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Zajíc na pelechu

Rozsvûcení
u
vánoãního strom

nka
Myslivecká háda
zajíce na poli?
– dokáÏete najít

Foto Luděk Judas
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Slovo úvodem
Po svûtû zní rolniãek hlas,
na‰e srdce se chvûjí pﬁi ãekání…
Opût k nám pﬁichází vánoãní ãas
se stromkem, dárky a zvûdavého ptaní.
VáÏení obãané,
nikdo nespoãítal, kolik ver‰Û oslavovalo ãtvero roãních období, ale myslím, Ïe vánoãní ãas jich
má poÏehnanû. Pﬁi dokonãení urãité práce se ãasto zam˘‰líme a hodnotíme její úroveÀ, i poslední mûsíce roku nás vybízejí k bilanci. Pﬁed námi procházejí události leto‰ního roku, myslíme spí‰
na to, co se nám povedlo a co nás potû‰ilo. Pûkn˘ vzhled vût‰iny domÛ, cesty bez bláta, lemované
upraven˘mi zelen˘mi trávníky, to patﬁí ke koloritu na‰í obce. A bydlení? O tepl˘ch dnech odpoãíváme na upraven˘ch dvorech pln˘ch kvûtin a zelenû a pochutnáváme si na opékan˘ch dobrotách.
Za chladného poãasí si uÏíváme tepla domova doplnûného zábavou – knihami, televizí, poãítaãem.
V obci pﬁibylo nûkolik novinek. Dvû ulice na Louãkách se doãkaly asfaltu, úprava na hﬁbitovû
bude pokraãovat pﬁedláÏdûním chodníkÛ i v pﬁí‰tím roce. Pokud se nám podaﬁí získat státní dotace na revitalizaci zelenû, bude opût vzhled na‰í obce krásnûj‰í.
V leto‰ním podzimu probûhly volby do krajsk˘ch zastupitelstev a do Senátu Parlamentu âR
a v pﬁí‰tím roce nás poprvé ãeká pﬁímá volba prezidenta republiky.
Vánoãní v˘zdoba trvá uÏ del‰í dobu, takÏe ji ani nevnímáme jako reklamu. Pﬁece jenom nám
pﬁipomíná, Ïe brzy nastane sváteãní ãas, kdy se sejdou sobû blízcí a udûlají si radost vánoãními
dárky. Ne kaÏd˘ má to ‰tûstí sejít se o Vánocích se sv˘mi drah˘mi. NezapomeÀte na ty ménû ‰Èastné a pamatujte na nû o Tﬁíkrálové sbírce. Na‰e obec, aã postiÏena dvûma niãiv˘mi povodnûmi, se
uÏ léta drÏí v okrese na ‰pici tûch ‰tûdr˘ch. Snad proto, Ïe jsme sami pocítili, co je to ne‰tûstí.
Pﬁejeme vám do nového roku dobrou náladu, hodnû sil a zdraví.
Redakce
Dûkujeme na‰im distributorÛm za celoroãní spolupráci pﬁi prodeji Troubeckého zpravodaje.
Jsou to ZELTR Troubky, LAMA Marie ·palková, COOP – nákupní stﬁedisko, Po‰ta Troubky, Smí‰ené
zboÏí Marie Soukupová, potraviny Frgálovi a Veãerka pana Antonína Sedláka.
Za v˘bornou spolupráci dûkujeme zamûstnancÛm firmy Elan spol. s r. o. Pﬁerov.
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Informace obecního úﬁadu
V polovině měsíce září začala společnost
SKANSKA, a. s. realizovat dlouho očekávanou
akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci
Troubky, ulice Loučka I. – IV.“. Společnost SKANSKA se stala zhotovitelem této akce na základě
výsledků výběrového řízení, kdy nabídla nejnižší cenu. Celkové náklady na samotnou realizaci
této akce činí dle uzavřené smlouvy částku
4 925 000 Kč bez DPH. Jak jste jistě všichni
zaznamenali, a jak je uvedeno již v úvodu našeho Zpravodaje, je položen nový asfaltový koberec v ulicích Loučka IV. a III.. Oproti schválenému harmonogramu se podařilo z velké části
dokončit komunikace ve dvou ulicích. V současné době probíhají práce na zhotovení zpomalovacích prahů a na jaře příštího roku budou komunikace v těchto dvou ulicích dokončeny terénními úpravami a úpravami části sjezdů, a to dle
projektové dokumentace. Provoz na těchto
komunikacích je povolen jako zkušební, po předchozí dohodě se zhotovitelem, projektantem
a stavebním dozorem akce.
Na jaře pak budou pokračovat práce na realizaci komunikací v ulicích Loučka II. a Loučka I.
Předpokládané nejzazší dokončení této akce je
plánováno na konec října příštího roku, ale společně se zhotovitelem předpokládáme dokončení v bližším termínu.
Financování této akce probíhá zcela z vlastních
prostředků, čili z rozpočtu obce a je nastaveno
tak, aby obec v příštím roce byla schopna financovat ještě další akci, a to „Rekonstrukci místní
komunikace v ulici Zárub“, na kterou bylo vyhlášeno výběrové řízení v listopadu letošního roku
a v polovině prosince bychom měli znát vítěze
této soutěže (o vítězi budete informováni na webu
obce a na úřední desce). Se samotnou výstavbou se počítá v období měsíců dubna až září, ale
také zde předpokládáme dřívější dokončení.
V závislosti na vývoji rozpočtu obce, a také na
termínu vydání stavebního povolení pro upravený projekt „Rekonstrukce místní komunikace
v ulici Sadová I.“ by bylo vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele této akce. Samotné zahájení je možné nejdříve v podzimních měsících příštího roku, případně na jaře 2014. U všech těch-

to akcí platí, že financování je výhradně z vlastních zdrojů. Žádné dotační tituly vztahující se
k místním komunikacím momentálně nejsou.
Jedinou výjimkou je projekt revitalizace centra
obce, který nezahrnuje pouze opravu komunikace a chodníků v okolí kulturního domu, ale také
komplexní revitalizaci zeleně v této lokalitě.
V červnu letošního roku jsem vás informoval,
že na podzim očekáváme vyhodnocení, avšak do
současné chvíle finální výběr hodnocených projektů, které se ucházely o finanční podporu
z regionálního operačního programu Střední
Morava neproběhl. Po krajských volbách se ustavují nové řídící orgány tohoto programu, a tak se
výsledek hodnocení dozvíme patrně až na začátku příštího roku. Pokud by tento projekt byl podpořen, tak realizace by byla zahájena nejdříve
v druhé polovině roku 2013.
V těchto dnech je prakticky dokončen také projekt výstavby chodníku v Dědině. A to jeho fáze
pro vydání územního rozhodnutí. V příštím roce
tak budeme žádat jak o vydání územního rozhodnutí, tak také o vydání stavebního povolení.
Předpoklad, že budeme tato povolení mít, je
v optimistické variantě odhadováno na červen –
červenec 2013.
Na podzim se město Tovačov dozvědělo, že
společný projekt obcí Lobodice, Troubky a města Tovačova „Výstražný a varovný systém…“ byl
vybrán k podpoře z Operačního programu životní prostředí. Po dodání všech nezbytných dalších
podkladů, včetně výsledků výběrového řízení na
dodavatele této akce, vydá řídící orgán tohoto
dotačního titulu rozhodnutí o poskytnutí dotace,
a poté bude moci být zahájena realizace. Čili
opět v příznivé konstelaci někdy kolem poloviny
roku 2013.
Na konci listopadu letošního roku jsme na
Agenturu ochrany přírody a krajiny podali projekt
„Revitalizace zeleně v obci Troubky“, který je
zaměřen na odborné ošetření stávající zeleně,
novou výsadbu a částečně odstranění nevhodných, případně životu nebezpečných keřů a stromů z centra obce (níže je uveřejněna situace projektu). Pokud by tento projekt byl vybrán, tak
bychom v příštím roce a v roce 2014 realizovali
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obnovu vnitřní výsadby v části obce. Zároveň byl
zpracován také projekt nové výsadby zeleně
v krajině v okolí obce, který se však nepodařilo
do vyhlášené výzvy Operačního programu životní prostředí podat, a to z důvodu úpravy dokumentace projektu v návaznosti na vyjádření
dotčených orgánů, a také připomínek pracovní
skupiny pro přípravu tohoto projektu. Nicméně
v příštím roce by měla být dle neoficiálních informací vyhlášena ještě jedna výzva pro tuto oblast
a tam bychom se chtěli ucházet o podporu s již
upravenou a úplnou dokumentací.
Listopad letošního roku byl rovněž obdobím,
kdy jsme se intenzivně věnovali návrhu rozpočtu
obce na rok 2013. Největší neznámou byly naše
příjmy v roce 2013, které dostáváme dle zákona
o rozpočtovém určení daní, tj. příjmy ze sdílených
daní. V srpnu byla definitivně prezidentem republiky podepsána novela tohoto zákona, která by
se měla dle teoretických výpočtů ministerstva
financí pozitivně odrazit na příjmech naší obce.
Dle těchto výpočtů bychom v závislosti na schváleném státním rozpočtu měli získat oproti dosavadním příjmům až 4 000 000 Kč navíc. Navrhovaný rozpočet je ovšem podstatně umírněnější.
Vychází z doporučení profesních organizací –
Sdružení místních samospráv ČR a Svazu měst
a obcí ČR a modelu zpracovaného pro naši obec
Ing. Luďkem Tesařem ze společnosti City Finance, který byl dříve dlouholetým zaměstnancem
ministerstva financí, kde měl na starosti právě
rozpočty měst a obcí. Nárůst příjmů zde samozřejmě je zohledněný, ale prakticky pouze v poloviční výši. Pokud by se vývoj v příštím roce ubíral příznivým směrem, tak na to budeme reagovat rozpočtovými opatřeními a předpokládám, že
zastupitelstvo by dodatečné příjmy rozpočtovalo
do kapitálových, tj. investičních, výdajů.
Z akcí, které nejsou investičního charakteru,
ale jsou rozsáhlejší, počítá návrh rozpočtu obce
s realizací 1. etapy oprav chodníků na místním
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hřbitově, kde by zároveň měla být provedena
oprava střechy provozní budovy (zde je alokováno 250 000 Kč), dále se počítá s opravou střechy a souvisejícími pracemi ve školní jídelně (alokováno 350 000 Kč), první etapou by pak měla
být zahájena výměna oken v hasičské zbrojnici
(alokováno 60 000 Kč) a musí být provedena
výměna oken na západní straně bytového domu
DPS Šíma B (tato akce bude financována z Fondu oprav bytového hospodářství).
Na přelomu měsíců ledna a února proběhne
sběr projektů žádajících o podporu z programu
Leader MAS Střední Haná, a to pro následující
oblasti podpory – kulturní památky, podpora
nezemědělského podnikání (v těchto dvou oblastech je nejvíce nevyčerpaných finančních prostředků) a dále pak podpora cestovního ruchu,
podpora realizace občanské vybavenosti (čili především podpora spolků a neziskovek) a podpora obecní infrastruktury. Zde je ovšem výše alokovaných prostředků již poměrně malá. Bude to
poslední výzva v tomto programovacím období,
a proto zájemci o podporu mohou své záměry
konzultovat s pracovnicemi MAS Střední Haná
(bližší informace a kontakty na www.masstrednihana.cz).
Závěrem bych si dovolil poděkovat všem, kteří mne a naši koaliční kandidátku podpořili ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje. Díky
vaší podpoře jsem byl zvolen členem zastupitelstva, a přestože nejsme zastoupeni v Radě kraje, věřím, že i tento zastupitelský mandát bude
přínosem.
Do nového roku 2013 Vám pak přeji hodně
štěstí, pevné zdraví, lásku a životního optimismu
a věřím, že se s mnohými z vás setkám brzy po
půlnoci 1. ledna 2013 na novoročním ohňostroji
u kulturního domu, na který vás tímto všechny
srdečně zvu.
Radek Brázda

POZVÁNKA
Srdeãnû zveme obãany na
tradiãní novoroãní ohÀostroj,
kter˘ bude zahájen u obecního úﬁadu v 0.15 hod.
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Okolí fary a kostela

Park u hřbitova

U zdravotního střediska

Park u školy

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2012

5

Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 13 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 26. 9. 2012
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 vzalo na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k přípravě a realizaci akce „Výměna oken
na DPS Šíma B“.
7. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o hospodaření obce za období 1 – 8/2012.
8. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář k hospodaření obce k 31. 8. 2012.
9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu obce v celkové výši 90.000 Kč FK Troubky o. s. se splatností 36
měsíců od 1.1.2013.
10. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu obce v celkové výši 15.000, Kč panu Miroslavu Mišákovi se splat-

ností 10 měsíců ode dne podpisu smlouvy o půjčce.
11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
změnu Statutu Fondu oprav bytového hospodářství
Obce Troubky dle předložené zprávy.
12. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2012 v předloženém znění.
13. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1 – 8/2012.
14. Zastupitelstvo obce po projednání povoluje
výjimku z počtu žáků v základní škole v rozsahu 141
žáků základní školy pro školní rok 2012/2013, což
odpovídá průměrnému počtu 15,67 žáků na 1 třídu
základní školy.
15. 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 141 žáků pro školní rok
2012/2013.
16. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 v předloženém
znění.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
úpravu Zřizovací listiny Místní knihovny Troubky, Dodatek č. 3.
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Rada obce
USNESENÍ Z 37. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 37/463/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 37/464/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 37/465/2012
Rada obce schválila program a termín zasedání
Zastupitelstva obce dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 37/466/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo číslo
BWE03092012 mezi IWW ENGENEERING, s.r.o.,
Kroměříž a Obcí Troubky na zajištění technického
dozoru a koordinátora BOZP akce „Rekonstrukce
místních komunikací v obci Troubky, ulice Loučka I.
– IV.“ dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 37/467/2012
Rada obce schválila návrh na odpis nedoplatků
(pohledávek) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 37/468/2012
1. Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových míst dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu těchto
smluv.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 37/469/2012
Rada obce schválila uzavření dodatku ke smlouvě
o nájmu na pronájem areálu OLFIN dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 37/470/2012
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 31. 10. 2012.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 37/471/2012
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. 2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 37/472/2012
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě DPS Kozlovská panu Miroslavu
Zsemle, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2012.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 37/473/2012
Rada obce schválila návrh na umisťování reklamních
nosičů – plakátů na sloupech veřejného osvětlení
ve vlastnictví obce za podmínek uvedených v příloze.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Zapsal:
Mgr. Radek Brázda v Troubkách dne 18. 9. 2012.
USNESENÍ Z 38. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 38/474/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 38/475/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 38/476/2012
Rada obce schválila rozpis rozpočtového opatření
č. 4/2012 dle předložené přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 38/477/2012
Rada obce nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 71
v k.ú. Troubky nad Bečvou společnosti Telefónica
Czech Republic, a.s., Praha.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 38/478/2012
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1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Evy Slovákové, Kelč, 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 38/479/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Zdeňka
Dočkala, 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 žadatele o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 38/480/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost manželů Malíkových, 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 38/481/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Ivety Deškové, 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 38/482/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Reginy
Orságové, Přerov, o krátkodobé 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 38/483/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Antonína
Němčáka, 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 žadatele o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 38/484/2012
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě DPS Šíma A paní Marii Dočkalové,
Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 38/485/2012
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě DPS Dědina panu Jaroslavu Skřenkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 38/486/2012
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě DPS Kozlovská panu Zdeňku
Dočkalovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 38/487/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
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DPS Šíma A, paní Marii Černochové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Zapsal:
Mgr. Radek Brázda v Troubkách dne 24. 10. 2012.
USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 39/488/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/489/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/490/2012
Rada obce schválila přijetí dotace ve výši 5 000 Kč,
a to dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML/813/2012
uzavřené se Statutárním městem Přerovem.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/491/2012
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 5/2012 dle
předložené přílohy, a to včetně přiloženého rozpisu
výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/492/2012
1. Rada obce schválila vyhlášení výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Zárub“, a to dle
přílohy.
2. Rada obce schválila odeslání této výzvy stavebním
společnostem dle přílohy, a zároveň rozhodla zveřejnit tuto výzvu na webových stránkách obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/493/2012
1. Rada obce schválila vyhlášení výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken na západní straně DPS Šíma B“, a to dle
přílohy.
2. Rada obce schválila odeslání této výzvy společnostem dle přílohy, a zároveň rozhodla zveřejnit tuto
výzvu na webových stránkách obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/494/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č.
IWHA01/2012 mezi Obcí Troubky a společností
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IWWA, s r.o. Kroměříž, a to na zpracování žádosti
o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí projektu „Revitalizace zeleně v obci
Troubky“.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/495/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a společností ZAHRADA Olomouc,
s r.o., na zpracování projektové dokumentace projektu „Realizace interakčních prvků na k.ú. Troubky“.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/496/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a Ing. Alenou Vránovou, Zástřizly,
na zpracování projektové dokumentace projektu
„Revitalizace zeleně v obci Troubky“.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/497/2012
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního daru Městu Tovačov ve výši 2 000 Kč na organizaci Senior
symposia.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/498/2012
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního daru paní
Zdeně Milerové, Kralice na Hané, ve výši 700 Kč.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu darovací
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/499/2012
Rada obce schválila plán inventur za rok 2012 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/500/2012
Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku p.č. 52/5, a to na základě žádosti pana Václava Zatloukala, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/501/2012
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Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje
pozemků p.č. 1836, 1840, 1841, 1850, 1851, 1852,
1853 a 1860 v k.ú Troubky nad Bečvou společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/502/2012
Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu části
soukromých pozemků p.č. 3941, 3939, 3937, 3935,
3657 a 3189 v k.ú Troubky nad Bečvou Obci Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/503/2012
Rada obce schválila zveřejnění záměru směny soukromého pozemku p.č. 3936 za obecní pozemek p.č.
4487 v k.ú Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/504/2012
Rada obce schválila zveřejnění záměru směny soukromých pozemků p.č. 3656 a 3655 za obecní pozemek p.č. 2776 v k.ú Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/505/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi TJ Sokol Troubky a Obcí 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 39/506/2012
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě DPS Kozlovská paní Lasíkové.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/507/2012

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 30. 11.
2012.
3. Rada schválila uzavření Dohody o splácení dluhu
mezi Obcí Troubky a paní Miladou Dreksovou,
a to dle předloženého návrhu.
4. Rada zmocnila starostu obce k podpisu Dohody
o splácení dluhu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/508/2012
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 30. 11.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/509/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na ulici Sportovní, panu
Petru Sigmundovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3.
2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 39/510/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu v kulturním domě, panu
Lukáši Polzerovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Zapsal: Mgr. Radek Brázda 21. 11. 2012
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Vánoãní dílny a rozsvícení vánoãního stromeãku
V pátek 30. listopadu uspořádala komise pro kulturu a volný
čas ve spolupráci s obecním úřadem již tradiční vánoční dílny spojené s rozsvícením vánočního
stromu.
Krásnou předvánoční adventní
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. Závěr programu patřil
pěveckému sboru Troubečan.
Rozjasněné oči dětí však netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše s jeho družinou.
Dočkaly se jak Mikuláše, tak
i andílků, kteří jim rozdali sladké
adventní kalendáře, které věnovalo
Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky.
Na závěr byly vypuštěny lampionky štěstí, které rozzářily černou
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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Z na‰í farnosti
Konec svûta?
Milí troubečtí, chtěl bych pogratulovat vám, kteří čtete tyto řádky, k přežití dalšího konce světa.
Kolik už jich bylo?! Proroctví sibylská, nostradámovská, májská, jehovistická či další nedošla
svého naplnění. Svět se točí dál, planeta Země
putuje další své kolo kolem Slunce, lidé se rodí
a umírají.
A přece utrácejí zvědavci s otázkou, co bude
dál, nemalé sumy u všech možných kartářů, astrologů, věštců, vizionářů, okultistů a podvodníků
všeho druhu a ti odvádějí lidi od toho, co je podstatné. Někdy si připadám, sem tam zahlédnuv
nabídky výše zmíněných, jako v alchymistické dílně Rudolfa II. filmu Císařův pekař a Pekařův
císař a ne jako v jednadvacátém století. Mezi
námi, rád bych tento film v klidu o Vánocích opět
zhlédl, a věřím, že i mnoho z vás čtenářů toužících po vánočním spočinutí.
Zvědavost člověka má své dobré, ale i stinné
stránky. Záleží totiž na tom, kam tuto lidskou zvědavost směřujeme. Kupříkladu, nebýt zvědavosti augustiniánského mnicha Mendela, nebyla by
se tak rychle rozvíjela genetika. Nebýt zvědavosti
Galvaniho, Volta, Ampéra a dalších, nenastal by
tak rychle rozvoj elektrotechniky. Nebýt zvědavosti těch či oněch, a mohli bychom začít psát
encyklopedii objevů, nebylo by rozvoje techniky
a věd. Jedno je však dobré si uvědomit, technika je mrtvá, abych jako kněz parafrázoval Nietzscheho výrok o Bohu, a nemá vztah k člověku ani
jeho etickému rozvoji. Naopak ve spojení s mocí
a padlou morálkou může být více než nebezpečná.
Vraťme se k lidské zvědavosti, tentokrát z její
stinné stránky. Můžeme si vybavit postavičku
z Haluškových příběhů, starou zvědavou drbnu
Peléštěnu, nad níž se usmějeme, ale jen do té

doby, dokud nám taková „herdekbaba“ nepřekříží
cestu života. Nejvíce zhoubný dopad zvědavosti
člověka popisuje příběh Knihy knih. Bájné vyprávění o rostoucí zvědavosti prvních lidí, jak krásně
by vypadal život, kdyby nemuseli poslouchat Boha.
Příběh o svedení prvních rodičů lidského rodu,
Adama – to je v překladu člověk – a Evy, to je
v překladu živá. Zkusit žít bez Boha, toto viděno
Biblí je kořenem veškerého zla. Příběh se stal
východiskem pro popis děsné reality, v níž se lidský rod nachází od úsvitu dějin. Proto tolik krve, intrik, nespravedlností, zmařených životů. To, co je od
počátku přítomno, stále vidíme a pociťujeme možná zřetelněji dnes. Po vniku zla do dějin člověka se
z člověka Adama stala spíše zvířecí šelma
a z živoucí Evy spíše hromady těl bez života a perspektivy, nemaje Boha.
Znovu by tedy měla pozdvihnout hlavu ta dobrá lidská zvídavost a ptát se! Dobře, Boha jsme
již od počátku zavrhli a v poslední době jsme ho
spolu s filozofy „zabili“ a Kristovo dílo záchrany
člověka znevážili. Co nám to přineslo dobrého?
Ptám se všech. Stojíme tváří v tvář otázce bez
odpovědi, smrti společnosti v jejím morálním
pádu, co je proti tomu katastrofický 21. prosinec?
Není nyní čas položit protiotázku pokušiteli
z ráje? Tedy: „A co když s Bohem ten život bude
lepší, když bez něj to zatím nestálo za mnoho?!“
Přeji vám všem, abyste objevili a zamilovali si
krásu a něhu Toho, který je skutečně živ a pro
nás se stal člověkem, aby vrátil na zem lidskou
tvář a život. Nechť do srdcí zkřehlých zimou tohoto světa vstoupí teplo domova skrze radost
a naději od narozeného dítěte, které přineslo
spásu pro ty, kdo po něm touží.
Požehnané Vánoce 2012.
✝ P. Radek Sedlák

ADVENT V TROUBECKÉ FARNOSTI:
Adventní duchovní obnova
Sobota 1. prosince
(Žehnání adventních věnců, zpívané nešpory, slovo P. Hofírka, děkana přerovského)

Náv‰tûva nemocn˘ch a star˘ch lidí
Pondělí 3. prosince
Dopoledne Troubky, odpoledne Henčlov.
Nemocní mohou přijmout svátost pomazání nemocných a svátost smíření a svátostného Ježíše
1
v Eucharistii.
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Rorátní m‰e svaté v Troubkách
Každé úterý a čtvrtek 6:30
(Sraz dětí na faře v 6:20) Děti si na faře odloží aktovky, obdrží lampičky a jdou průvodem do kostela, po mši svaté mají na faře snídani a jdou do školy či školky.

Setkání seniorÛ nad Biblí
Čtvrtek 6. prosince v 9:00 na faře

Pﬁedvánoãní zpovídání
Neděle 16. prosince od 14:00 do 15:30
(P. Hofírek, P. Ryšavý, P. Churý, P. Zapior, P. Sedlák)

Instalace vánoãních stromkÛ a betléma do kostela
Sobota 22. prosince v 9:00
Brigáda pro muže, zvláště mladé: stromky a betlém

Vánoãní úklid kostela
Sobota 22. prosince v 14:00

Zdobení vánoãního stromu v kostele
Neděle 23. prosince odpoledne (čas se upřesní)

Usazení figurek do betléma
Neděle 23. prosince 14:30
„Brigáda“ pro děti pod vedením paní katechetky.

VÁNOCE V TROUBECKÉ FARNOSTI:
Setkání rodin a dûtí u betléma
Štědrý den 24. prosince ve 14:30
V kostele jako již tradičně zazpíváme koledy, zhlédneme vánoční pásmo a pomodlíme se za sebe
navzájem a za potřebné.

PÛlnoãní m‰e svatá
Štědrý den 24. prosince v 21:30
Hraje a zpívá chrámový sbor.

M‰e svatá ze Slavnosti Narození Pánû
Hod Boží vánoční 25. prosince v 8:30
Hraje mládež koledovou mši.

M‰e svatá ze svátku sv. ·tûpána
Druhý svátek vánoční 26. prosince v 8:30
Hrají troubečtí muzikanti.

Koledování mládeÏe a náv‰tûva star˘ch a nemocn˘ch
Druhý svátek vánoční 26. prosince od 14:00
Kněz spolu s mládeží navštíví staré a nemocné, přinese eucharistii a mladí zahrají a zazpívají koledy.

M‰e svatá s obnovou manÏelsk˘ch slibÛ
Neděle 30. prosince v 8:30
(Svátek sv. rodiny Marie a Josefa)
Manželské dvojice sezdané v kostele poděkují Bohu za dar svátosti manželství a obnoví před oltářem své manželské závazky.

Silvestrovská m‰e svatá
31. prosince v 17:00

Silvestrovské setkání seniorÛ
31. prosince po mši
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Modlitba na konci roku
31. prosince od 23:00 do 0:00
Výstava Eucharistie pro osobní modlitbu, svátostné požehnání před půlnocí.
Novoroční bohoslužba
1. ledna 8:30 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie)

Troubeck˘ betlém bude otevﬁen˘ pro veﬁejnost:
25. prosince, 26. prosince, 30. prosince, 31. prosince, 1. ledna
od 14:00 do 16:00 hod.

P¤ÁNÍ K VÁNOCÒM A DO NOVÉHO ROKU 2013
Všem farníkům podílejícím se na životě farnosti přiloženou rukou k dílu třeba i jen v modlitbě či
obětováním svého utrpení za farnost ze srdce děkuji a žehnám.
Všem občanům přeji požehnané Vánoce a dar zdraví, pokoje a radosti v roce 2013. Do nového
roku 2013 přeji dětem a mladým lidem, ať vytrvají ve studiích či řemeslné výuce, ať se naučí moudrosti správně věci života rozlišovat v tomto svém velmi důležitém úseku života plného elánu, radosti, krásy a síly. Rodinám přeji svornost, vzájemnou oporu mezi mužem a ženou, radost a vynalézavost v lásce při správné výchově dětí. Lidem osamoceným, opuštěným, různě životem zraněným
a nemocným přeji vytrvalost v dobrém a nalezení pozitivního, hodnotného a smysluplného naplnění vašeho času, radost a pokoj. Lidem starým přeji moudré a pokojné stáří, nechť to, co prožili
je jim poučením k tomu, co je v životě nejdůležitější, a ať se stanou pro ty mladší pramenem dobré rady zvláště ve vytváření pokoje mezi lidmi a v radách, jak vytrvat v obtížích. Lidem umírajícím,
na které nesmíme zapomínat a které zvlášť objímám v modlitbě, ať už jsou věřící nebo ne, přeji
mnoho odvahy k nalezení milosrdné tváře Boží v odpuštění hříchů a v radosti z přicházejícího Krista. Všem ze srdce žehná
† otec Radek Sedlák, farář farnosti Troubky.
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Základní ‰kola
Školní rok 2012/2013 byl zahájen v pondělí
3. září 2012. Následující dny s sebou kromě
běžné výuky přinesly spoustu zajímavých zážitků. Na úvod mi ale dovolte zmínit dvojnásobný
úspěch, který zaznamenaly žákyně 9. ročníku
v soutěži Dětská práce – tvorba plakátu, prezentace. Karolína Ďatelová, Lucie Pizúrová,
Veronika Skřenková získaly 3. místo v kategorii plakát, Lucie Pizúrová navíc v kategorii prezentace obsadila krásné 2. místo. Soutěž byla
pořádána pod záštitou Ochrany fauny České
republiky v rámci projektu Evoluce. Výše uvedený úspěch je zároveň úspěchem paní učitelky Hradilové, která všechny žákyně na soutěž
připravovala.
A teď již přejděme k akcím, jež se v uplynulých dnech na naší škole konaly. V polovině října navštívili žáci 9. ročníku, jako již každoročně, Úřad práce v Přerově. Zhlédli prezentaci
o středních školách, dověděli se o stavu nezaměstnanosti v Olomouckém kraji a prohlédli si
složky nejrůznějších povolání s cílem rozhodnout se, kam po základní škole.
Žáci 8. ročníku podnikli v rámci výuky dějepisu exkurzi do Státního okresního archivu v Přerově. Byla jim objasněna náplň práce archivu
včetně ukázky publikací a sborníků vydávaných
archivem. Žáci měli rovněž možnost prohlédnout si nejstarší listinu pocházející ze 14. století a další zajímavé dokumenty. Největší zájem
však projevili o archiválie z Troubek. Například
si prohlédli obecní kroniku z roku 1953, školní

kroniku, katastrální plán, záznamy o přečíslování domů,
třídní knihy, Troubecký zpravodaj a další. Exkurzi zakončila prohlídka depozitáře, kde
jsou uskladněny archiválie v posuvných regálech.
Listopad byl ve znamení besed. Žáci absolvovali besedy nejrůznějšího zaměření. S lektorkou z Centra pro rodinu Ráj o. s. se věnovali tématu Etické otázky všedního dne. Šesťáci
se zaměřili na svoji osobnost, sedmáci na emoce a jak si s nimi poradit. Žáci osmé třídy probrali téma osobnost a přizpůsobování druhým
a deváťáci řešili problematiku rozdílnosti a tolerance.
Přednášky z oblasti primární prevence sociálně patologických jevů pro šesťáky a sedmáky, kteří si povídali o kyberšikaně a rizikovém
chování na internetu, tj. o nástrahách virtuálního světa, a žáky osmého a devátého ročníku,
jež hovořili na téma láska, vztahy a sex – co
může vědět každý, komu záleží na lidech a na
vztazích, připravila metodička prevence paní
učitelka Chramostová.
Zcela jiná témata měl pro žáky připraven
záhadolog pan Arnošt Vašíček. Planeta záhad
žákům 6. a 7. ročníku odhalila svět tajemných
zvířat a neznámých tvorů z odlehlých koutů světa. Tajemný svět legend – beseda pro ty nejstarší – nás zavedla do starého Egypta, Sumeru, Mexika, Číny, Indie a dalších starověkých

Vítûzky soutûÏe Dûtská práce

Beseda s panem Arno‰tem Va‰íãkem
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civilizací. Obě přednášky byly
doplněny četnými originálními filmovými záběry. Arnošt Vašíček
využívá nejnovějších vědeckých
poznatků a archeologických
objevů a na základě překvapivých faktů se pokouší dokázat,
že v četných legendách lze
naleznout ozvěny zcela konkrétních událostí. Akci pro žáky II.
stupně zorganizovala paní Obrtelová, za což jí patří velký dík.
V závěru měsíce navštívili ještě žáci 8. a 9. ročníku výchovně
vzdělávací program o osobnosti
Učitele národů. Akce se konala
ve stálé expozici Školní třídy ze
17. století Muzea Komenského
v Přerově. Animační program si
kladl za cíl zážitkovou formou a vlastním badatelským úsilím poznávat základní mezníky
v životě i díle Jana Amose Komenského.
Krom výše zmíněných akcí se na naší škole
uskutečnil sběr starého papíru, konalo se školní kolo Olympiády v českém jazyce, proběhla
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Muzeum Komenského v Pﬁerovû
dobrovolná sbírka pro Fond Sidus a mnoho dalších akcí, o kterých se můžete dozvědět prostřednictvím našich vývěsek či webových stránek www.skolatroubky.cz.
kol.

Pestrobarevný podzim
v ZŠ a MŠ Troubky
Podzimní měsíce v ZŠ a MŠ Troubky byly
opravdu pestré. Jako se střídaly barvy na stromech, střídaly se i zajímavé akce, které jsme měli
možnost společně prožít.
Žáci 3. a 4. třídy se stále zdokonalují na pravidelných kurzech plavání, které se konají v Plaveckém bazéně v Přerově. Z mnohých se stali
trénovaní plavci, kteří se nezaleknou skočit šipku či uplavat 500 m prsa nebo znak.
1., 2., 3. a 4. třída absolvovala kurz dopravní
výchovy v Domě dětí a mládeže Atlas a Bios Přerov. Zatímco venku pofukoval silný podzimní vítr
a dopravní hřiště odpočívalo pod vrstvou spadaného listí, děti v teplých učebnách absolvovaly
teoretickou část dopravní výchovy. Zvítězily nad
počítačovým testem s dopravní tématikou
a zhlédly poutavý film vytvořený tvůrčí skupinou
Daniela Landy. Tato absolvovaná část předchází jarní praktické části, která je mezi dětmi velmi
Plaveck˘ v˘cvik
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oblíbená. Je to jízda na kolech na
velkém dopravním hřišti vybaveném značkami, přechody a téměř
vším, s čím se můžou setkat ve
skutečném dopravním provozu.
Další velkou akcí pořádanou na
podzim ve spolupráci ZŠ a MŠ
Troubky a sdružením přátel školy
byly „oranžové“ dýňové slavnosti.
Tradičně byly zahájeny výstavou
výtvarných prací a končily lampiónovým průvodem a posezením na
fotbalovém hřišti. Každým rokem
se na školním dvoře rozzáří více
než 90 vydlabaných dýní. Je to
nádherná podívaná. Před každým
ročníkem máme obavu, že všechny výtvarné nápady jsme už
vyčerpali, a že nic nového již nelze vymyslet. Nakonec jsme ale
vždy mile překvapeni nápaditostí
dětí, paních učitelek a rodičů
a žasneme nad originálními podzimními výrobky. Letos vítali
návštěvníky dýňáci – paní školnice a pan školník a s úsměvem
pózovali spoustě fotografů.
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▲ Dopravní v˘chova

▲ D˘Àáci
▼ D˘Àová slavnost – vítûzové
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Podzim byl v plném proudu, listí plná zahrada. Ekotým naší školy nelenil a při příležitosti Dne stromu vyhlásil výtvarnou soutěž na
téma strom a postaral se o hladký
průběh sběru papíru. Listí byla
nejen plná zahrada, ale i plný kontejner, a proto jsme s radostí požádali o přistavení dalšího.
Mozaiku podzimních akcí doplňuje návštěva žáků 1. stupně
v Městském divadle Zlín. Žáci
zhlédli představení Bořík a spol..
Mohli se vžít do party správných
kamarádů, kteří prožívají podobné
osudy jako oni. Děvčata se proměnila v elegantní slečny s divaVítûzové v˘tvarné soutûÏe na téma Strom delní kabelkou a kluci si pro tento
den oblékli slušivé košile s límečkem. Nezvyklé, krásné.
Podzimní bundy jsme vyměnili
za zimní a podzimní oranžovou
barvu z našich školních nástěnek
za bílou, nejlépe se třpytkami. Měli
jsme vystaveny i adventní kalendáře. Těšili jsme se na vánoční dílny do kulturního domu a na rozsvěcení vánočního stromečku!
Krásný podzim je definitivně pryč
a my se můžeme těšit na další
kouzelné roční období – zimu a její
překvapení!
Krásné Vánoce přejí žáci, učitelé a další zaměstnanci ZŠ a MŠ
Troubky.
Ivana Smolková
Vítûzové v˘tvarné soutûÏe na téma Strom

Malé ohlédnutí aneb co jsme stihli od zaãátku ‰kolního roku
(zaostﬁeno na II. stupeÀ)
Slavíci z Přerova
Žákyně Ivana Vojtášková a Anna Burianová,
které chodí do pěveckého kroužku ZŠ a MŠ
Troubky, reprezentovaly naši školu na pěvecké
soutěži Slavíci z Přerova. Vyhlašuje ji DDM Atlas
pro děti z Přerova a širokého okolí.
První kategorie byla rozdělena na skupinu A1
pro 1. – 3. třídu (celkem 38 soutěžících) a B1 pro

4. a 5. třídu (celkem 28 soutěžících). My jsme
spadali do kategorie B1.
Děti zpívaly před tříčlennou odbornou porotou sólově a capella, tedy bez doprovodu
hudebního nástroje. Výkony obou našich děvčat byly velmi pěkné. Ivanu Vojtáškovou zařadila porota do bronzového pásma (celkem
9 dětí), Annu Burianovou dokonce do zlatého
pásma (celkem 5 dětí). Uvnitř zlatého pásma
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byli ještě vyhodnoceni tři nejlepší zpěváci
a Anička získala třetí místo!
Z úspěchu našich žákyň máme velkou radost.
Těší nás, že troubecká škola patří ve zpěvu mezi
tři nejlepší v Přerově. Oběma děvčatům děkujeme a gratulujeme.

VÁNOâNÍ
UÏ se tû‰ím, andílku,
na vánoãní nadílku.
Chci b˘t hodn˘ moc a moc,
vydrÏím to do Vánoc.
A potom zas, malinko
zaãnu zlobit, maminko.
Slavíci z Pﬁerova

Ze čtvrté třídy
Co vás napadne, když se řekne „Můj domov“? Napište to.
Tak znělo zadání práce. Do zvonění zbývalo asi pět minut… Některé výtvory byly tak milé, že se
chci s vámi o ně podělit (neupravováno, přidány pouze čárky).
„Je to moje rodina. Tam, kde si hrajeme, skáãeme a hopsáme.“ (M. Schejbal)
„Tam, kde bydlím. Mám maminku, babiãku, dûdeãka. Máme velkou zahradu a je to dobr˘.
A máme se rádi.“ (P. Skopal)
„To, kde mám zvíﬁata. Tam, kde je rodina. Tam, kde se cítím dobﬁe. Tam, kde máme co jíst
a pít. Zkrátka tam, kde mám v‰echno.“ (K. âeãman)
„MÛj domov je moje území. Bydlí tam na‰e rodina. Je to dÛm, kde si mÛÏeme sednout
s rodiãi. Je to tam, kde mám klid a mají mû tam velmi rádi.“ (N. Dermí‰ková)
„Je to mÛj vlastní Ïivot.“ (M. Vrána)
„MÛj domov je tam, kde bydlím, tam, kde je moje rodina a máme se rádi. Tam, kde mám
místo u stolu, svou Ïidli a postel.“ (T. Kamenská)
„Veliká zábava. Spánek a jídlo a pití.“ (O. Soják)
„Je to moje rodina, moje ‰kola, mÛj dÛm. Je to i to místo, kam se vÏdy ráda vracím. Je to
místo, kde se cítím bezpeãnû.“ (A. Mrtvá)
„Moje vesnice, ve které bydlím. MÛj dÛm, ve kterém bydlím s rodiãi a sourozenci. Na‰e
zahrada a zvíﬁata. Moji kamarádi. Tam, kde mû mají rádi.“ (T. Geryková)
„Domov je tam, kde se nemusím cítit trapnû. A kde mám teplo a kde mám svou postel. KdyÏ
se mi nûco nepodaﬁí, tak to zkusím znova. Kde mû mají v‰ichni rádi.“ (Î. Hermannová)
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Speciální třída
Tak jsme se v „Esku“ vrhli zase s velkou chutí
do práce a poznávání nových věcí.
Znovu jsme navštívili Hanácký dvůr v Polkovicích a posunuli se o krůček dál v poznání a kontaktu se zvířaty. (foto 1)
Říjen byl měsícem výtvarného tvoření (foto 2),
nové výtvarné techniky nás okouzlily natolik, že
jsme se rozhodli předvést naše umění na místní
Dýňové slavnosti. Měli jsme velkou radost, že
naše prostorové obrazy sklidily úspěch a ozdobily volný prostor školní jídelny.
Listopadové učení jsme si pak zpestřili vycházkou do přírody, prací na školní zahradě a pečením výborného jablečného koláče (foto3). Třešničkou na dortu bylo vylepšení čokoládové polevy – co vám budeme povídat, ani kousek nezbyl!
Odměnou za naši snahu, šikovnost a velké
pokroky nám byla návštěva divadelního představení Bořík a spol. v Městském divadle Zlín, kterou jsme zvládli společně s celým I. stupněm.
A protože jsme se pomalinku připravovali na
předvánoční čas, vytvořili jsme si v keramické
dílně závěsné ozdoby na stromeček (foto 4),
nakoupili si suroviny na mikulášské perníčky
a také jsme se vydali na vánoční trhy do Olomouce.
Nezbývá, než vám popřát krásné svátky!

1

Mgr. M. Mikešková
2

3

4
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Ve školní družině to žije!
Když nám přeje počasí, tak jako letos, můžeme do sytosti využít areál školní zahrady a Konírny k soutěživému dovádění a nejrůznějším hrám.
Hned v září jsme potrápili své hlavičky v přírodovědné soutěži Hadí stezkou, menší děti si užily projektový týden Pohádkové řádění a přenesly
se do jiného světa.
Všichni společně jsme pak ozdobili chodník
barevnými křídami, a kdo šel okolo, zastavoval
se nad překrásnými výtvory. V soutěžích Mumie
se vrací, Neposedný míček (foto 1)a při podzimní olympiádě jsme řádně potrápili svá těla a protáhli si každý sval.
V říjnu jsme se už nemohli dočkat výletu do
Tovačova, kde jsme si naplno užili Hry bez hranic (foto 2). Děti z místní školní družiny si pro nás
připravily super soutěže a ještě lepší sladkosti
a malé odměny za splnění každého úkolu. Do
Troubek jsme se vraceli unaveni, ale spokojeni
s plnými bříšky a kapsami dárečků.
Na letošní Podzimní dlabanec (foto 3) nám
nenapršelo, a tak jsme si v areálu mysliveckého
sdružení užili pouštění draků a pochutnali si na
dozlatova opečeném špekáčku. Mňam, to byla
dobrota! A protože někteří jsme opravdoví gurmáni, připravili jsme si ještě pečené brambory
(foto 4) a výborný jablečný koláč s vylepšenou
čokoládovou polevou (foto 5). Jenže po dobrém
jídle je třeba se taky trochu hýbat, tak jsme
vyzkoušeli své pohybové dovednosti na koloběžkách a kolečkových bruslích (foto 6) a v soutěži Mistři skoku.
Dušičkový listopad jsme přivítali tvořivou dílnou, na které vznikli dýňoví panáčci, duhové listy, papírové vlaštovky, skřítkův domeček nebo
náramky z korálků. Do pohádkového světa nás
4

1

2

3

5
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7

přenesla soutěž Strašidelná pohádka a projekt
Človíčkové z Kvítečkova (foto 7), kterým jsme pak
na zahradě stavěli tajemná obydlí. Veselý podzim pak završila pyžamová párty (foto 8), při které se naše družina doslova otřásala v základech.
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Bouřlivý potlesk a povzbuzování při netradičních
soutěžích – krmení dravé zvěře, špagát bez konce či dudlíkování mluvily za vše.
V době uzávěrky Zpravodaje jsme se už
pomalinku „ladili“ do Vánoc, zdobili jsme okna
vločkami, sněhuláky, zimní krajinou a chystali
jsme těsto na mikulášské perníčky.
Také už i vy se určitě těšíte na vánoční nadílku, a tak vám přejeme krásné svátky plné klidu
a pohody!
vychovatelky ŠD S. Štenclová, V. Mateřánková

Mateﬁská ‰kola
Od posledního vydání Zpravodaje proběhlo
v mateřské škole několik akcí. V říjnu se uskutečnila Drakiáda. Proběhla za pěkného počasí na
asfaltovém hřišti za školkou. Děti si přinesly
spoustu nejrůznějších draků a předháněly se
v tom, komu jeho drak vyletí nejvýše. Pouštění
draků jsme zakončili vypuštěním balonků štěstí,
při kterém děti myslely na svá tajná přání.
Navštívil nás pan kreslíř, který s dětmi vytvořil
několik pěkných obrázků zvířátek. A protože podzim je období, kdy dozrává spousta ovoce a zeleniny, udělali jsme si i my v mateřské škole ochutnávku všeho dobrého a zdravého, co nám
podzim přinesl.

Jak již bylo zmíněno v předchozím článku, proběhla koncem října ve spolupráci s rodiči a se
sdružením přátel školy výstava dýní spojená
s lampiónovým průvodem. Přípravy na tuto akci
začaly již týden před tímto datem. Děti v MŠ
i rodiče pečlivě vydlabávali dýně, kterými pak
ozdobili prostory na dvoře základní školy. Děkujeme všem, kdo přispěli svým umem a postarali
se tak o opravdu bohatou výzdobu.
Samozřejmě ani letos nezapomněl obecní
úřad uspořádat přátelské posezení se seniory
a naši předškoláci svým vystoupením potěšili
všechny zúčastněné.
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Začátek prosince se již tradičně
odehrával ve vánočním duchu.
Naše děti se zapojily do slavnosti
rozsvěcování vánočního stromku.
A protože probíhaly výtvarné dílny,
návštěvníci si z této akce mohli
odnést nejrůznější výrobky s vánoční tématikou, perníčky, vánoční
dekorace, andílky i výrobky z keramiky které pro ně připravily děti
a učitelky z MŠ.
Mikulášská nadílka proběhla
v úterý 4. prosince v oddělení
našich nejmenších Kuřátek a ve
čtvrtek 6. prosince u Berušek a Sluníček. Do naší mateřské školy zavítal Mikuláš s čertem a andělem.
Děti už na něj nedočkavě čekaly,
některé se i trošku bály čertů, protože si byly dobře vědomé, že přece jen občas zazlobí. Mikuláš však
většinu z nich pochválil a ostatní slíbily, že se určitě polepší. Děti naší
milé návštěvě zazpívaly a přednesly básničky a Mikuláš s andílkem
jim rozdali dárečky. Dostali za to od
dětí vlastnoručně napečené perníčky.
V předvánočním čase bychom
vám všichni ze školičky chtěli
popřát mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc, mnoho
lásky a porozumění. Hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do nového
Hana Cetkovská
roku!
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Besídka u Kuﬁátek
Peklo u Beru‰ek

Sluníãka
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SdruÏení pﬁátel Z· a M· Troubky
Lampionový průvod
Ve středu 24. října uspořádalo naše sdružení
tak jako v loňském roce lampionový průvod.
Průvod vycházel v podvečer ze dvora základní školy, kde právě probíhala výstava dýní, kterou pořádala základní škola a mateřská škola.
Rozsvícené lampiony pak všechny děti a rodiče dovedly na místní fotbalové hřiště, které bylo
osvětleno přímo pohádkově. Na hřišti byla zapálena vatra, při které si mohli všichni za doprovodu paní učitelky Evy Vojtkové zazpívat při kytaře. Tímto paní učitelce moc děkujeme.
Pro zúčastněné bylo připraveno malé občerstvení. Podávalo se svařené víno, cigáro z udírny a pro děti zdarma teplý čaj na zahřátí. Na
závěr jsme vypustili lampionky štěstí.
Děkujeme dětem ze základní školy za zapůjčení sklenic se svíčkami, které krásně dokreslily
příjemnou atmosféru, panu Emilu Smolkovi za
instalaci osvětlení na terase a dětem z mateřské
školy za výrobu papírových lampionků, které tuto
terasu hezky ozdobily.
Poděkování patří také kuchařkám ze školní jídelny, které nám svařák a čaj uvařily, kuchařkám
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z Th, a.s. za zapůjčení várnic, SDH
Troubky za zapůjčení lavic a stolů,
panu Tomšů za dovoz dřeva na vatru a v neposlední řadě FK Troubky
za zapůjčení jejich areálu.
Doufáme, že byli všichni spokojeni a věříme, že se příští rok zase
uvidíme.
Závěrem mi dovolte, abych vám
jménem všech členů SPŠ popřála krásné a pohodové Vánoce
a v novém roce hlavně hodně
zdraví.
Hana Kamelandrová
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Spoleãenská kronika
V ﬁíjnu 2012
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Franti‰ek Zatloukal
65 let
Marie Sou‰ková
Václav Janou‰ek
Jarmila Skopalová
Jarmila Vojtková
70 let
Marie Meszárosová
Danu‰e Franková
75 let
Josef Konupãík
Vlasta Zatloukalová
Marta Bártková
Jarmila Kalábová
RÛÏena Rozsypalová
Marie Ticháãková
Pavel Sigmund
80 let
Bohumil Obrtel
Franti‰ek Ticháãek
85 let
Marie ·palková
90 let
Stanislav Neãekal

V listopadu 2012
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Stanislav Svozil
Miroslav Otáhal
65 let
Zdenka Brázdová
70 let
Stanislav Vrána
Stanislav Ra‰ka
80 let
Marie Janou‰ková

V prosinci 2012
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let
Helena Vajdíková
Josef Frgal
Jarmila Vránová
Jaroslav ·Èastn˘
65 let
Josef ·imek
70 let
Kvûtoslava Zabloudilová
Franti‰ek Jehláﬁ
Marie Ticháãková
80 let
Marie Malíková
RÛÏena Nûmãáková
85 let
Helena Bahounková
91 let
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.

OPUSTILI NÁS
Anna Zatloukalová
Meãislav Vítoslavsk˘
Eva Malíková
Ladislav Mádr
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.
Ilona Sychravová
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Setkání sedmdesátníků
V letošním roce 2012 bylo zahájeno 3. 11.
v patnáct hodin srazem před budovou základní
školy setkání sedmdesátníků, kam jeden ze spolužáků dovezl paní učitelku Hotaříkovou (viz. skupinové foto).
S velkou zvědavostí jsme si prohlédli interiéry
učeben (upřesňovali si, kde stával stupínek – pro
některé z nás znamenal ověřování tvrdosti kolenních kloubů, což dnešním žákům už nehrozí),
pomůcky k výuce, učebnu s počítači, interaktivní
tabule i keramickou dílnu. Provázela nás zaměstnankyně školy paní Eliška Roubalová, které patří naše poděkování, zvláště proto, že si udělala
čas v osobním volnu.
Všechny také zaujala travnatá zahrada s hracími prvky s možností využití pro hry dětí ve volném čase. V době naší docházky jsme na této
zahradě poznávali růst květin a zeleniny, pilně
pleli plevel a zalévali.
Po prohlídce školy jsme na místním hřbitově
vzpomněli malou kytičkou na ty, kteří se výročí
nedožili.

V restauraci kulturního domu nás při volné
zábavě napadaly vzpomínky na různé zážitky
a větší či menší lumpárny, které jsme tehdy prováděli, na nepřítomné a zesnulé spolužáky a učitele – Uvízla, Kadlčíka, Blaťáka, Hlaváče, Bejčkovou, Širokou a další.

První ﬁada zleva: Marie Ticháãková, Alena Krist˘nková, Danu‰e Lakomá, Marie Mrtvá, paní uãitelka
Irena Hotaﬁíková, Marta Borková, Ludmila Rozsypalová, Stanislav Vrána
Druhá ﬁada zleva: Jan ·palek, Jana Stratilová, BoÏena Mlãochová, Franti‰ek Jehláﬁ st., Jarmila âervinková, Stanislav Ra‰ka, Jan Kelnar, Alois Úlehla
Stojící u dveﬁí: Franti‰ka Bûlková, Ladislav Vojtek a Franti‰ek Jehláﬁ ml.
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Hovor byl doplňován přikusováním výborných
koláčků vlastnoručně vyrobených Jendou Špalkem a bezkonkurenčního cukroví od další spolužačky Marie Michálkové – Mrtvé. Bohužel tyto
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pochutiny jsme fotograficky nezaznamenali, a tak
alespoň na ukázku přikládám snímek perníčků,
které Maruška každoročně peče před Vánocemi, abyste i vy mohli obdivovat její zručnost.

Do svých domovů jsme se rozcházeli v pozdních hodinách naplněni vzpomínkami a příjemnými
zážitky s příslibem dalšího brzkého setkání.
Za přípravný výbor spolužačka Danuše

Knihovna
ANO ÎIVOTU
Phil Bosmans
Člověk je bytost tak jedinečná, nádherná a přitom nepochopitelná. Jak rád bych šel vstříc všem
lidem a všechny je uzavřel ve svém srdci! A přece vím, že ani jediné setkání, ani jediný vztah
nedojde svého dokonalého naplnění. Všechno je
jen pomíjivé, stejně jako jsou pomíjivé mraky nad
námi. Mít rád lidi – to je velká radost. A to ne proto, že to navenek pěkně vypadá, ale především
proto, že je to tajemství, zázrak něco nekonečného, po čem člověk v hloubce svého nitra touží. Tato touha nalézá naplnění v přátelství.
Lidé se musí stát pﬁáteli,
opravdov˘mi pﬁáteli.
M˘m pﬁítelem je ten,
kter˘ chce jít chvíli stejnou cestou.
Pak uÏ nejsem sám.
Pﬁátelé se ani tak nedívají na sebe,
jako se dívají spoleãnû stejn˘m smûrem.
Opravdoví pﬁátelé nejsou navzájem spoutáni ﬁetûzy.
To by pak byl konec jejich pﬁátelství.
Pﬁátelé jsou vÛãi sobû svobodní.

Dárek je‰tû neznamená pﬁátelství.
Provozní doba:
Ve čtvrtek 27. 12. 2012 bude knihovna zavřena.
Krásné vánoční svátky a pevné zdraví
v novém roce vám přeje
Hana Obrtelová
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Na‰i dopisovatelé
Byla jsem ještě jednou přemluvena napsat do
troubeckého Zpravodaje o zvyklostech na Alžbětině královském dvoře. Omlouvám se těm, které zprávy za kanálem La Manche nezajímají.

Anglické Vánoce
Je prvního prosince a lidé už rozsvěcují první
světýlka na domech, vyvěšují věnce na dveře
a kupují vánoční stromky, nejčastěji jedličky. Se
zdobením stromečku se nemusí čekat až na
Štědrý den, ale začíná se hned první týden
adventu.
Každý mluví o Vánocích. V Londýně bydlí lidé
opravdu z celého světa a typickou otázkou je:
„Kde budeš o Vánocích?“ Letenky na Vánoce se
prodávají i za trojnásobnou cenu, a tak se kupují už od léta, aby se alespoň trochu ušetřilo. Celé
dva týdny se jih Anglie přesouvá na sever a sever
na jih. A taková cesta z Londýna do Skotska
může trvat i 12 hodin!
Nákupy jsou samozřejmě v plném proudu.
Týden před svátky se pojede na velký nákup
potravin a nakoupí se toho tolik, že se to nesní
ani do Silvestra. Ale za 15 let bydlení v Londýně
jsem nikoho neslyšela mluvit o vánočním uklízení, umývání oken, převlékání povlečení nebo
pečení cukroví. Ne, cukroví se určitě nepeče
a vlastně ani nekupuje. Spíše se kupují čokolády a sušenky v dárkovém balení, spousta oříšků
a alkoholu.
Tak jako všude, na Vánoce se nejvíce těší děti.
Naše holky napsaly první dopis pro Santu už
v říjnu. Santa Klaus je tlustý starý pán, kterého
znáte z reklam. Každé malé dítě by vám řeklo,
že bydlí na severním pólu se svými pomocníky
elfy. Tam mají továrnu na hračky a celý rok mají
hodně práce, aby je všechny stihli vyrobit a připravit na vánoční rozvoz. Santa v noci na 25. prosince nasedne do létajících saní, které jsou taženy devíti soby. Ten první se jmenuje Rudolf a má
červený nos, kterým svítí na cestu. Další sobi se
jmenují Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet,
Cupid, Donder a Blizen. Cestovní kanceláře
dokáží vydělat velké peníze na dovolených do finského Laplandu, kde děti potkají „doopravdického“ Santu i se soby. A hlavně uvidí spoustu sně-

hu, který tady napadne jen málokdy, a když, tak
jen na několik hodin.
Vánoce tady nemohou proběhnout bez vánočních blahopřání. Vánoční blahopřání dostanete
od celé vzdálené rodiny, kterou jste neviděli celé
roky, kolegů v práci, od dětí ve škole a minulý rok
nám poslali blahopřání i taxikáři, které někdy
používáme. Přání jsou pak součástí výzdoby
domu, asi sto přání máme vystavených na okenních parapetech, pověšené po schodech a na
všech poličkách v domě. Stejný počet samozřejmě musíte i poslat.
Andrewova máma v tom má už mnohaletý
systém, aby na někoho nezapomněla, a dokonce si i značí, jestli jí ti lidé poslali blahopřání zpět.
Když na ni několik let zapomenou, tak si je i ona
ze svého seznamu vyřadí… (no jo, teď mě napadá, že musím naší mámě hned připomenout, aby
jí to blahopřání poslala.)
Vánoční den je v Anglii 25. prosince. Večer 24.
prosince děti připraví pro Santu a jeho soby dárky. Santa má rád sklenku červeného vína
a vánoční dezert a pro soby se ostrouhá mrkev.
To všechno se dá na talířek ke krbu, protože
Santa přistane se sáněmi na střeše a do obýváku sklouzne komínem a u toho křičí: „Hou, hou,
hou!“ A kdybyste nevěřili, tak se zeptejte naší
Sophie. Když měla tři roky, tak ho v noci slyšela,
jak přistál na střeše a dělal velký rámus.
Vánoční ráno probíhá v rodinách odlišně.
Některé rodiny otevírají dárečky hned ráno
v pyžamech, jakmile se vzbudí děti, a některé až
po svátečním obědě, tak kolem třetí odpoledne.
Na oběd se většinou sejde celá rodina. Není
neobvyklé, že se vaří pro patnáct až dvacet lidí.
Na jídlo se podává krůta, která se hned od rána
peče v troubě. (Mimochodem, hned při koupi
trouby je důležitá její velikost podle vánoční krůty a počtu hostů.) Ke krůtě se jí pečené brambory, vařená růžičková kapusta, mrkev a vařená
petržel, pečené párky a brusinková omáčka. Tradiční vánoční zákusek je „pudink“, což ale není
český pudink, ale pečený koláč se spoustou kandovaného ovoce, který je tak strašně nedobrý, že
ho skoro nikdo nemá rád…
My naše vánoční oslavy střídáme. Loni jsme
zůstávali s anglickou rodinou v Londýně a letos
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vyrazíme do Troubek na českého kapra. Andrew
má českou vánoční večeři rád, ale před dvěma
lety se rozhodl upéct krůtu po anglickém způsobu na 25. prosince a moc to všem chutnalo. Mil-
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da a Ondra se jen olizovali! Letos si to zopakujeme a myslím, že krůta je už v mražáku.
Přejeme vám krásné vánoční svátky a mnoho
splněných snů v roce 2013!
Andrea s rodinou

A léta bûÏí...
Díky vynálezu fotoaparátu nám dochované
fotografie přibližují doby dávno minulé a osoby,
které v nich žily. Snad každá rodina má ve své
sbírce snímky svých prapředků. Většině z nás

Hanácké mládí
v slavnostním krojovaném prÛvodu.
Snímek byl poﬁízen asi
v letech 1946 – 47.
Chvíle rodinné pohody.
V popﬁedí dﬁevûn˘
pomocník stolaﬁÛ, koláﬁÛ, truhláﬁÛ a bednáﬁÛ
pﬁi práci s dﬁevem, tzv.
„koza“.

je však vzala voda v roce 1997.
Následující snímky byly pořízeny v různých
obdobích 20. století. Pocházejí z rodinného
alba paní Marie Gregovské.
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▲ Kácení máje na starém fotbalovém hﬁi‰ti
U Dvora. Skupinka mladíkÛ v pﬁevleku „vandrákÛ“. V pozadí budova sokolovny, kterou
zcela zniãil poÏár v roce 1966.
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▲ Dítû a pes. Vdûãn˘ námût fotografÛ (r. 1964).
Módní doplÀky letního obleãení dûvãátek
– ma‰le ve vlasech, bílé ponoÏky, bílé boty. ▼
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Amatérská hudební skupina. Svou ãinnost provozovala v padesát˘ch letech minulého století.
Kytaristé zleva: Jaroslav Gregovsk˘, Franti‰ek Mádr, Václav Zatloukal, basista Václav Vojtá‰ek,
bubeník Jaroslav Mrtv˘, zpûv Marie Mrtvá (Bradová)
Pokládání nové stﬁechy. Pﬁi pohledu na tyto dva odváÏlivce se mnoh˘m z nás zamotá hlava.
Mistr pokr˘vaã Jaroslav Gregovsk˘ s majitelem domu Drahoslavem Vránou (r. 1980).

LK
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Spoleãenské dûní
Troubeck˘ klub seniorÛ
Tak jako po celý rok, tak i poslední měsíce roku
2012 jsme nelenily. Pravidelně jsme se scházely v naší klubovně, kde jsme se věnovaly zájmovým činnostem a zároveň jsme si zvaly zajímavé lidi, kteří nám pomáhali rozšiřovat naše
vědomosti.
V říjnu se členky našeho klubu zúčastnily Senior sympozia v Tovačově pořádaného Magistrátem města Přerova a odborem sociálních věcí
a školství. Vyslechly jsme spoustu kvalifikovaných přednášek lékařů a sociálních pracovníků
týkajících se zdraví, aktivního stárnutí, vzdělávání seniorů (Univerzita třetího věku) a sociálního
zabezpečení. Během tohoto sympozia si mohli
všichni přítomní senioři nechat vyšetřit zrak, změřit tlak, hladinu cukru v krvi a také mohli navštívit poradenskou službu kosmetičky.
Na další setkání v klubu jsme pozvaly kosmetičku a pedikérku paní Marcelu Patákovou, se

kterou jsme si pěkně popovídaly a která nám
vysvětlila jak se v našem věku máme starat
o pleť. Naši další schůzku nám zpestřila paní Stojanová z Národní sítě podpory zdraví svou přednáškou o osteoporóze a poradila, jak můžeme
zdravou životosprávou předcházet této nemoci.
Oběma dámám za jejich povídání upřímně děkujeme. Poděkování patří i M. Frankové, která nás
naučila vyrobit si vánoční dekorace – sněhové
koule a zdobení ubrouskovou technikou.
Při naší poslední schůzce jsme si stejně jako
loni napekly a nazdobily perníčky, abychom měly
připravené pohoštění na mikulášské setkání, které bylo 6. 12., a ukončení roku 27. 12. 2012.
Závěrem bychom chtěly popřát všem občanům Troubek krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2013.
Jarmila Ticháčková, Helena Klosová
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Setkání seniorů

▲ Kralick˘ soubor Druh˘ dech
âlenky SP· ▲

▲

Pûveck˘ sbor ZU· ▲

▲

V sobotu 10. 11. se v sále kulturního domu
uskutečnilo tradiční setkání seniorů, které pořádala sociální komise obecního úřadu. Potěšilo
nás, že stejně jako v loňském roce byl i tentokrát
sál zaplněn téměř do posledního místa. Při vstupu dostávali příchozí malou pozornost a v průběhu večera se podávalo občerstvení.
Slavnostní odpoledne zahájil starosta obce
Mgr. Radek Brázda a poté již předal slovo předsedkyni sociální komise Ing. Jaroslavě Špalkové,
která hosty provázela celým programem.
Jako první vystoupily se svým pásmem tanečků a písniček děti z mateřské školy pod vedením
paní učitelek Vladimíry Hanzlíkové a Hany Cetkovské. Babičky a dědečkové je odměnili bouřlivým potleskem. Poté vystoupily děti ze ZUŠ pod
vedením paní učitelky Dany Otáhalové. Jejich
pohádkově laděné písničky zahřály u srdce snad
každého v sále.
Krásně zazpívaly i děti ze základní školy pod
vedením paní učitelky Ludmily Pískové. Jejich
vystoupení bylo opravdovým pohlazením po duši.
V programu vystoupila také děvčata z „malého
a velkého“ aerobiku, která tancovala pod vedením Vendulky Janouškové.
Lidovými písněmi nás potěšil místní pěvecký sbor
Troubečan pod taktovkou pana Jiřího Buriana.
Členky SPŠ ani tentokrát nezklamaly a zatančily temperamentní flamengo, jehož choreografii

▼ Vystoupení pﬁed‰kolákÛ
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připravila také Vendulka Janoušková. Jejich
vystoupení mělo velký úspěch.
Překvapením večera bylo vystoupení kralického souboru seniorů Druhý dech, kteří svým veselým a nápaditým vystoupením roztleskali a rozesmáli celý sál.
Sobotní odpoledne uzavírala dechová hudba
Moravští muzikanti ze Šumperka, se kterou si
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všichni mohli zazpívat a zatančit až do pozdních
večerních hodin.
Děkujeme účinkujícím a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci této akce.
Na všechny seniory se těšíme v příštím roce při
dalším setkání.
Zaměstnanci OÚ
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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 nutné dbát zvýšené opatrnosti ve vašich kotelnách, kde se topí
pevnými palivy. A to se týká především udržování pořádku a čistoty v blízkosti kotle, jelikož hrozí větší výskyt požáru. Také je nutné mít dobře
zajištěná komínová dvířka. Připomínám i nutnost
dobrého stavu komínu a platnost nové výhlášky,
podle které by každý občan měl, v zájmu své
bezpečnosti, dbát na dobrý stav komína ve svém
obydlí.
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 24. 11. 2012 v Potštátě, 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 plán rozpočtu na rok
2012.
V rámci okrsku se scházíme pravidelně na
svých jednáních, kde je naplánována VVH okrsku, která se uskuteční v únoru ve Vlkoši. Také

náš sbor se připravuje na
bilancování roku a přípravu
valné hromady, která bude
v měsíci lednu.
Něco k činnosti sboru za
poslední čtvrtletí letošního roku. Skončila soutěžní sezona pro mladé hasiče. Náročnou práci
s mládeží vykonává bratr František Gregovský.
Má nejlepší předpoklady, aby vedl mladé hasiče,
a v současné době zastává funkci při OSH Přerov v radě mládeže, ale 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 šestém 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
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Pohár Hané
velmi málo členů. Ve VC OSH
Přerov se naši mladí hasiči umístili na devátém místě. Na podzim
jsme se již v posílené sestavě
zúčastnili I. kola hry Plamen pro
rok 2013 v Přestavlkách a snad
i s touto soutěží skončilo trápení
našeho družstva.
V oblasti soutěžního družstva
mužů se členové družstva
zúčastnili postupových kol a soutěže VC OSH Přerov.
Hned vzápětí nás čekala okrsková soutěž v Bochoři, kde jsme
v požárním útoku skončili na druhém místě. Do okresního kola postoupilo soutěžní družstvo z Věžek.
Naše činnost se však nezaměřovala pouze na
soutěže. V tomto kalendářním roce si družstvo
udržovalo úpravu parku u hasičské zbrojnice,
zejména se jednalo o sečení trávy, tak aby zde
bylo možné postavit překážky a připravovat se
na soutěže. Na podzim byly ořezány stromy
a keře a také byla provedena údržba překážek
a soutěžního nářadí.
Něco málo slov o zásahové jednotce sboru
obce Troubky. Jednotka se stále zdokonaluje na
školeních s různou tématikou, která je součástí
daného výcvikového roku. V listopadu se naši tři
členové zúčastnili kurzu nositelů dýchací techniky a v prosinci se celá jednotka zúčastnila cyk-

lické přípravy nositelů dýchací techniky v polygonu na HZS Prostějov. V letošním roce budou
doplněny ochranné pomůcky pro výjezdovou
jednotku.
Druhá část roku znamenala pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Troubkách značné
uklidnění. Tedy alespoň co se zásahové činnosti týká. Jednotka pomáhala několikrát zlikvidovat
obtížný hmyz. Z tohoto důvodu zůstalo více času
na školení, výcvik a údržbu techniky požární
zbrojnice. Následující zimní období bude, doufejme, pokračovat v nastaveném trendu. To znamená, že 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
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nákup vánočních dárků pro děti
v dětských domovech, a také přispívá finanční částkou na ligu proti rakovině.
Poděkování našeho sboru
všem sponzorům a dárcům, ale
v první řadě Obecnímu úřadu
Troubky a Olomouckému kraji za
podporu a materiální a finanční,
bez kterých by náš sbor nemohl
existovat. Výbor sboru upřímně
děkuje a těší se na další spolupráci.
Vážení spoluobčané, výbor
sboru a členové SDH Troubky
vám přejí v nastávajícím období
nejkrásnějších svátků roku vše
nejlepší, hodně klidu, osobní pohody a spokojenosti. A do toho roku nového hodně sil, elánu
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a životního optimismu a v neposlední řadě to nejhlavnější – zdraví.
výbor sboru SDH Troubky

Soubor Hanák Troubky
Nastává čas vánoční, adventní doba rozjímání
a hodnocení. Soubor Hanák a Hanáček, jako již po
mnoho let, ukončí svou roční činnost druhou největší akcí, a to je Vánoční posezení u cimbálu.
Až budete číst tento Zpravodaj, tak již bude po
tomto setkání a zdali bylo úspěšné, záleží jen na
hodnocení vás, diváků a milovníků folkloru. Letos
jsme pozvali jako hosta soubor Dolina ze Starého

Města. Je to skupina, která má za sebou již mnoho let činnosti a věříme, že se v Troubkách předvedla ve své celé kráse. Mezi dalšími účinkujícími
byl kromě našich i soubor Majetínek. Děti jsou vždy
nejkrásnější svým roztomilým a bezprostředním
projevem.
Jako stálice se nám se svým novým programem
předvedl i místní soubor Troubečan. Po programu
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hrála cimbálovka Dolina a naše
hanácká muzika.
Jako doprovodnou akci jsme
vám ve vestibulu připravili výstavu na počest pana Fabiána Horáka. Pan Fabián Horák se narodil
18. 1. 1923 a zemřel 28. 12. 2007
a věnovali jsme mu malé ohlédnutí a poděkování při příležitosti
Vánočního posezení u cimbálu.
Byl velkým pamětníkem a sběratelem lidových písní v Troubkách.
Od mládí věnoval svůj čas
a velké zaujetí lidovým tradicím
a folkloru na Hané. Stál u počátků vzniku skupiny mladých lidí
pod názvem Národopisná skupina z Troubek, kterou spojoval zájem
o kořeny a historii vycházející z rodného kraje Hané. Celý jeho život prolínalo velké sepětí s rodným místem a ctil své kořeny, které
mu byly oporou a domovem.
V letech 1951–1955 se jako jeden z vedoucích podílel na nácviku lidových tanců. Spolu s Fabiánem Hudcem sesbírali několik troubeckých písní, které jsou v originální podobě
uloženy v Ústavu pro etnografii a folkloristiku v Brně. Fabián Hudec jako vynikající
hudebník zapisoval nápěvy písní. Fabián
Horák zapisoval texty písní s podrobnostmi,
při jaké příležitosti se píseň zpívala a od
kterého občana získali písňový materiál. Po
celý svůj život byl vzorem opravdovosti
a pracovitosti. My jsme dnes
vděčni, že patřil do velké skupiny
lidí, kteří zasvětili svou lásku folkloru, na jejich odkaz dnes můžeme navazovat.
Výstavku doprovázely i staré
dobové fotografie, na kterých
byla spousta našich předků
a snad jste tam poznali i někoho
ze svých blízkých.
Vám všem přejeme ještě ke
konci roku mnoho radosti a spokojenosti a v novém roce hlavně
plno zdraví a krásných zážitků při
folkloru, ale nejen u něj.
Za soubory Hanák a Hanáček
Staňa Vojtek, vedoucí souboru.
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Odpočinek a spánek nabízí jedné části přírody, flóře, rostlinstvu, právě nastupující roční období. Té druhé – fauně, živočišné říši, však přináší
dobu určitě ne tu nejpříznivější. V našich podmínkách zima ukazuje svou tvář v podobě dnů
s teplotami pod bodem mrazu, včetně údobí se
sněhovou pokrývkou.
A právě v tuto dobu je velice vhodné, aby člověk, v mnohých případech chovající se k přírodě
a hlavně ke zvěři ne tak, jak by si určitě zasloužila, podal pomocnou ruku. I když podzimní
dostatek potravy dal zvěři předpoklad pro dobrou kondici, tuhá a dlouhá zima zvěři ubírá sílu
a na řadě je tudíž přikrmování, které má za úkol
snižovat jí přicházející útrapy. I když se kmenové
stavy srnčí zvěře, zajíců i bažantů za poslední
léta rapidně snížily, je potřeba, aby zvěř v zásypech, krmelcích a senících našla vždycky něco

na zub. To je úkol a starost nejen troubeckých
myslivců.
Zimní slunovrat, první zimní den, připadá letos
na 21. prosinec (minulý rok přišel tento zlomový
den až 22. 12.) a s ním k nám přichází astronomická zima. Ta meteorologická zima vypukla
1. 12., a také už probíhá fenologická zima, která
začíná úplným opadem listu buku a dubu letního. Tady se vám musím přiznat, že teprve při pátrání ve wikipedii jsem se dověděl, že fenologie je
nauka o časovém průběhu základních životních
projevů v závislosti na změnách počasí, střídání
ročních období a prostředí. Opět jsem si tak
potvrdil pravidlo, že člověk se pořád učí.
Posledním dnem roku končí i doba honů na
drobnou zvěř. Až na Silvestra, někdy kolem času
oběda, přijdeme z poslední vycházky, uslyšíte
z Konírny táhlé a tesklivé tóny Halali. Bude to
poslední myslivecké troubení trubačů ze skupiny

Smuteãní vrba na hranici lokalit Nedabylí a Trávník u svodnice má svoje kouzlo po cel˘ rok
a v zimû je je‰tû pÛvabnûj‰í.

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 4/2012
ZÁTRŽA v tomto roce. Vystřelená salva za ty,
kteří kroky troubeckých myslivců už sledují po
boku svatého Huberta, i za všechny ty, kteří jsou
spjati s naším oborem a podílejí se na myslivosti, zahřmí vzápětí.
Když už je ten konec roku, dovolte, abych jménem svým a jménem všech troubeckých myslivců a jejich přátel popřál všem čtenářům Zpravodaje a jejich blízkým příjemné prožití vánočních
svátků, bohatého Ježíška, rozzářené oči dětí,
vnoučat a pravnoučat při přebírání dárků pod
stromečkem, bujarého Silvestra a hlavně pevné
zdraví, štěstí a spokojenost v roce nastávajícím.
S příchodem nového roku si vás už nyní dovolujeme pozvat na myslivecký ples, který má více
než padesátiletou tradici. V kalendáři si zatrhněte datum 12. ledna 2013. Bude se konat v pří-
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jemném prostředí kulturního domu vyzdobeném
kreslenými kulisami s místy troubeckého revíru,
které si ti mladší už nemohou pamatovat. Přijďte si zatancovat, nebo si jen tak poslechnout
hudební skupinu BIG MŽIK. Myslivečtí trubači se
představí s novými skladbami a určitě se najde
i něco dobrého v myslivecké kuchyni.
Jako obvykle zajišťujeme autobusem dovoz
zájemců z Přerova v 19:30 hodin od Pivovaru
ZUBR a rovněž se postaráme o jejich odvoz do
Přerova po skončení plesu.
Již nyní se těšíme na vaši návštěvu.
Podrobnější informace o MS Troubky najdete
na našem webu:
www.myslivosttroubky.webnode.cz
Luděk Judas

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších svátků vroce, kdy se setkáváme s rodinou u společné
večeře a pod nazdobeným stromečkem s dárky.
Někteří ze zahrádkářů si vypěstují svůj stromeček na zahradě nebo si koupí stromeček v květináči a na jaře ho zasadí do volné přírody
u domu. Další možností je nákup u supermarketu nebo v lese. Zarytý ekolog si nepořídí ani umělý, protože při jeho výrobě a následné likvidaci po
několika letech užívání bylo poškozeno životní
prostředí. Porevoluční novinkou je i zdobení venkovních stromků před domy, včetně osvětlování
obydlí, což někteří dovádí k „dokonalosti“ k radosti elektrárenských společností.
Já jsem spíše zastáncem ozdobení venkovního stromku tak, že na něj připravím pohoštění pro
obyvatele zahrádek – lojové koule, špek, jablíčka, kukuřici, malé sušené slunečnice apod.
Nejmladším vánočním zvykem u nás je právě
strojení stromků. Předchůdcem tohoto zvyku jsou
už od starověku ozdobené zavěšené větvičky
s ovocem, pentlemi a cukrovím užívané v době
římských saturnálií a germánské a keltské ozdobené větve sloužící k uctívání bohů v období zimního slunovratu. Proto byl stromek zpočátku církví zakazován jako symbol pohanských zvyků
a teprve v 16. století byl vzat na milost.

Do českých zemí se
zvyk zdobit vánoční strom
rozšířil z německých oblastí v 17. století. Zdomácněl
především v domech bohatých měšťanů a šlechty. Do širších vrstev se pomalu rozšířil teprve koncem 19. století. Zavěšoval se buď špičkou dolů
na trám světnice, nebo se stavěl do dřevěných
podstavců v podobě kříže. V chudších rodinách
muselo stačit i jen několik zavěšených větví. Svíčky symbolizovaly boží světlo z Betléma.
První zmínka o ozdobeném a osvětleném
stromku v místnosti je v Brémské kronice z roku
1570, ale oficiálně se klasický vánoční strom
objevil až v roce 1605 v německém Štrasburku
a byl zdoben papírovými růžemi, panenskými
jablíčky, cukrovinkami a pozlacenými řetězy.
Vánoce na rakouském císařském dvoře změnil
v roce 1816. V Praze poprvé spatřili ozdobený
a osvícený vánoční strom roku 1812 nadšení
hosté ředitele Stavovského divadla Jana Karla
Liebicha, který je pozval na oslavu svátků na
zámeček Ztracená varta v Libni.
V roce 1924 byl poprvé na veřejném prostranství postaven vánoční strom v Brně. Byl
pokácen mohutný smrk a na popud spisovatele
a novináře Rudolfa Těsnohlídka přemístěn do
města na náměstí Svobody a pod něj byla dána
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1.

kasička, do níž se přispívalo na opuštěné děti. Na myšlenku přišel několik
let po události, kdy s přáteli našel
v zimě roku 1919 v bílovickém lese
pod smrkem opuštěné, téměř zmrzlé
děvčátko. Asi sedmnáctiměsíční holčičku odnesli na četnickou stanici.
Dostala jméno Liduška, byla posléze
adoptována a zemřela až v roce 1997
v Praze.
Dalším následovníkem byl v roce
1925 strom v Plzni a postupně se za
první republiky tento zvyk rozšířil do
všech větších měst, nejen v našem
státě. Brněnský smrk však zůstane
navždy prvním v celé Evropě.
Hodně zdraví a štěstí do nového
roku (nejen zahrádkářům)
přeje myška Sázelka!

2.

3.

1. Dovoz prvního vánoãního smrku do
Brna v roce 1924
2. Námûstí Svobody v Brnû
3. Pomník Lidu‰ky

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
už podeváté se členové naší základní organizace svazu chovatelů aktivně účastnili IX. výstavy Moravy a Slezska. Tuto výstavu pořádala
okresní organizace Přerov na výstavišti ve dnech
30. 11. – 1. 12. 2012.
Vystavovalo zde 315 chovatelů a zvířata hodnotilo 41 posuzovatelů. Expozice králíků měla
1200 kusů, holubů bylo 630 a drůbeže 520 kusů.
Dále mohli návštěvníci zhlédnout exotické ptactvo, morčata, pštrosy, ovce a kozy.
Za naši organizaci vystavovali tito chovatelé: přítel Václav Marák, Ivan Tomšů, Oldřich Pavlík, Jaroslav Gajdoš, Soňa Brázdová, Jan Skopal a mladý
chovatel Jan Skopal.
Při realizaci výstavy pomáhali také naši chovatelé, a to při stavbě klecí, úklidu, nebo přispívali k hladkému průběhu výstavy. Patří jim podě-

kování a výstavě do dalších let přejeme hodně
zdaru.
Na závěr, protože se blíží Vánoce, mám malý
dáreček. Dlouholetý člen Českého svazu chovatelů mi dovolil vyfotit svou sbírku čestných cen,
které mu byly uděleny za chov holubů. Jde o raritu, protože dnes se dá vše koupit, i ceny a poháry, ale dříve si je naši chovatelé sami vyráběli.
Nakoupily se talířky, skleničky a přes zimu se
dekorovaly obrázkem plemene zvířete, za které
se cena udělovala v příštím roce. Mezi chovateli tak museli být i malíři, kteří byli schopni tuto
práci zvládnout. A čestná cena tak získala na originalitě.
Prožijte krásné svátky vánoční a do nastávajícího roku Vám přejeme mnoho štěstí a zdraví.
Děkujeme všem za přízeň
Vaše Jarmila Jehlářová
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Foto Jiﬁí Jehláﬁ
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Ze sportu
Fotbalov˘ klub Troubky
Tabulka 2012/13 – krajský přebor – muži – podzim
1. Určice
16
13
3
0
50 : 15
42
(18)
2. Oskava
16
10
0
6
39 : 28
30
(6)
3. Kozlovice
16
9
2
5
30 : 23
29
(5)
4. Konice „A“
16
9
2
5
25 : 21
29
(5)
5. 1. HFK „B“
16
8
3
5
35 : 20
27
(3)
6. Šternberk
16
7
3
6
35 : 29
24
(0)
7. Zlaté Hory
16
6
4
6
22 : 25
22
(-2)
8. Kralice
16
6
2
8
23 : 34
20
(-4)
9. Velké Losiny
16
5
4
7
37 : 37
19
(-5)
10. Hněvotín
16
5
4
7
19 : 23
19
(-5)
11. Želatovice
16
5
4
7
29 : 38
19
(-5)
12. Litovel
16
4
6
6
22 : 24
18
(-6)
13. Ústí
16
4
6
6
22 : 29
18
(-6)
14. Troubky
16
4
5
7
22 : 32
17
(-7)
15. Opatovice
16
3
3
10
17 : 31
12
(-12)
16. Dolany
16
2
5
9
12 : 30
11
(-13)
Střelci: L. Stoklásek 6, J. Němčák 3, T. Čevela 3, T. Stískal 3, O. Kučera 2, I. Gregovský 2, L. Vala 1,
P. Petráš 1, L. Nemrava 1

Tabulka 2012/13 – okresní přebor – muži – podzim
1.
2.
3.
4.

Kojetín-Kovalovice B 13
10
0
3
44 : 23
30
(12)
Lipník n. B. B
13
9
2
2
32 : 11
29
(11)
Čekyně
13
8
1
4
51 : 26
25
(7)
FKM Opatovice
13
8
1
4
27 : 20
25
(7)
-Všechovice
5. Bochoř
13
7
2
4
32 : 24
23
(2)
6. Želatovice B
13
7
1
5
26 : 17
22
(4)
7. Domaželice
13
7
1
5
33 : 25
22
(4)
8. Újezdec
13
7
1
5
31 : 23
22
(1)
9. Býš. – H. Újezd B 13
5
1
7
23 : 28
16
(-5)
10. Hustopeče
13
3
3
7
26 : 35
12
(-9)
11. 1. FC Viktorie
13
2
6
5
15 : 30
12
(-6)
Přerov B
12. Pavlovice
13
3
2
8
15 : 33
11
(-10)
13. Soběchleby
13
2
3
8
16 : 35
9
(-12)
14. Troubky B
13
0
2
11
12 : 53
2
(-19)
Střelci: J. Němčák 2, L. Horák 2, L. Krejčíř 1., D. Brázda 1., P. Raška 1, P. Petráš 1, P. Vašica 1, T.
Stískal 1

1.
2.
3.

Vlkoš
Bělotín
Ústí

Tabulka 2012/13 – okresní přebor – dorost – podzim
10
7
2
1
16 : 8
10
7
1
2
44 : 10
10
7
0
3
29 : 14

23
22
21

(8)
(4)
(6)
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4. Újezdec
10
6
2
2
36 : 17
20
(5)
5. Hustopeče
10
6
1
3
58 : 15
19
(1)
6. Radslavice
10
5
0
5
27 : 29
15
(3)
7. Troubky
10
4
1
5
42 : 27
13
(-2)
8. Křenovice
10
4
1
5
22 : 29
13
(-2)
9. Soběchleby
10
2
2
6
15 : 27
8
(-7)
10. Dukla Hranice
10
1
1
8
9 : 73
4
(-8)
11. Lověšice
10
0
1
9
2 : 51
1
(-14)
Střelci: P. Mlčoch 10, J. Duda 7, Branda 4, L. Chalánek 4, P. Vajdík 2, Diomin 2, A. Němčák 3, Hanzlík 2, M. Brázda 1, Nevřela 1, P. Brázda 1
Tabulka 2012/13 – okresní přebor – žáci – podzim
Ústí
11
8
1
2
59 : 15
Kozlovice
11
8
0
3
40 : 25
FKM Opatovice
11
7
1
3
49 : 18
-Všechovice
4. Vlkoš
11
7
0
4
32 : 17
5. H. Moštěnice
11
5
2
4
28 : 29
6. Tovačov
11
4
3
4
31 : 27
7. Pavlovice
11
4
3
4
26 : 23
8. Bělotín
11
4
1
6
34 : 35
9. Soběchleby
11
4
0
7
16 : 50
10. Kojetín-Kovalovice 11
3
1
7
18 : 37
11. Troubky
11
2
3
6
21 : 44
12. Domaželice
11
2
1
8
17 : 51
Střelci: Hýzl 12, Jurník 5, Soušek 1, Běhal 1, P. Skopal 1, J. Kolečkář 1
1.
2.
3.

25
24

(10)
(6)

22

(4)

21
17
15
15
13
12
10
9
7

(6)
(2)
(0)
(-3)
(-5)
(-6)
(-5)
(-9)
(-8)

Starší přípravka 5+1, sk. C – podzimní tabulka
1.
Slavoj Kojetín
58
2.
SokolTovačov
32
3.
FK Troubky
30
4.
FK Brodek
19
5.
Sokol Křenovice
4
Pavel Němčák
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Malá kopaná v Přerovské lize malé kopané v soutěžním ročníku 2012/2013
V letošním soutěžním ročníku 2. ligy PLMK se troubecké 1. FC SLZA dařilo slušně. Uhrála celkem 28 bodů za devět vítězství, jednu remízu a tři porážky. A nebýt slabší hráčské účasti v minimálně
dvou utkáních, mohl být celkový výsledek ještě lepší. Po podzimu se zdá, že by se našemu týmu
mohl podařit návrat do 1. ligy. Ale úspěchem by jistě bylo umístění v první pětce, vždyť v minulé sezoně jsme skončili těsně nad sestupovými vodami – na 12. místě.
Výsledky jednotlivých zápasů:
SC Nealko – 1. FC SLZA 5:1, 1. FC SLZA – SK Čekyně 2:0, Grymov-NNC Lewis – 1. FC SLZA
0:1, 1. FC SLZA – FH Sanace 1:2, PDHT Luková – 1. FC SLZA 3:5, 1. FC SLZA – Béďa Team 3:1,
Majetín Lions – 1. FC SLZA 1:2, 1. FC SLZA – SK Hradčany 1:1, Sokol Rokytnice – 1. FC SLZA 0:1,
1. FC SLZA – OSK Osek 3:2, FC Hrkotka – 1. FC SLZA 0:2, 1. FC SLZA – Internazionale 0:1, Pobřeží Kopaniny – 1. FC SLZA 1:2.

2. liga PLMK po 13. kole
1. INTERNAZIONALE
12
10
0
2
39:17
30
2. 1. FC SLZA
13
9
1
3
24:17
28
3. SC NEALKO
13
8
1
4
46:28
25
4. PDHT LUKOVÁ
13
8
0
5
39:27
24
5. OSK OSEK
13
7
2
4
38:25
23
6. BÉĎA TEAM
12
6
5
1
36:23
23
7. FH SANACE
13
6
2
5
36:27
20
8. POBŘEŽÍ KOPANINY
13
6
1
6
30:43
19
9. SOKOL ROKYTNICE
13
5
3
5
27:27
18
10. MAJETÍN LIONS
12
5
0
7
30:31
15
11. GRYMOV – NNC
12
4
1
7
29:42
13
12. SK HRADČANY
13
3
1
9
27:36
10
13. SK ČEKYNĚ
12
2
0
10
24:49
6
14. FC HRKOTKA
12
0
1
11
9:42
1
Velmi dobré postavení má podzimní části v 5. Lize PLMK další troubecký účastník – FC Titanic. Zde
zveřejňujeme konečnou tabulku podzimní části této ligy.

5. liga PLMK po 13. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KOMERČNÍ BANKA
FC TITANIC
BEER
LESNÍ VÍLY
FC DRAGONS
FC BARRSA
SK BOCHOŘ
EKEKE RÓRKY
FC BUFO
EL NOTORICO
INTER VEPŘOV
MANA TEAM
BODY ZDARMA
FC STOCK

13
13
13
13
12
12
13
13
12
12
12
12
12
12

9
8
8
8
6
6
5
6
5
5
5
3
2
1

2
2
2
1
3
1
3
0
2
0
0
0
1
3

2
3
3
4
3
5
5
7
5
7
7
9
9
8

42:15
52:31
31:19
43:32
35:24
52:41
25:22
34:35
40:41
36:42
41:50
19:47
19:34
27:65

29
26
26
25
21
19
18
18
17
15
15
9
7
6
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Veteránská liga (pro hráče starší 40 let)
Na podzim se v Přerově rozběhla veteránská liga malé kopané pro hráče starší 40 let. Do soutěže se také přihlásil společný tým Troubek a Henčlova, který nese název Trhlí Veteráni. Kapitánem
a vedoucím mužstva je Libor Dočkal, který nás dal dohromady. Na podzim se hrálo systémem každý s každým po jednom zápase a odvetný zápas byl odehrán na turnaji v Hradčanech, který byl
sehrán v sobotu 10. 11. 2012.
Na předchozí solidní výsledky (jedna výhra a dvě remízy) se zde bohužel nepodařilo navázat a náš
tým dokázal pouze jednou remizovat a dvakrát prohrál. Objektivně je nutno ovšem říct, že na tomto
turnaji jsme trpěli nedostatkem hráčů (tři hráči byli vázáni pracovními či trenérskými povinnostmi).
Bylo nás tak pouze sedm, a to ještě dva hráči nebyli zcela zdravotně v pořádku, což se projevilo
v posledním zápase s Hradčany, kdy oba museli v závěru utkání odstoupit a mužstvo tak dohrávalo
v pěti hráčích.
Proto si dovolujeme vyzvat touto cestou bývalé hráče malé kopané nebo i bývalé hráče klasického fotbalu k zapojení se do našeho týmu. Zájemci se mohou hlásit u našeho kapitána pana Libora
Dočkala, a to na telefonu 721 332 323. V průběhu zimy bychom se chtěli zúčastnit Kultur Cupu a možná bychom uspořádali pro současné účastníky Veteránské ligy samostatný turnaj v troubecké hale.

Konečná tabulka po podzimní části
1.
2.
3.
4.

NE-ALKO VETERANS
FC KOZEL
TRHLÍ VETERÁNI
(Troubky/Henčlov)
HRADČANY

6
6

4
3

2
2

0
1

25:10
28:10

14
11

6

1

3

2

4:14

6

6

0

1

5

8:30

1

Výsledky jednotlivých zápasů veteránské ligy:
Ne-alko Veterans – Trhlí Veteráni
Hradčany – FC Kozel
FC Kozel – Ne-alko Veterans
Trhlí Veteráni – Hradčany
Hradčany – Ne-alko Veterans
FC Kozel – Trhlí Veteráni

1:1
3:12
4:5
1:0
2:8
0:0

a
a
a
a
a
a

7:1
1:6
1:1
1:1
1:3
5:0

Sestava Trhlých Veteránů v podzimní části soutěže:
Libor Dočkal – brankář a kapitán
Jaroslav Petráš, Stanislav Pískovský, Miroslav Jakubec, Petr Chalánek – obránci
Jiří Duda, Anatolij Diyomin, Marek Kopecký – záloha
Radek Brázda, Pavel Kamelandr, René Waserraab, Josef Kadlec – útok
Střelci:
René Waserraab – 2 góly, Radek Brázda – 1 gól
Karel
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Zajímavosti
Pan Arnošt Raška se nechal inspirovat televizním pořadem Toulavá kamera, kde ho před
časem zaujal neznámý Rumun, který ukazoval
dřevěný řetěz vlastnoručně vyrobený z jednoho
kusu dřeva. A pan Arnošt Raška to dokázal také.
První pokus měl „pouze“ čtyři očka, ale další
už opravdu stál za to. Dřevěný řetěz vyrobený
z jednoho kusu dřeva má celkem deset oček
a po dokončení je vlastně ještě delší, než bylo
původní dřevěné polínko. A věřte – nevěřte,
opravdu byste na něm nenašli žádný spoj. Dokázali byste to také?
Redakce

Pranostiky
21. 12. O svatém Tomá‰i meluzína stra‰í.
23. 12. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. 12. Jitro jasné a obloha ãistá, úroda hojná pﬁí‰tí rok jistá.
24. 12. Jasná noc o ·tûdrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
24. 12. Na ·tûdr˘ veãer hvûzdiãky – ponesou vajíãka slepiãky.
Lep‰í vánoce tﬁeskuté neÏ tekuté.
Mráz na BoÏí narození – zima se udrÏí bez promûny.
Padá-li na BoÏí hod vánoãní sníh, hodnû obilí bude na polích.
KdyÏ je Barborka ucouraná, chodí svat˘ ·tûpán po ledû.
KdyÏ na ·tûpána siln˘ vítr bouﬁí, vinaﬁ smutnû oãi mhouﬁí.
O Silvestru papeÏi sníÏek si jiÏ poleÏí.
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Pro chvíle oddechu
SOUTĚŽ MALÝ MALÍŘ
Naše prodejna LAMA – CBA SMÍŠENÉ ZBOŽÍ MARIE ŠPALKOVÁ uspořádala v listopadu již druhé kolo soutěže pro děti Malý malíř. Práce dětí byly vystaveny ve velké výloze prodejny LAMA – CBA.
Hlasování se účastnili všichni kolemjdoucí vhozením lístku s číslem výkresu, který se jim nejvíce
líbil, do hlasovací schránky umístěné u výlohy a rozhodli takto:

KATEGORIE A – děti do 6 let
1. místo Lucinka Dočkalová, 5 let
2. místo Karolínka Gregovská, 5 let
3. místo Deniska Lužná, 6 let
4. místo Sárinka Hromková, 6 let
5. místo Anička Lehká, 4 roky
KATEGORIE B – děti nad 6 let
1. místo Danielka Lužná, 8 let
2. místo Anička Gregovská, 7 let
3. místo Jiří Řezníček, 7 let
4. místo Barborka Rösslerová, 7 let
5. místo Maruška Musilová, 11 let

Děti dostaly dárkové
balíčky s vánoční tématikou. Všem zúčastněným děkuji za krásné
výkresy. Také děkuji
paní učitelce Vladimíře
Hanzlíkové, která se
s dětmi z mateřské
školy aktivně zapojila
do této soutěže.
Marie Špalková, majitelka
obchodu LAMA - CBA
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RETRO VÁNOCE

1967

Připravili jsme pro vás fotografie, u kterých si
můžete zavzpomínat na 60. a 70. léta minulého
století. Vzpomínáte si na tehdejší malované
a velmi křehké vánoční ozdoby anebo na dárky,
které byly úplně jiné než dnes, a přesto způsobily dětem tolik radosti?

1970

1978
1971

1985

1956

1960
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My‰lenky slavn˘ch
Chování si lidé pﬁedávají navzájem jako nemoci.
F. BACON
Staré boty a staﬁí pﬁátelé jsou nejmilej‰í.
POLSKÉ PŸÍSLOVÍ
Rozli‰ujeme pití a pijanství. K druhému se uchylujeme jen tehdy, kdyÏ tíÏe Ïivota láme nám páteﬁ.
ASIMOV
Na úspûchu je tûÏké to, Ïe v nûm stále musíte pokraãovat.
I. BERLIN
Moudré ucho neposlouchá, co hloupá huba povídá.
B. NùMCOVÁ
Nûkter˘mi vûcmi se ãlovûk chlubí, aby se za nû nemusel stydût.
P. B. SHELLEY
âlovûk, kter˘ se usmívá, i kdyÏ se blíÏí prÛ‰vih, uÏ ví, na koho to svalit.
JONESÒV ZÁKON
ZapomeÀ sám na sebe, potom si tû svût bude pamatovat.
J. LONDON
Projev Ïárlivosti je pozdrav na rozlouãenou odcházející lásky.
L. BLOY
Svoboda znamená zodpovûdnost. To je dÛvod, proã se jí vût‰ina z nás obává.
G. B. SHAW
LK

Rozumíte cizím slovÛm?
RELEVANTNÍ, RACIONÁLNÍ, POLEMIKA, ANIMOZITA, EFEKTIVNĚ, RESTRIKCE,
TORTURA, LICITOVAT, OBLIGATORNÍ, MEMOROVAT, KORPORACE

☛ podstatný
☛ nenávist
☛ dražit
☛ mučení

☛ spolek, sdružení
☛ povinný
☛ výkonně
☛ rozumný

☛ spor
☛ omezení
☛ učit se zpaměti

Řešení:
podstatný • rozumný • spor • nenávist • výkonně • omezení • mučení • dražit • povinný • učit
se zpaměti • sdružení
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Smích – nejlep‰í lék
Reportérka jednoho dámského ãasopisu se ptá jedné staré dámy, jestli jí nevadí, Ïe se
nevdala.
„Ne,“ zní odpovûì, „mám psa, kter˘ ‰tûká, papou‰ka, kter˘ nadává, komín, kter˘ ustaviãnû kouﬁí, koãku, která se vrací pozdû domÛ a je ‰ílenû mlsná. Na co by mi byl je‰tû manÏel?“
„MÛj manÏel je stále na sluÏebních cestách v zahraniãí,“ svûﬁuje se jedna sousedka druhé, „doma
se zdrÏí jen mûsíc do roka.“
„To musí b˘t hrozné!“
„Proã? Já ten mûsíc nûjak pﬁetrpím.“
Pacienti leÏící vedle sebe v nemocniãním pokoji se probrali z nûkolikadenního bezvûdomí.
Ten více zafaãovan˘ si postûÏoval: „Îena chtûla mercedes a já jí nemohl odﬁíci…“
Ten druh˘ ﬁíká: „Já jí odﬁekl…“
Îena pﬁijde do redakce novin a chce vydat oznámení o smrti manÏela. Redaktor ﬁekne, Ïe za jedno slovo se platí deset korun. Îena ﬁíká: „Napi‰te: Zemﬁel Pepa Novák.“
„Ale nejkrat‰í text musí mít alespoÀ sedm slov.“
„Tak napi‰te: Zemﬁel Pepa Novák, prodám Favorit, rok v˘roby 1990.“
Potkají se dvû staﬁenky a jedna povídá: „Pﬁedstavte si, Ïe v na‰í ulici dnes auto pﬁejelo
kominíka.“
„To je hrÛza, jak se dnes jezdí. âlovûk uÏ si není jist˘ ani na stﬁe‰e!“
V zimû brzy ráno myslivec opatrnû vstane, aby nevzbudil manÏelku, vezme psa a jde na lov. Za
chvíli uÏ mrzne a ﬁíká si: „Taková zima a já se budu plácat kdesi v lese? Kdepak, Azore, jdeme
domÛ.“
Opatrnû se svlékne a potichu se zase souká pod peﬁinu.
ManÏelka v polospánku se ptá: „Je tam velká zima?“
„To teda je.“
„Vidí‰, a ten mÛj blázen ‰el hned ráno do lesa.“
Dostihov˘ jezdec dojede koneãnû do cíle. Trenér ho uÏ ãeká a hned se zaãne rozãilovat, jak
jezdec zbabral závod.
„Co ﬁvete? VÏdyÈ za mnou byli je‰tû tﬁi konû,“ brání se Ïokej. „No to byli, ale ti uÏ patﬁili do
dal‰ího dostihu.“
„Poslouchej, dnes mi volala tvoje tﬁídní a stûÏovala si na tvoje chování ve ‰kole.“
„Tak to kecá, tati, dnes jsem tam vÛbec nebyl.“
ManÏel v noci vstane, natáhne pﬁed sebe obû
ruce a kráãí ke dveﬁím loÏnice. ManÏelka se
probudí, posadí se na posteli a povídá mu:
„Jako námûsíãník dneska neuspûje‰. Sousedka jela na noc k mamince.“
Ptá se uãitel v osmé tﬁídû Ïáka Nováka, co je to
puberta. Ten se zamyslí a poté duchaplnû odpoví: „To je velmi sloÏité období, bûhem kterého se
propracujete od lahviãky mléka k pivu.“
LK

První sníh

➽
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Zadáno pro Ïeny
Srdeãka
Potřeby: 140 g mletého cukru, 140 g ořechů,
70 g rozinek (nebo sušených hrušek), 30 g tuku,
50 g hladké mouky, 2 žloutky, trochu mletých hřebíčků, skořice, trošku prášku do pečiva.
Citronová poleva s mletým cukrem, máslová
nádivka, mleté ořechy na posypání.
Postup: cukr, mouku s práškem do pečiva, tuk,
mleté rozinky, žloutky, mleté ořechy, skořici, mletý hřebíček smícháme, rozválíme na půl centimetru vysoký plát. Pokud se těsto drobí, rozvalujeme je přes pečicí papír, vykrajujeme srdíčka
(nebo kolečka). Pečeme v mírné troubě. Polovinu srdíček natřeme citronovou polevou, necháme uschnout. Po zaschnutí spojujeme s nepotřenými srdíčky máslovou nádivkou, pomažeme
máslem okraje a posypeme ořechy.
Máslová nádivka: máslo, kousek Hery a cukr
smícháme, přidáme nástavec – vejce a cukr ušlehané v páře a aroma podle chuti – rumové nebo
mandlové.

Sádlová koleãka
Potřeby: 150 g sádla, 100 g mletého cukru,
150 g hladké mouky, kakao, skořice.
Postup: Těsto umícháme, ručně vyválíme dlouhý váleček, nakrájíme na stejné kousky, ze kterých ušouláme kuličky, uprostřed prstem trochu
protlačíme. Pozor, kuličky spíše sušíme než
pečeme v troubě na 180 – 150 °C.

Lango‰e
Potřeby: 1/4 litru mléka, kostka kvasnic, cukr, lžíce oleje, 2 vařené brambory, sůl, polohrubá mouka, tvrdý sýr, tatarská omáčka.
Postup: Hmotu umícháme do polotuhého těsta,
necháme vykynout, z těsta uděláme malé
bochánky, roztáhneme je na tenké placky, které
smažíme ve větším množství tuku na pánvi.
Osmažené placky potřeme tatarskou omáčkou
a posypeme strouhaným sýrem, dle vlastního
výběru můžeme potřít povidly, marmeládou.
JS
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Reklama
KOSMETICKÉ SLUÎBY
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MODELÁÎ NEHTÒ
MARCELA PATÁKOVÁ
DùDINA 759/12, TROUBKY, MOBIL: 731 613 570

Pﬁedstavuji novinku LYMPHASTIM TOPLINE – pﬁístroj na lymfomasáÏe
• Léãba a prevence celulitidy, otokÛ konãetin
• Zmírnûní únavy nohou
• Úprava hmotnosti
• Detoxikace organismu
• Celková relaxace

1 VSTUP 150 Kã
10 VSTUPÒ – PERMANENTKA 1300 Kã
P¤I ZAKOUPENÍ PERMANENTKY 1x MASÁÎ ZDARMA!!!
Dále nabízím LÉâEBNÉ ZÁBALY, které zmírní otoky nohou a pomÛÏou v boji proti celulitidû.

Krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce.

• pedikúra • manikúra
• nehtová modeláÏ •
tel.: 608 815 300
Lehká Hana
Troubky, Dûdina 286, v budovû OÚ Troubky

·Èastné a veselé Vánoce
a v‰echno nejlep‰í v novém roce 2013.
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Reklama

KADE¤NICTVÍ
Dûkuji v‰em zákazníkÛm za pﬁízeÀ,
pﬁeji krásné Vánoce
a v‰echno nejlep‰í v novém roce 2013.

Hana Vávrová, telefon: 731 185 402

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

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
MARIE PAVLÍKOVÁ – KADERNICTVÍ
ˇ
Pﬁeji v‰em zákazníkÛm
radostné Vánoce
a hodnû úspûchÛ v novém roce 2013
Telefon: 776 306 777

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 6. 3. 2013 na Obecní úřad Troubky, dědina 286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka TZ 4/2012...........................................………………………………………………………………………..
JMÉNO A ADRESA:............................................…………………………………………………třída: ……………
Správná odpověď z minulého čísla: A LOV NA MEDVĚDA
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a po vánočních prázdninách dostanou odměnu: Richard Benešl, Václav Kamenský, Vojtěch Brázda, Monika Malíková, Petr Skopal, Martina Orlová, Tereza Kamelandrová, Marie
Soušková, Veronika a Vít Dolanští, Eliška Brožková, Danielka a Deniska Lužné, Michaela Řezníčková, Viktorie Vránová, Kateřina Dohnalová, Marie Musilová a Pavlína Musilová.

Zajíc na pelechu

Rozsvûcení
u
vánoãního strom

nka
Myslivecká háda
zajíce na poli?
– dokáÏete najít

Foto Luděk Judas
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