strávila delší životní
období. Sama o sobě skromně říká, že není ani
Kryštof Kolumbus, ani Thomas Cook, procestovala ale kus světa a v cizině poznala zblízka život obyčejných lidí a místní zvyky. Protože
se blíží Vánoce, zajímalo nás, nakolik se liší
oslavy vánočních svátků v zahraničí od těch
českých, jestli i po dlouhé době pobytu v cizi-
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Nyní jsou pro nás Vánoce samozřejmě spojeny s tím, že má Benuška narozeniny. Pokud je
trávíme v Anglii, kde její tatínek trvale žije, je oslava rozdělená do dvou dní. V Anglii se slaví Vánoce až 25. prosince, takže 24. prosinec patří narozeninám a následující den Vánocům. Tady
v Čechách slavíme narozeniny víkend před Štědrým dnem a na 24. prosince si užíváme Vánoce
se vším všudy. Benuška se na Vánoce těší celý
rok, protože ví, že na ni čeká dvojnásob dárků.
Šárka Kolářová, Kristýna Obrtelová,
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ně dodržuje české tradice a jestli si dokáže
představit Vánoce bez sněhu, např. u moře na
písečné pláži. A zde vám nabízíme její dopis.
Vánoční svátky jsem slavila v Česku naposledy v roce 1993, s výjimkou roku 1998, kdy se
naše rodina sešla naposledy kompletní. Můj tatínek Richard Jurka zemřel následující rok, je
pochovaný právě v Troubkách. Maminka mě jednou na Vánoce navštívila v Paříži.
V mém životě stojí na prvním místě především
lidé. Když chci zjistit, jak v té které zemi žijí, jedinou možností je žít s nimi, pracovat, splynout
s davem, být jednou z mnoha. Když se takto
zabydlíte v cizí zemi, stanou se součástí vašeho
života i tradice, mezi něž patří samozřejmě
i Vánoce. Dlouhodobě jsem žila ve třech zemích.
Dva roky ve Španělsku, třináct let ve Francii
a nyní jsem už šestým rokem v Anglii.
Díky Vánocům mohu poznat místní zvyky, ale
také udržovat některé české, především kulinářské tradice a předávat je dál. V této době také
vzpomínám na svoje blízké. Vím, že pečou cukroví, připravují salát... stejně jako já, jen někde
jinde.
Ve všech třech zemích, o kterých budu vyprávět, jsou Vánoce rodinnou záležitostí, všude se
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vyráží na půlnoční mši a každý si připomíná, že
tyto dny jsou hlavně oslavou narození Krista.
Náboženství je nejsilněji cítit ve Španělsku.
Ochotníci předvádějí Belenes vivientes, což jsou
hrané výjevy z Ježíšova života. Na Štědrý večer
lidé vychází do ulic se svíčkami v rukou a městem kráčí pochod světel, nad nímž se vznáší
zpěv koled. Poté se jde domů na štědrovečerní
večeři, které kraluje krocan s nádivkou lišící se
podle regionu. Nejpopulárnější je nádivka kaštanová, kterou sama ráda používám, či jablečná,
rozinková nebo oříšková.
Ptáte se, jestli se podává i kapr? Ve Španělsku
jsou ryby součástí štědrovečerní tabule, a to většinou jako předkrmy. Doplněné jsou mořskými plody, artyčoky a popíjí se španělský sekt Cava a Rioja. Jednou z mých nejoblíbenějších vánočních
specialit je mandlový nugát Turron, který chutná
trochu jako sladký písek s mandlemi.
Vánoční nadílku nosí španělským dětem tři
králové, kteří do města připlouvají na lodi, nebo
přijíždějí na velbloudech. Děti si tedy musí na dárky počkat až do ledna.
Ve Francii připadá štědrovečerní večeře stejně jako u nás na 24. prosince, nadílku ale děti
dostanou, stejně jako v Anglii, až nadcházejícího rána.
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Je známé, že Francouzi milují jídlo. A štědrovečerní večeře je zde opravdový obřad. Hoduje
se jak na Štědrý den, tak i 25. prosince. První
svátek vánoční je ve všech zemích, v nichž jsem
žila, významnější, než 24. prosinec.
Ve francouzských rodinách se stejně jako ve
Španělsku a Anglii podává k večeři krocan s kaštanovou nádivkou. Předchází mu dva až tři předkrmy doprovázené amuse-bouche, čtverečky
bílého chleba potřenými kaviárem či pomazánkou z mořských plodů. Po hlavním chodu se
podává Buche de Noel, zákusek nebo zmrzlina
ve tvaru polena. Nedílnou součástí francouzské
vánoční tabule jsou husí játra s kapkou fíkové
marmelády, sladkým bílým chlebem a douškem
dezertního vína Sauternes. Delikatesa! Jedí se
i ústřice a jiné mořské plody... štědrovečerní
večeře trvá i šest hodin! Je totiž nejen oslavou
jídla, ale i časem stráveným s rodinou a přáteli.
Jestliže se doba strávená u stolu přehoupne přes
půlnoc, mohou se rozdávat dárky hned. Ve Francii nosí dárky Pere Noel, Otec Vánoc.
Na půlnoční mši se ve Francii chodí méně
a méně, protože tou dobou Francouzi zkrátka
většinou jí. Mše v kostelech a duchovní přípravu
na Vánoce si ovšem vynahrazují předem, už
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o adventu. Stejně jako u nás zapalují každou
neděli na věnci jednu ze čtyř svíček.
Místem, kde pociťuji tu pravou vánoční atmosféru, je pro mne Anglie. Svátky zde mají opravdu něco do sebe. Člověk se zde cítí jako v příbězích Charlese Dickense, jehož zfilmované
příběhy běží tradičně v televizi už i u nás. Určitě
je znáte: Duchové Vánoc a Vánoční koleda.
I když Anglie je převážně protestantská země,
a její názory by tedy měly být revolučnější, stále
zůstává velice konzervativní, její lidé milují staré
tradice a pravidelně se k nim vracejí.
Vánoční shon začíná již v září, kdy lidé nakupují různé dekorace a dárky. Má to svůj šarm.
Lidé si pochutnávají na svařeném víně. Otvírají
okýnka na adventním kalendáři, který může mít
podobu šitého textilního kapsáře, který se dědí
po generace.
Zářící vánoční stromečky, pravé a voňavé, je
možné v domácnostech spatřit už od začátku
prosince. Jsou zdobené jednoduchými dekoracemi, často perníčky nebo jen několika mašličkami. O čtyřech předvánočních nedělích se
zapalují svíčky na adventním věnci. Stejně jako
Češi drží i Angličané půst, nejčastěji na Štědrý
den, od rána až do večeře.
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Štědrovečerní večeře bývá většinou formálního
charakteru. Pro Angličany je významnější 25. prosinec, kdy se teprve odehrává ta pravá hostina,
jejíž největší atrakcí je nadívaný krocan, dále pečená šunka a vánoční pudink na bázi rozinek, kandovaného ovoce a brandy, který se připravuje už
dva měsíce před Vánoci. Je to v podstatě taková
bábovka vařená v páře, která se nechá dva měsíce odpočinout.
Dárky se rozbalují 25. prosince, nosí je Father
Christmas, Otec Vánoc. Děti si na krb, který chybí
v málokteré domácnosti, pověsí obrovskou ponožku a doufají, že až k ní ráno rozcuchaní a v pyžamu přiběhnou, najdou ji plnou drobných dárků. Pak
se teprve ustrojí, zasednou k hostině a vyslechnou
královnin projev.
Mám to štěstí pracovat v jádru anglických tradic,
ve službách vévodkyně z Devonshiru, v jednom
z nejkrásnějších sídel Chatsworth House, kde se
mimo jiné natáčel film Vévodkyně. O Vánocích je
po celém sídle rozmístěno na dvě stě stromečků.
Minulý rok byla výzdoba laděna do stylu ruských
Vánoc. Tři sály byly doslova zmrazeny, proměnily
se ve sněhem zaváté komnaty poseté stromky.
Vypadalo to jako scéna z Mrazíka. Pro děti zaměstnanců i vévodovské rodiny se pořádaly besídky, ze
střechy jim zamával opravdový Father Christmas
a v nestřeženém okamžiku vklouzl krbem dovnitř
a pod stromečkem nechal hromadu dárků.
O tuto vánoční atmosféru bych se s vámi ráda
podělila, proto přikládám fotografie vánočního
Chatsworthu a pohled dovnitř.
A jak slavím Vánoce já?
Po devatenácti letech v cizině si v sobě nesu
bohatý mix. Ze Španělska tu náboženskou část,
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z Francie kulinářskou a z Anglie tradiční výzdobu.
A protože jsem stále Češka, celá struktura oslav
je převážně česká. Nechybí půst, cukroví, bramborový salát a koledy, které učím svého partnera.
Veselé je, když ve zmatku začne recitovat Hody,
hody, doprovody!
Vánoce by nebyly Vánocemi bez pohádek. Díváme se na Tři oříšky pro Popelku a Byl jednou jeden
král. Letos si pustíme i Mrazíka. V žádném případě nechybí půlnoční mše. Tu nikdy nevynechám,
i kdybych na ni měla jít kilometry pěšky v třeskutém mrazu.
Při štědrovečerní večeři je vždy připraven talíř
pro pocestné, který téměř nikdy nezůstane prázdný, protože k nám většinou někdo z kamarádů
zabloudí na návštěvu. A Štědrým dnem je pro mě
navždy 24. prosinec. Jindy si prostě Vánoce i s dárky nedokážu představit.
V posledních pěti letech přispívá k našim českým Vánocům mezinárodních chutí i můj přítel, který pochází ze Sv. Lucie, z ostrůvku ve východním
Karibiku. Tam budeme oslavovat Vánoce příští rok.
Tímto odpovídám i na Vaši poslední otázku.
Sbalit se a jet na Vánoce za sluníčkem? Klidně.
Hodit tradice za hlavu? Nikdy! Ty si nosí každý
v sobě odtud, odkud přišel, stejně jako já. Srdce
mám pořád české, a i když se budu příští rok v prosinci péct na pláži, rozhodně se nevzdám Ježíška,
koled, cukroví, půlnoční a bramborového salátu.
Alespoň se o to pokusím a třeba vám příští rok opět
napíšu, tentokrát o Vánocích v exotice.
Blanka Jurková,
Kristýna Obrtelová

Na‰i dopisovatelé
Léta bûÏí, vzpomínky
zÛstávají
S přibývajícími roky se my, dříve narození, stále častěji vracíme ve vzpomínkách do minulosti
– do doby našeho dětství a mládí – a svým
potomkům tvrdíme, že za dob našeho mládí bylo
všechno lepší. Dovolte mi, abych se s vámi o hrst
vzpomínek podělila.
Za mých školních let sloužila jedna třída v přízemí školní budovy jako kancelář obecního úřa-

du. Vchod do úřadu byl z ulice v sousedství
domu rodiny Mrtvých. Dlouholetým starostou
obce byl před druhou světovou válkou i během
ní pan Ladislav Šíma. Místo tajemníka zastával
pan Martin Mrtvý, který měl neuvěřitelnou paměť.
Pamatoval si čísla všech domů v obci i která rodina v nich bydlí. Dalšími zaměstnanci obecního
úřadu byli Stanislav Janoušek, Oldřich Kupčík,
Marie Krejčířová a Josef Flora. Na radnici byl
také zaměstnán (už coby důchodce) dlouholetý
troubecký nadlesní pan Hubert Cenefels, který

34
zde vedl evidenci pozemků. Pana nadlesního
jsem často potkávala, když jsem šla ze školy
a on z úřadu. Chodil stále v mysliveckém obleku, parádním krokem, s holí v ruce, kterou při
chůzi točil ve vzduchu. Pro mne byl v té době pan
nadlesní osobnost, která vzbuzovala úctu.
Také jejich rodinná vila (nesoucí název Vila
Huberta) na konci Vlkošské ulice mě vždycky připadala jako z pohádky. Obecní úřad později přesídlil do budovy v Dědině. Uvolněná místnost byla
využitá pro školní výuku.
Když byla v Troubkách zřízena měšťanská
škola, její ředitelkou se stala Antonie Novotná,
manželka tehdejšího řídícího učitele Ivana Novotného. Manželé Novotní měli dva syny – staršího
Ivana a mladšího Zdeňka. Oba synové měli vysokoškolské vzdělání. Zdeněk se oženil s troubeckou rodačkou Martou Mrtvou. Svatební hostina
se odbývala ve škole.
V době mé školní docházky byla ve škole
zaměstnána jako školnice Marie Stavinohová.
Kromě úklidu musela v zimě topit ve všech třídách – v přízemí a v prvním patře. Pro jednu osobu to byla velká fyzická zátěž, dříví se nosilo
z kůlny na dvoře, uhlí ze sklepa, popel se vynášel také na dvůr.
K povinnostem školnice patřilo i odklízení sněhu před školní budovou a na školním dvoře. Tak
se někdy stalo, že uhláky ve třídě byly prázdné,
ale naše paní učitelka Skácelíková si poradila.

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2011
Poslala dva žáky do sklepa pro uhlí, oheň v kamnech rozdmýchala a přiložila uhlí.
Ústřední topení bylo ve škole zavedeno až
o několik desítek let později. Dlouholetým školním topičem a údržbářem byl Alois Smolka. Jako
důchodkyně jsem byla několikrát na brigádě ve
školní kuchyni. Děvčata, která v kuchyni pracovala, mě moc pěkně přijala, i když jsem se jim
v jejich šikovnosti a rychlosti při práci nemohla
vyrovnat. Dnes si všechny tehdejší kuchařky (D.
Vránová, B. Beráková, M. Judasová, F. Voždová
a Z. Brázdová) užívají zaslouženého důchodu.
Po dvou povodních – v roce 1997 a 2010 – je
naše škola opravená a moderně vybavená. Dlouholetým učitelem a ředitelem školy byl pan Jaroslav Klos, který učil obě moje děti. Pro svůj mírný a kamarádský přístup byl u všech žáků
oblíbený. Dnes je pan ředitel na zaslouženém
odpočinku. Přeji mu, aby si ho užil v pohodě a ve
zdraví.
V loňském školním roce nastoupil jako nový
ředitel školy troubecký rodák Petr Vrána. Přeji
mu hodně úspěšných let při jeho náročné a zodpovědné práci.
Kdybychom v mládí měli ty zkušenosti, které
jsme až během celého života získali, mnohých
chyb bychom se vyvarovali. I když chyby a omyly k mládí zřejmě patří.
A. Hejkerlíková

Spoleãenské dûní
Den za sázení stromÛ
„Za každé narozené dítě vysadíme v obci jeden strom“ – tak znělo jedno z hesel v našem
předvolebním programu před komunálními volbami.
Jsme převážně nestraníci, kteří kandidovali do zastupitelstva obce Troubky. Možná trochu naivně
se domníváme, že sliby, i ty předvolební, se mají plnit.
Proto jsme ve sváteční dopoledne 28. října vysadili na území naší obce šestnáct nových stromů.
Dětí se sice letos u nás narodilo zatím dvanáct, ale doufáme, že do konce roku by to, při troše štěstí, mohlo těch šestnáct být.
Finance na nákup stromků poskytla obec z rozpočtu a s výběrem vhodných druhů nám pomohla
zahradní architekta Radka Kolářová. Při samotné práci nám pomáhali i ostatní občané třeba tím, že
nezištně dodali vodu, tolik potřebnou pro růst stromů.
Doufám, že stromy nám budou růst, a tímto článkem chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o dobrou věc. Zdar stromům!
Jarmila Jehlářová
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Jiﬁí Dohnal, Jiﬁí Burian, Radim
Létal, Pavel Vojtá‰ek, Jitka Berãíková, Veronika Ticháãková,
Jana ZboÏínková, Klára Sobková,
Josef Sobek, ·tûpán Sobek
v koãárku, Radana Koláﬁová,
Jarmila Jehláﬁová, Ale‰ Rusek.

Ulice Kout, dva stromy – jinan
dvojlaloãn˘

Ulice Chobotov, ãtyﬁi stromy - lípa
malolistá
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Ulice U Dvora,
jeden strom – dub letní

Ulice K ZáloÏnû,
tﬁi stromy – javor ãervenolist˘

Ulice Louãka, ‰est stromÛ
– sakura plnokvûtá
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Troubeck˘ klub seniorÛ
Troubecký klub seniorů slibně
pokračuje ve své činnosti. Pravidelně se scházíme v klubovně a při
kafíčku probíráme všechno možné
a je nám při tom dobře. Podnikáme
i další akce. Jednou z posledních
bylo zajištění občerstvení pro
návštěvníky výstavy výpěstků troubeckých zahrádkářů, která probíhala ve dnech 8. a 9. 10. 2011. Asi
devět seniorek napeklo zákusky
a koláčky a dalších osm se chopilo
obsluhy, aby si návštěvníci po prohlídce výstavy mohli posedět
a popovídat si při kávě nebo čaji
a moučníku. Toto občerstvení tak
zachutnalo, že v sobotu večer už
moučníky došly, takže jsme se
v noci nebo brzy ráno pustily znovu do pečení, aby
si i nedělní návštěvníci mohli pochutnat.
Další akce, která proběhla, byla návštěva výstavy podzimní Flory 13. 10. 2011 v Olomouci. Výstava se nám moc líbila a náladu nám nezkazil ani

déšť, který nás trochu pokropil. Kromě výpěstků
jsme se také pokochaly krásnými podzimními vazbami květin, které byly naaranžovány v dýních.
Některé z nás ochutnaly kulinářské dobroty, které
připravovali kuchařští učni.
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V sobotu 19. 11. některé z našich členek pomáhaly při úpravě stolů a chystání občerstvení na setkání troubeckých seniorů, které se koná každý rok
v kulturním domě v předvánočním období.
A samozřejmě se také tohoto posezení účastnily.
Pro troubecké seniory byl připraven velmi pěkný
program, o kterém již napsali v tomto Zpravodaji
na předcházejících stránkách zaměstnanci obce.
Někteří ze seniorů si na závěr tohoto společenského večera při živé hudbě z Věrovan i zatančili.
Asi patnáct seniorek se domluvilo a společně
navštívilo 23. 11. v Přerově koncert bratrů Jana
a Františka Nedvědových. Vůbec jim nevadilo, že
seděly v posledních řadách. Svými písničkami je
Nedvědi pohladili po duši a známé texty zpíval celý
sál. Byl to příjemně prožitý večer.
A protože se v době uzávěrky Zpravodaje blížilo mikulášské posezení a chtěly jsme, aby bylo trochu slavnostnější, sešly jsme se v našem klubu
a napekly si a nazdobily perníčky. Pochopitelně
jsme si při této akci užily dost legrace. A pro jistotu, aby se do perníčků nepustili další uživatelé klubovny, jsme je daly na bezpečné místo.
Jak vidíte, naše činnost je velmi pestrá a proto
doufáme, že si k nám najdou cestu i další senioři
a třeba s námi oslaví i rozloučení s rokem 2011.
Za Troubecký klub seniorů
text a foto Helena Klosová
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Divadelní pﬁedstavení
V neděli 13. listopadu se v kulturním domě
opět představilo ochotnické divadlo z České na
Brněnsku. Čedivadlo tentokrát nastudovalo

pohádku O tichém šlapacím království v úpravě
Evy Nedomové a Lenky Kraslové. Byla to zcela
jiná pohádka už v moderním provedení, kde bylo
připsáno několik postav. Děj se odehrává v království, kde se nesmí hlasitě mluvit natož zpívat.
Ale jako ve správné pohádce se nakonec vše
v dobré obrátí. Z postav nechyběla krásná princezna, pan král, učitelka zpěvu, ale i jiné postavy jako byl elektrikář Karel, zločinný princ Ruprecht nebo reportérka v podání Evy Nedomové,
která celé představení moderovala. Nedílnou
součástí této pohádky byl i veselý hudební doprovod. Děkujeme za krásné představení a těšíme
se na další.
Hana Kamelandrová

Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák se v tomto krásném adventním
čase intenzivně podílel na přípravě Vánočního
posezení u cimbálu. Tímto pořadem pravidelně
končí naše kulturní akce.
Letos jsme cimbál posunuli o týden dříve. Bylo
naším přáním pozvat do Troubek soubor Dyleň
z Karlových Varů. Ale oni mají také stanoven termín, kdy svůj adventní koncert pořádají v divadle

v Karlových Varech, a tak jsme se přizpůsobili
my. Náš soubor byl již několikrát na pozvání na
mezinárodním festivalu u nich a letos jim to oplatíme. Tak jsme se těšili, že se vás přijde spousta podívat na jejich vystoupení.
V čase předvánočním nastává shon spojený
s přípravou Vánoc, dárků, úklidu, pečení a se
spoustou jiných aktivit. Ale je dobré mít uklizeno
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hlavně ve své duši a nějaká čmouha na okně
anebo smítko na zemi, to není podstatné. A tak
nás moc potěšilo, že jste se přišli na chvíli pobavit a nasát vůni perníčků a stromečků.
Letošní rok budeme bilancovat trochu později, ale již nyní jsme spokojeni, že jsme byli se soubory – malým i velkým – na mnoha akcích, kde
jsme mohli předvést náš folklor a reprezentovat
i obec Troubky.
Na rok 2012 máme již v plánu využít pozvání
na vystoupení, na které si nás pořadatelé již
s předstihem objednali.
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A my již pomalu musíme také plánovat akce na
příští rok, abychom mohli pozvat na hody dobré
soubory. Ale pokud bude zdraví a chuť něco dělat
mimo rámec svých povinností, tak se nám láska
k folkloru bude rozvíjet a soubory Hanáček
i Hanák budou udržovat tradice hanáckých zvyků.
Vám, milí Troubečáci a příznivci tance a písniček, přejeme krásné prožití svátků vánočních
a v novém roce klid, pohodu a pevné zdraví.
Za oba soubory Stanislav Vojtek

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Blíží se konec roku, nastává tedy nejen období hodnocení roku stávájícího, zazimování techniky, ale i období školení a v neposlední řadě topná sezona. V tomto období je potřeba dbát zvýšené opatrnosti ve vašich kotelnách, kde se topí
pevnými palivy. Především udržování pořádku
a čistoty v blízkosti kotle, jelikož hrozí větší výskyt
požáru. Také je nutné mít dobře zajištěná komínová dvířka. Také připomínám platnost nové
výhlášky o komínech, kdy by každý občan měl
v zájmu své bezpečnosti dbát na dobrý stav svého komína ve svém obydlí.
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 27. 11. 2011
v Hustopečích, 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 2012.
V rámci okrsku se okrsek schází pravidelně,
na svých jednáních je naplánována VVH okrsku,
která se uskuteční v měsíci únoru v Bochoři.
Také náš sbor se připravuje na bilancování roku
a přípravou valné hromady, která bude v lednu.
Skončila soutěžní sezona pro mladé hasiče.
Podařilo se zajistit nového vedoucího mladých
hasičů. Výbor konstatuje, že náročnou práci
s mládeží se ujal bratr František Gregovský, který byl zvolen výborem sboru a své funkce se ujal
hned po zvolení. Má nejlepší předpoklady, aby
vedl mladé hasiče a v současné době zastává

funkci při OSH Přerov
v radě mládeže. Největší
zkušenosti získal po svých
rodičích, kteří dlouhá léta vedli mladé hasiče
a dosahovali skvělých úspěchů.
V letošním ročníku požární hry Plamen i VC
OSH Přerov byl náš sbor zastoupen pouze
v kategorii starší žáci. Letošní rok byl také po
soutěžní stránce dosti chudý. Naše družstvo se
zúčastnilo hry Plamen a skončilo v celkovém
hodnocení na pěkném šestnáctém místě z třiceti šesti kolektivů. Závody Velké ceny se podařily
odjet v nadpoloviční většině. 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 2012 v Přestavlkách a snad i s touto soutěží skončilo trápení našeho družstva, když se
nám podařilo vybojovat sedmnácté místo z třiceti
družstev.
V listopadu naši mladí hasiči absolvovali exkurzi na letišti v Bochoři. Tato exkurze byla velmi
zdařilá a naši mladí hasiči měli možnost poznat
život vojenských hasičů, dále měli možnost
poznat a hlavně si osahat vojenskou techniku,
výzbroj a ústroj. Nejvíce zaujal vojenský vrtulník,
který si mohli prohlédnout, dále to byly ukázky
výcviku vojáků a vojenských hasičů. Výbor sboru děkuje Františku Gregovskému, který celou
akci připravil.
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V oblasti soutěžního družstva
mužů se členové družstva zúčastnili postupových kol a soutěže VC
OSH Přerov.
Hned vzápětí nás čekala okrsková soutěž v Troubkách, kde
jsme bohužel neuspěli a po zkaženém požárním útoku jsme skončili na druhém místě. Na okresní
kolo postoupilo soutěžní družstvo
z Bochoře.
Naše činnost se však nezaměřovala pouze na soutěžení. V tomto kalendářním roce si 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.
Zásahová jednotka se stále
zdokonaluje na školeních s různou
tématikou, která je součásti daného výcvikového roku. V listopadu
se naši čtyři členové zúčastnili
kurzu nositelů dýchací techniky
a v prosinci se celá jednotka
zúčastní cyklické přípravy nositelů dýchací techniky v polygonu na
HZS Prostějov. V říjnu byla jednotka vyslána na dvoudenní školení
IZS Olomouckého kraje do vojenského prostoru Libavá, osady
Smilov. Toto cvičení bylo zaměřeno na téma ochrany obyvatelstva.
Cvičení bylo velmi poučné a zdařilé, všichni účastníci si odvezli
cenné informace. Letošního roku
byly 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, tím naštěstí výčet zásahů
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končí. Z tohoto důvodu zůstalo více času na školení, výcvik, údržbu techniky požární zbrojnice.
Následující zimní období bude, doufejme, pokračovat v nastaveném trendu. Snad se budeme
moci spíše soustředit na zdokonalování zázemí,
vlastních znalostí a schopností.
Náš sbor se podílí také na charitativní činnosti,
kdy posílá finanční hotovost na nákup vánočních
dárků pro děti v dětských domovech a také přispívá finanční částkou na ligu proti rakovině.
Poděkování našeho sboru patří všem sponzorům a dárcům, ale v první řadě Obecnímu úřadu
v Troubkách za materiální a finanční podporu,
bez které by náš sbor nemohl existovat. Výbor
sboru upřímně děkuje a těší se na další spolupráci.
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Vážení spoluobčané, výbor sboru a členové
SDH Troubky vám přejí v nastávajícím období
nejkrásnějších svátků v roce vše nejlepší, hodně
klidu, zdraví, osobní pohody a spokojenosti a do
nového roku hodně sil, elánu a životního optimismu a v neposlední řadě to nejhlavnější –
zdraví.
výbor sboru
SDH Troubky
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Neúprosně se blíží konec roku a s ním přichází
i čas bilancování, ohlédnutí se za tím, co se nám
troubeckým myslivcům a jejich příznivcům a přátelům podařilo, v čem jsme byli méně úspěšní.
Rekapitulace, kterou vám předkládám, vám jistě
napoví, že ani letošek nebyl časem lenošení, nicnedělání, či usnutí na vavřínech.
Už téměř šedesátiletou tradici (s výjimkou roku
1998) má myslivecký ples, který každoročně startuje plesovou sezonu v obci. Druhá sobota v lednu je termín, který si i v nastávajícím roce 2012
můžete zaškrtnout ve svém kalendáři. Na tom
letošním jsme mohli přivítat přes pět set účastníků,
a to už je slušná porce plesajících.
První měsíce roku pak byly ve znamení práce
v revíru. Jednalo se hlavně o přikrmování zvěře
v mysliveckých zařízeních. V zásypech, sypácích
a krmelcích bylo vždy připraveno něco k snědku
v čase, který není pro zvěř zrovna ten nejlepší.
Vegetační klid je příležitostí k prořezání a vyčištění remízků tak, aby se staly na jaře a v létě pro
zvěř zázemím, kde panuje suchoučko a slunečním paprskům je hojně povolen vstup.

Burza mysliveckých a rybářských potřeb se
dostává čím dál více do povědomí účastníků
v podobě nakupujících, ale také stánkařů, což je
jeden z předpokladů, aby se tato květnová akce ve
své úrovni nezastavila, ale naopak, stávala se čím
dál kvalitnější a pro návštěvníky zajímavější.
Alespoň část poděkování příznivcům, přátelům, manželkám a sponzorům vyjadřujeme v červnu. Měsíc myslivosti je asi ten ideální čas pozvat
všechny na Konírnu, nechat zaznít taneční hudbu, pobavit se, opéci na rožni prasátko, něco
dobrého sníst a vypít a při tom pasovat úspěšné
střelce po ulovení prvního kusu jelení, srnčí nebo
černé zvěře.
V letním období nezahálí ani střelnice na Vlažné. Není mnoho víkendů, kdy byste z těchto míst
neslyšeli výstřely. Závody v brokové střelbě si získávají i diváky z řad troubeckých občanů, kteří
tyto střelecké soutěže navštěvují pravidelně. Je
pravdou, že i myslivecká kuchyně je při této akci
lákadlem.
Propastných 39 sestřelených asfaltových terčů
bylo rozdílem, o který porazili troubečtí myslivci své

Kostel sv. Markéty zaÏil v listopadu 1. Hubertskou m‰i.
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Spoleãná fotka pﬁi posezení po Hubertské m‰i.
záříčské kolegy v prestižním IV. ročníku střeleckého klání. Celkový výsledek zněl 404 ku 443 zasaženým holubům, jak se asfaltovým terčům familiárně říká. Pro troubeckého soupeře to muselo být
o to těžší, protože se dočkal porážky na své domácí střelnici. Na druhou stranu musíme uznat i kvality soka, jelikož výše uvedené vítězství znamenalo srovnání celkové stavu na nerozhodných 2:2.
Myslivecké a lovecké troubení se stává samostatnou kapitolou troubecké myslivosti. Hudební
uskupení ZÁTRŽA bylo představeno v minulém
vydání tohoto Zpravodaje. V červenci slavilo dese-

tileté výročí působení a oslava proběhla tak, jak se
sluší a patří. Je pravdou, že nenajdete jedinou mysliveckou akci, kterou by trubači nevyšperkovali
svým vystoupením.
Po zazimování střelnice se v říjnu v troubeckém
revíru představili sokolníci se svými dravci na jednom z dalších Vašinkových srazů, což je jméno
garanta setkání. Vzhledem k počtu zvěře v okolních honitbách jim poskytujeme zázemí a podmínky, které by jinde těžko hledali.
Listopad a prosinec je pro nás v revíru dobou
lovu drobné zvěře – bažantů a zajíců, kterých
V˘ﬁad po honû na drobnou zvûﬁ
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bohužel rapidně ubývá. Množství určené k lovu je
tak značně regulováno. Kmenové stavy se snažíme zachovávat, i když z celkového pohledu je
z naší strany v mnoha případech nemůžeme ovlivnit. Současné hospodaření, používání mechanizace a necitlivý přístup „ochránců“ přírody myslivosti jsou nepřející prvky pro úspěšný chov zvěře.
První hubertská mše svatá v Troubkách za myslivce, včelaře a rybáře, tak zní oficiální název bohoslužby, která byla odsloužena P. Mgr. Radkem Sedlákem v kostele sv. Markéty v Troubkách první
listopadovou neděli. Setkala se s nebývalým ohlasem jak ze strany farnosti, tak i ze strany myslivců,
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kteří se na zajištění podíleli nemalým dílem. Zpestření opět připravila skupiny trubačů ZÁTRŽA a její
členové hrou na své horny. Vypadá to, že bylo
zaseto semínko, ze kterého by mohla vzniknout
pěkná tradice.
Dovolte mi závěrem, abych poděkoval jménem
troubeckých myslivců všem, kteří nám pomáhali,
za jejich přízeň, popřál jim, jejich rodinám, blízkým
i všem lidem dobré vůle příjemné prožití vánočních
svátků, hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti v nastupujícím roce 2012.
Luděk Judas

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
V letošním roce naše základní organizace Českého zahrádkářského svazu opět uspořádala
výstavu výpěstků ovoce a zeleniny. Její příprava
zabrala skoro šest hodin. Samotná akce proběhla
v sobotu a v neděli 8. a 9. října 2011. V sobotu byla
expozice otevřena od 13.00 do 17.00 a v neděli již
od 9.00 do 17.00 hodin. Za oba dny ji navštívilo
okolo 250 hostů různých generací, od dětí po seniory. Vystavujících bylo asi 50. Byli to členové ČZS,
firmy z obce a blízkého okolí, soukromé osoby,
zájmové organizace a děti ze ZŠ a MŠ Troubky.
Už při pohledu od vchodu mě upoutaly obrovské dýně a stoly s pestrobarevnou zeleninou
a vonícím ovocem, táhnoucí se přes celou míst-

nost. Během další prohlídky jsem objevila
šikovnost rukou našich
žen – pletení z papírových ruliček, aranžmá
z čerstvých i suchých
květin, paličkované obrázky a keramické výrobky
účastnic keramického kurzu pro dospělé. I naše
děti se daly vidět svými nazdobenými dýněmi,
obrázky a fotkami z akcí družiny a ZŠ. Součástí
expozice byla i výstavka odrůd ovoce a brambor
zemědělského družstva Podhradí Týn n.B., zeleniny firmy Zeltr spol. s r. o. a propagační panel
včelařů.
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Na závěr prohlídky jsem mohla na malém „slivkoštu“ ochutnat burčák a slivovici z trnek, jablek,
třešní, meruněk a černých jeřabin.
Členky klubu seniorů připravily jednohubky
a napekly koláčky a zákusky, které byly podávány
s čajem nebo kávou. O občerstvení byl takový
zájem, že naše šikovné cukrářky ještě v pátek
pozdě večer pekly novou várku. Patří jim proto velký dík za obětavost. A nejen jim, ale i všem členům
ZO ČZS, kteří se podíleli na přípravě a hladkém
průběhu výstavy.
M. Franková
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů.
Závěr roku patří jako vždy době
adventu a Vánoc. Místo předvánočního shonu je to doba setkávání se
s rodinou, potkávání se s přáteli
a těšení se na Štědrý den. Doba
vánoční je spjatá se spoustou tradic.
Něžné polovičky věnují spoustu času
dekorování bytu a kromě úklidu vyrábějí svícny, adventní věnce a pečlivě
připravují večerní hostinu. I dříve věnovali naši předkové velkou pozornost
úpravě štědrovečerní tabule.
Na roh stolu se zpravidla dával
pecen chleba, který měl zajistit, aby
rodina měla další rok co jíst. Na druhý
roh se pokládala slaměnka s trochou
všeho, co pole poskytlo, aby i v následujícím roce byla dobrá úroda. Na třetí roh se pokládaly peníze, které měly
rodině zajistit blahobyt. Na čtvrtý roh
se někde pokládala ošatka s jídlem
pro dobytek a slepice, někde se tato
miska pokládala pod stůl. Celý stůl se
pak ovázal řetězem nebo provazem,
který měl zajistit ochranu stád před
vlky, ochranu statku před zloději a soudržnost rodiny na příští rok. Řetěz
nebo provaz pak hospodyně dala
k slepicím do kruhu, do kterého se jim
sypalo zrní. Slepice, které zobaly
mimo kruh, byly tzv. tulačky, které
zanášely mimo hnízdo. Chody během
večeře samotné se lišily podle krajů.
Všude se však zbytky jídla rozdělovaly mezi dobytek, který tuto noc prý
mluvil lidskou řečí, ke stromům do
sadu, aby byla dobrá úroda a ke studni, aby byla čistá voda.
Za všechny přátele zvířat vám přejeme pohodové Vánoce strávené
v kruhu rodiny. Ať zvířata, kterým se
celý rok věnujete s láskou a citem,
vám přinášejí radost a užitek. A nadcházející rok ať vám přinese mnoho
dobrého.
Vaši chovatelé
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Ze sportu
Fotbalov˘ klub Troubky o. s.
Slavnostní otevření F – klubu
Po téměř tříleté rekonstrukci proběhlo 16. listopadu slavnostní otevření F – klubu (bývalé „Efko“)
umístěného v prostorách areálu fotbalového hřiště. Tímto dostává fotbalový klub reprezentativní
místnost k pořádání všech akcí. Lví podíl na
dokončení F – klubu má určitě Josef Pospíšil, který se na těchto pracích nejvíce neúnavně podílel, zdárně mu sekundovali Lukáš Krejčíř a Petr
Butora. Mnoho brigádnických hodin zde odpracovali také další členové FK a další pomocníci
z řad nečlenů.
Veškeré zařízení a práce, které byly financovány fotbalovým klubem v průběhu rekonstrukce přišly klubovou pokladnu na 100 000 Kč. Velký dík patří obecnímu úřadu, který zdarma
poskytl stoly a kuchyňku z rušícího se Nagána.
Velkou pochvalu si zaslouží i Pavel Zatloukal, který provedl brigádnicky novou elektrickou instalaci a v začátečních pracích mu také pomáhal Olda
Krejčíř. O zkompletování kuchyně a barového
pultu se zasloužil sponzorsky Ing. Hynek Brázda a další velké poděkování patří za obkladačské
práce Pavlovi Mlčochovi.

První zatěžkávací zkouškou nového „Efka“
byla oslava padesátin bývalého předsedy fotbalového oddílu pana Petra Rašky, která dopadla
na výbornou ve všech směrech.
Fotbalový klub hodlá tuto místnost pronajímat
i veřejnosti, hlavní místnost pojme nejvýše 40
obsazených míst, k dispozici je plně vybavená
kuchyň s výčepem, přilehlá místnost se skladovacím prostorem a sociální zařízení.
Výbor FK rozhodl o výši pronájmu takto: pro
členy FK je cena 600 Kč/den a pro cizí je cena
1 200 Kč/den. Zájemci o pronájem se mohou
hlásit u pana Josefa Pospíšila nebo na mobil
732 489 322 – Pavel Němčák.
Výbor FK děkuje všem jmenovaným i nejmenovaným brigádníkům, kteří přiložili ruku k dílu
a pomohli tak vybudovat krásné posezení pro
všechny účely fotbalového klubu, a také děkuje
všem sponzorům za projevenou přízeň v roce
2011 a všem svým členům a příznivcům přeje
všechno nejlepší v roce 2012.
za FK Troubky Pavel Němčák

Tabulka – krajský přebor – muži – podzim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hranice
Určice
Oskava
Zlaté Hory
Ústí
Konice „A“
1. HFK „B“
Litovel
Želatovice
Troubky
Kozlovice
Kralice
Velké Losiny
Hněvotín
Loštice
Dolany

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
10
9
8
8
8
6
5
7
6
5
5
4
4
2
1

2
4
3
5
3
2
7
9
2
4
6
3
5
5
5
5

2
3
5
4
6
7
4
3
8
7
6
9
8
8
10
11

43 : 15
33 : 14
36 : 24
26 : 22
37 : 33
38 : 29
30 : 23
27 : 21
23 : 40
28 : 33
29 : 31
25 : 30
28 : 32
20 : 26
19 : 41
16 : 44

Střelci: Stískal T. 8, Stoklásek L. 7, Němčák J. 7, Haviernik R. 2, Kalina O. 1,
Vala L. 1, Ticháček V. 1, Čevela T. 1.

41
34
30
29
27
26
25
24
23
22
21
18
17
17
11
8

(17)
(10)
(6)
(5)
(3)
(-1)
(1)
(-3)
(-1)
(-5)
(-6)
(-6)
(-10)
(-10)
(-16)
(-19)
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Tabulka – okresní přebor – muži – podzim
1. SK Hranice B
13
9
3
1
51 : 20
30
(12)
2. Záříčí A
13
9
3
1
43 : 12
30
(9)
3. Domaželice
13
8
3
2
32 : 16
27
(9)
4. Újezdec
13
7
3
3
33 : 23
24
(3)
5. Pavlovice
13
7
1
5
30 : 20
22
(1)
6. Býš. - H. Újezd B 13
6
3
4
34 : 28
21
(3)
7. Kojetín B
13
5
4
4
24 : 26
19
(1)
8. Kovalovice
13
5
3
5
33 : 29
18
(-3)
9. Troubky B
13
4
1
8
18 : 27
13
(-5)
10. Ústí B
13
3
4
6
26 : 36
13
(-8)
11. Lazníky
13
3
4
6
17 : 27
13
(-8)
12. Stará Ves
13
3
2
8
21 : 35
11
(-10)
13. Dukla Hranice
13
3
1
9
19 : 49
10
(-8)
14. Soběchleby
13
1
1
11
9 : 42
4
(-14)
Střelci: Petráš P. 4, Hybner M. 2, Brázda D. 2, Vašica P. 2, Krejčíř L. 1, Němčák J. 1, Obrtel J. 1, Hejkerlík J. 1, Haviernik P. 1, Sušen P. 1, Hudec M. 1, Mlčoch P. 1.

Tabulka – okresní přebor – dorost – podzim
1. H. Moštěnice
10
8
2
0
45 : 10
26
(11)
2. Troubky
10
8
1
1
49 : 8
25
(10)
3. Bělotín
10
7
1
2
44 : 19
22
(7)
4. Hustopeče
10
5
0
5
55 : 23
15
(0)
5. Radslavice
10
3
2
5
21 : 25
11
(-7)
6. Pavlovice
10
2
0
8
14 : 58
6
(-9)
7. Újezdec
10
1
1
8
16 : 49
4
(-11)
Střelci: Škola 15, Dvořák 6, Havlík 4, Janeček 3, Diomin 3, Duda 3, Brázda P. 2., Brázda M. 2, Věrný 2, Frehar 2, Mlčoch 2, Němčák 2, Ochrana 1, Bočan 1,
Branda 1,

Tabulka – okresní přebor – žáci – podzim
1. Tovačov
11
9
2
0
43 : 10
2. Kojetín
12
8
1
3
48 : 23
3. Troubky
12
5
2
5
27 : 32
4. Vlkoš
11
3
4
4
15 : 13
5. Pavlovice
12
4
1
7
27 : 27
6. Kozlovice
12
4
0
8
24 : 51
7. H. Moštěnice
12
2
2
8
11 : 39
Střelci: Hýzl 9, Skopal J. 6, Kolečář 4, Jurník 3, Ambrož 3, Hrubý 1.

29
25
17
13
13
12
8

(14)
(7)
(-1)
(-5)
(-5)
(-6)
(-10)

Tabulka – starší přípravka 5+1, sk. C – podzim
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Družstvo
Slavoj Kojetín
FK Troubky
So Tovačov
So Křenovice

Počet utkání
18 utkání
18 utkání
18 utkání
18 utkání

Skóre
100 :
77 :
63 :
21 :

38
63
54
106

za FK Troubky Pavel Němčák
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Pranostiky pro dûti
V kaÏdé z pranostik jsme vynechali jedno slovo, úkolem je vybrat správné ze tﬁí moÏností.
❉ Svatá Barborka vyhání ………….ze dvorka
❉ O svatém Mikulá‰i ãasto ……….prá‰í
❉ Lucie ……..upije.
❉ O svaté Albínû schovej se ………….
❉ Zelené Vánoce – …………… Velikonoce.
❉ Na Nov˘ rok o …………..krok.
❉ Mnoho snûhÛ v lednu, mnoho ……….v srpnu.
❉ Je-li …………… v lednu, sahá bída ke dnu.

(dûti – slípky – dﬁíví)
(popel – sníÏek – cukr)
(noci – zimy – pivo)
(do skﬁínû – do sínû – v komínû)
(bílé – zlaté – ãervené)
(slepiãí – koãiãí – kobylí)
(vody – trávy – hﬁibÛ)
(teplo – chladno – sucho)

(Z knihy Jiřího Žáčka Hádanky a luštěniny na Vánoce)
Řešení: dříví, snížek, noci, do síně, bílé, slepičí, hřibů, teplo

Anketa o Vánocích
pan Jindřich Válek
Jak u vás vypadá Štědrý večer?
Dodržujeme tradice, vždycky nazdobíme stromek a čekáme na Ježíška.
K večeři míváme bramborový salát a kapra nebo řízek.
Přilepšujete i zvířátkům?
Ano, dostávají ovoce – jablíčka a ořechy.
Dokážete si představit, že byste trávili Vánoce u moře, v teplých krajích?
Ne, vánoce bez sněhu nemají svoje kouzlo. U moře to není ono. Ale samozřejmě záleží na každém člověku, co si vybere, na co je zvyklý.

Standa Svozil
Chodí k vám Ježíšeek?
Ano, chodí, nosí nám dárky, většinou hračky a tak.
Máme doma psy, ale ti nic nedostávají.
Dodržujete doma na Štědrý den půst?
Jo, ale já to skoro nikdy nevydržím. A naši taky ne.

Paní Věra Kelnarová
Dodržujete vánoční zvyky a tradice?
Na to jsme si doma nezvykli. Nerozkrajujeme jablíčka, ani lodičky nepouštíme. Ale jedno u nás najdete vždycky, vánoční cukroví. Peču českou klasiku: pracny, linecké, vanilkové rohlíčky...
Zkoušíte i nové recepty, například z časopisů?
Novinky zkouším, ale spíš než v časopisech hledám na internetu. Letos
upeču nový druh, vypadá jako jetelinka a recept je moc jednoduchý. Už se
na to těším.
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Martina a Valentýnka Hodrošovy
Víme, že máte doma zvířátka. Poznají i ony,
že jsou Vánoce?
Martina: My jim o Vánocích trošku přilepšujeme.
Valentýnka: Pepík (andulka) dostane ptačí zob.
A Venda (jezevčík) zase granulky.
Valentýnko, těšíš se na Ježíška, nebo se ho
trošku bojíš?
V: Já se na něho těším vždycky!

Gabriela Mateřánková
Nosí u vás dárky Ježíšek?
Ano, my máme rádi české Vánoce.
Občas, třeba v televizních reklamách, mohou děti
zahlédnout i Santu Clause...
Santa Claus není náš. Občas, třeba v obchodních centrech nebo v reklamách, vidí děti i Santu Clause, ale naštěstí to příliš nevnímají a nemate je to. Když se zeptají, kdo to je, řekneme, že
Mikuláš.
Jaké dárky většinou děti najdou pod stromečkem?
Samozřejmě nesmí chybět hračky! Ale vždycky
se tam snažíme přidat i něco, co potřebují, třeba
oblečení. Já mívám klasické dárky, které vždycky potěší. Něco hezkého na sebe a kosmetiku.
Nejlepším dárkem by pro mě ale byl božský klid...

Honzík Dvořák
Míváte o Vánocích kapra?
Míváme, táta chodí každý rok lovit a vždycky
nějakého chytí. Potom ho sám i zabije. A já
dostanu na hraní dušičku, vypadá jako balonek,
tak si s ní kopu jako s míčkem.
Píšeš dopisy Ježíškovi?
Ano a nechávám mu je za oknem. Letos si přeju vrtulník na dálkové ovládání a nějaké lego.
Co je pro tebe z celých Vánoc nejlepší?
Tož, ty dárky!

Děkujeme všem dalším spoluobčanům, kteří si s námi o Vánocích ochotně povídali a omlouváme
se, že jsme je všechny nemohli zveřejnit. Věříme, že nám i příště zachovají přízeň.
Kristýna Obrtelová
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Smích – nejlep‰í lék
Vydû‰ená manÏelka hledá radu u psychiatra: „Víte, s manÏelem je to den ode dne hor‰í. Vãera pﬁibûhl domÛ stra‰nû rozãilen˘, Ïe venku bûhají psi s roztaÏen˘mi de‰tníky!”
„A co je na tom hrozného?” diví se psychiatr. „Copak si nevzpomínáte, jak vãera pr‰elo?”
V ovocném sadu: „Co dûláte na tom stromû?”
„Chci se obûsit, Ïivot mû omrzel.”
„Takové ptáãky já znám. Nedávno mi jeden tvrdil totéÏ a kdyÏ jsem ode‰el, otrhal v‰echny tﬁe‰nû.”
Zákazník se rozãiluje v drogerii: „Vá‰ pﬁípravek na rÛst vlasÛ nestojí za nic! Podívejte se, vypadaly mi i poslední vlasy!”
Prodavaã ﬁíka: „To je dobré znamení! Vlasy si dûlají místo.”
Inzerát: „Prodám kulovnici, jednou pouÏitou. Zn.: Vdova.”
Teta Kabráãková ‰kubala za stodolou husu. Opodál stojí dva houseﬁi. Chvíli se dívají, pak jdou pryã
a jeden z nich povídá: „Co si budeme vykládat, nejlep‰í stript˘z mají na západû.”
Chválí se myslivec kolegovi: „MÛj pes má ohromn˘ ãich. Cítí mû na dvû stû metrÛ.“
„Tak to mÛj nedokáÏe, já se totiÏ kaÏdou sobotu koupu.“
Îena pﬁipomíná manÏelovi, Ïe jdou veãer na náv‰tûvu, aÈ si vezme ãisté ponoÏky. Na náv‰tûvû nasaje vzduch a ﬁíká: „Pepo, Ïe ty sis ty ponoÏky nevymûnil?“
„Ale jo, a protoÏe jsem vûdûl, Ïe mi nebude‰ vûﬁit, ty staré mám tady v kapse.“
Ptá se chirurg v ambulanci sestﬁiãky: „Tak co tady dnes máme?“
„Dva lehké pﬁípady – autonehodu a pracovní úraz a jeden tûÏk˘ pﬁípad – ten ãlovûk odmítl um˘t nádobí.“
Na veãírku se potká Churchill s jednou ‰karedou a uhádanou poslankyní, která ho nemá ráda,
a tak mu povídá: „Pane premiére, kdybych já byla va‰e Ïena, dala bych vám do ãaje jed.“
„Lady, kdybyste vy byla moje Ïena, s chutí bych ten ãaj vypil,“ odpovûdûl Churchill.
Po prodlouÏení vûku odchodu do dÛchodu nastupuje paní do autobusu a v‰imne si, Ïe ﬁidiã uÏ je star˘ dûda. Vrací se zpátky ke dveﬁím a povídá: „PromiÀte, já pojedu rad‰i pﬁí‰tím autobusem.“
A ﬁidiã povídá: „Nedûláte dobﬁe, sleãno, za mnou jede mÛj otec.“
LK

My‰lenky slavn˘ch
Láska je oceán citÛ ze v‰ech stran obklopen˘ v˘daji.
KÛÀ je jednou hﬁíbûtem, ãlovûk dvakrát dítûtem.
Sympatizovat s úspûchem pﬁítele – to vyÏaduje velmi jemnou povahu.

T. R. DEWAR
âeské pﬁísloví
O. WILDE

Chladná Ïena je taková, která je‰tû nepotkala muÏe, jehoÏ by mohla milovat. B. NùMCOVÁ
KdyÏ se ãlovûk opravdu rozhodne nûco udûlat, ãas si vÏdycky najde.
Mlã, nebo ﬁekni nûco, co je moudﬁej‰í neÏ mlãení.
Îárlivost má jen krok k nenávisti.
Pamatuj, Ïe i nejtûÏ‰í hodina v tvém Ïivotû má jen ‰edesát minut.
Kdo nic neví, musí v‰emu vûﬁit.
Zamilovaní jsou vÏdy rychlej‰í neÏ hodiny.

A. HAILEY
PYTHAGORAS
R. G. de LA SERNA
SOFOKLES
J. NERUDA
W. SHAKESPEARE
LK
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Zadáno pro Ïeny
Vloãkové lívance s rozinkami
Potřeby: 150 g polohrubé mouky, 100 g ovesných
vloček, 2 vejce, 5dl mléka, 50 g rozinek, 30 g
cukru, 1 lžička kypřicího prášku do pečiva, špetka soli, olej.
Náplň: 300 g jahod, 1 měkký tvaroh (250 g), 40 g
cukru.
Postup: mouku smícháme s práškem do pečiva,
cukrem, solí. Přidáme ovesné vločky a vmícháme vejce rozkvedlané v mléce. Na závěr zamícháme rozinky a necháme několik minut odpočinout. Na pánvi s rozpáleným olejem smažíme
lívance. Plníme tvarohem s cukrem a jahodami
nakrájenými na kousky.

·kvarkové rohlíãky
Potřeby: 350 ml vlažného mléka, 40 g droždí,
2 lžíce krupicového cukru, 500 g polohrubé mouky, sůl dle potřeby, 1 žloutek, 3 lžíce rozpuštěného sádla, 120 g nahrubo pomletých škvarků,
1 vejce, kmín na posypání
Postup: teplé mléko, cukr, droždí – necháme
vykynout. Mouku prosijeme se solí, přidáme kvásek, žloutek, sádlo, vymícháme tužší těsto, nakonec přidáme škvarky.
Vykynuté těsto rozdělíme na dva díly, rozválíme
asi na výšku 3–5 mm, rozkrájíme na 6 trojúhelníků, které svineme do rohlíků. Na plechu je
potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme drceným kmínem. Pečeme dozlatova asi při 190° C.

·Èavnaté kuﬁecí plátky
Potřeby: kuřecí prsíčka – dle potřeby, tatarská
omáčka, sůl, pepř, česnek, hladká mouka, olej
na smažení.
Postup: kuřecí prsíčka nakrájíme na 2 cm silné
plátky, osolíme, opepříme, promícháme s tatarskou omáčkou s prolisovaným česnekem. Plátky dáme na 30 minut do lednice (maso bude
křehčí), kuřecí prsíčka obalíme ve hl. mouce
a opékáme dozlatova na oleji. Podáváme
s bramborem a zeleninovou oblohou.
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Plesová sezóna
Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Vás srdeãnû zve na

MYSLIVECK¯ PLES
v sobotu 14. ledna 2012 v Kulturním domû v Troubkách
• zaãátek ve 20 hodin
• Slavnostní zahájení – mysliveãtí trubaãi
• K tanci a poslechu hraje hudební skupina BIG MÎIK
• Myslivecká kuchynû • bohatá tombola
• Odvoz autobusem do Pﬁerova zaji‰tûn
Pﬁijìte se pobavit, srdeãnû Vás zvou poﬁadatelé

SdruÏení pﬁátel Z· a M· v Troubkách
Vás srdeãnû zve na

❦ ·KOLNÍ PLES ❦
v sobotu 4. února 2012 v Kulturním domû v Troubkách.
Zaãátek ve 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina BLUE BAND COMPANY.
❦ slavnostní stuÏkování ÏákÛ 9. tﬁídy Z· Troubky ❦
❦ taneãní vystoupení❦
❦ bohatá tombola❦
Pﬁijìte se pobavit, tû‰íme se na Vás.

FOTBALOV¯ KLUB TROUBKY
Vás srdeãnû zve

v sobotu 18. února 2012 na

SPORTOVNÍ ·IB¤INKY
Vstupné 60 Kã, masky 30 Kã
Bohaté obãerstvení a tombola zaji‰tûno.
K tanci i poslechu hraje oblíbená skupina GAMA ·TERNBERK
Zaãátek ve 20 hod – Kulturní dÛm Troubky – sál otevﬁen od 19.30 hod
Vyhlá‰ení nejlep‰ích masek ve 22.30 hod

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2011
SdruÏení pﬁátel Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly pﬁi
Z· A M· v Troubkách
srdeãnû zve na

DùTSKÉ ·IB¤INKY,
které se konají v sobotu 24. bﬁezna 2012
od 14 hod.
v sále kulturního domu.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Vás zve na tradiãní

HASIâSK¯ BÁL
ve v‰ech prostorách kulturního domu
K tanci a poslechu hraje taneãní skupina Asteon

3. bﬁezna 2012
zaãátek ve 20 hod.
vstupné: 60 Kã ✤ bohatá tombola
Bohaté obãerstvení zaji‰tûno. Srdeãnû zvou troubeãtí hasiãi

✳✳✳ POZVÁNKA ✳✳✳
na IV. spoleãensk˘ obecní ples,
kter˘ poﬁádá OBEC TROUBKY
ve spolupráci s místními spolky a organizacemi

v sobotu 17. bﬁezna 2012
od 20 hodin v prostorách kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina DANDY BAND.
Taneãní vystoupení, bohatá tombola a obãerstvení zaji‰tûno.

✳✳✳Srdeãnû zvou poﬁadatelé.✳✳✳
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❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
MARIE PAVLÍKOVÁ – KADERNICTVÍ
ˇ
Pﬁeji v‰em zákazníkÛm
radostné Vánoce
a hodnû úspûchÛ v novém roce 2012
Telefon: 776 306 777

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
AUTODÍLNA
Jaromír Pﬁehnal
dûkuje sv˘m spoluobãanÛm za pﬁízeÀ
a pﬁeje v‰em radostné vánoãní svátky, v novém roce 2012
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 v‰echno nejlep‰í v novém roce 2012.

Hana Vávrová, telefon: 731 185 402

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2011
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Marcela Patáková
kosmetika, manikúra a modeláÏ nehtÛ, pedikÛra
Vás zve do své nové provozovny U ·ímÛ
na relaxaci a odpoãinek
a pﬁeje Vám krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce.
❊❊❊
tel.: 731 613 570
E-mail: MarcelaPatakova@seznam.cz

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012

Pﬁeje sv˘m zákazníkÛm pﬁíjemné Vánoce
a ‰Èastn˘ nov˘ rok.
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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.

·Èastn˘ a vesel˘ nov˘ rok 2012.

Návrhy zahrad
Ing. Radana Koláﬁová
pﬁeje v‰em krásné Vánoce
a hodnû ‰tûstí v novém roce 2012.
Telefon: 736 278 765 • email: radana.kolarova@centrum.cz

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2011
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 5. 3. 2012 na adresu: Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 75102
Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
TAJENKA ze Zpravodaje č. 4/2011…………………………………………………………….................................
JMÉNO A ADRESA: ……………………………………………….......….třída: …………………..........................
Správná odpověď z minulého čísla byla: MRAVENIŠTĚ
Odměnu za správnou odpověď dostatnou tito vylosovaní výherci: Adam Vilkus, Marie Musilová, Lucie Dočkalová, Vojtěch
Brázda, Anna a Karolína Gregovské, Petr Skopal, Karolína Lehká, Yveta Malíková, Marie Soušková, Josef Soušek
Správně odpovědělo dalších 14 dětí, které tentokrát nebyly vylosovány: Danielka a Denisa Lužné, Julie Dočkalová, Kateřina Dohnalová, Eliška Brožková, Eliška Malíková, Tomáš Pacáček, Tereza Kamelandrová, Monika Malikovy, Anička Lehká,
Radim Třetina, Vojta Hořín, Viktorie Vránová, Michaela Řezníčková, Jan Kamelandr

e 2011
Vítání dûtí 11. prosinc

·
Vystoupení ãlenÛ SP
Autor fotografie: Jaroslav ¤iho‰ek

Malí pekaﬁi v M·

o stromu
Rozsvícení vánoãníh

Betlém paní Franti‰ky Borkové

vky v Z·
Nové herní pr
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