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Slovo úvodem
Zachvûlo se pﬁedjaﬁí
v houslích tenké struny.
Zimû uÏ se nedaﬁí
ni za svitu luny.
Vážení občané,
novoroční předsevzetí spojená s bilancí minulého roku šla letos stranou. Hlavní sledovanou událostí
v naší zemi byla volba prezidenta České republiky. V dalších dnech jsme sledovali první kroky nově zvolené hlavy státu a vyvrcholením této události byla slavnostní inaugurace prezidenta Miloše Zemana na
Pražském hradě.
V poslední době se s novými televizními stanicemi „roztrhl pytel“, takže máme širší možnosti ve výběru programů.
Zima nám letos uštědřila velkou nadílku sněhu, ale silné mrazy nás minuly. Ke konci zimy patří i nepříjemné události – tentokrát se doba chřipek a nachlazení projevila velmi silně. Doufejme, že s přicházejícím jarem nás opustí i tento neduh.
Letošní Tříkrálová sbírka dopadla velmi dobře, je vidět, že lidé s dobrým srdcem u nás nevymřeli. Byli
jsme opět mezi nejštědřejšími v okrese. Nasbíralo se 59 002 Kč. Děkujeme všem dobrým lidem, kteří
přispěli do sbírky. Události kolem nás stále vypovídají, že katastrof je pořád dost a potřebných lidí neubývá.
Přejeme všem věrným čtenářům hodně sil a pohody do následujících jarních měsíců.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
V těchto dnech se pomalu rozjíždějí práce na rekonstrukci místních komunikací v ulicích Loučka I. a II. Zhotovitel
akce předpokládá, že do konce měsíce června by mělo být takřka hotovo. Terénní úpravy a předání dokončené stavby se pak předpokládá v průběhu letních měsíců.
Jen o něco později se rovněž rozběhnou práce na rekonstrukci místní komunikace v ulici Zárub. Vybraným zhotovitelem této akce je společnost Swietelsky stavební s.r.o., která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu – 1 896 148 Kč
bez DPH. Rekonstrukce této komunikace by měla být dokončena nejpozději v termínu do konce září letošního roku,
ale zhotovitel předpokládá, že tomu bude dříve. Při realizaci obou zmiňovaných akcí je nutno počítat s výrazným omezením provozu, a zároveň také s nutností parkovat vozidla mimo rekonstruovanou plochu komunikace.
Projekt „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová I.“, který byl upravován, je dokončen a po získání všech
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a institucí budeme žádat o vydání stavebního povolení. S ohledem na finanční možnosti obce a na rozpočet této akce, dojde k samotné realizaci v příštím roce.
V minulém čísle Zpravodaje jsem vám rovněž poskytl informaci o podané žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu, a to na projekt „Revitalizace centra obce“. Výbor regionální rady začátkem letošního roku rozhodl, že výzva, v níž se o finanční podporu ucházel náš projekt a měl poměrně dobré vyhlídky na získání této podpory, byla zrušena. V únoru letošního roku pak byla vyhlášena nová výzva se stejným zaměřením a upravenými podmínkami
a naše obec se opět do tohoto dotačního titulu přihlásila. Vzhledem k tomu, že alokace finančních prostředků je v této
výzvě navýšena, tak se reálná šance na získání podpory našemu projektu významně zvyšuje. Vyhodnocení žádostí
bude probíhat od dubna a je předpoklad, že v červnu bychom měli vědět, zda-li byl náš projekt podpořen či nikoliv. V případě získání podpory je realizace možná až v roce 2014 a část prací pak v roce 2015.
Minule jste rovněž byli informováni, že město Tovačov získalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na společný projekt
„Výstražný a varovný systém…“. V současné době jsou již zpracovány podklady pro výběrové řízení na zhotovitele a po
odsouhlasení podmínek řízení Státním fondem životního prostředí bude tato zakázka městem Tovačov vyhlášena. Realizace se díky tomuto posunuje do druhé poloviny letošního roku.
Pozitivní zpráva přišla z místní akční skupiny Střední Haná, kde jsme do aktuální výzvy podávali žádost na získání
podpory pro projekt stavebních úprav v hasičské zbrojnici. Ten spočívá ve výměně oken ve II. NP, výměně vstupních
dveří II. NP, položení dlažby na chodbě ve stejném podlaží a výměně části svítidel. Rozpočet této akce činí 270 000 Kč
včetně DPH, a dotace by měla činit 168 000 Kč. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se předpokládá v letních měsících a samotná realizace pak někdy v období září – říjen 2013. V tomto dotačním titulu žádala o poskytnutí dotace rovněž farnost, a to na obnovu vnějšího pláště kostela svaté Markéty s rozpočtovými výdaji 1 250 000 Kč, včetně DPH
avšak tento projekt nebyl podpořen.
Úspěšní jsme byli také v tradičním dotačním titulu Olomouckého kraje, kterým je podporována činnost Jednotek sborů dobrovolných hasičů obce. Naše Jednotka získala finanční podporu ve výši 20 000 Kč, a to na opravu vozidla. Níže
máte informace o vyúčtování dotace poskytnuté pro naši Jednotku v loňském roce.
Na prvním zasedání zastupitelstva konaném v březnu bylo schváleno poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
obce na rok 2013. Níže máte uveden jednoduchý přehled schválených finančních podpor.

Nákup dýchací techniky pro JSDHO Troubky
Náklady celkem: 62 568 Kč (včetně DPH).
Kupní cena za pořízení 1 ks dýchacího přístroje ACS FX/SDC 6,8 l/300 bar s kompozitní lahví s neomezenou životností a maskami VISION 3 s klipy Gallet a dále 2 ks kompozitní láhve 6,8 l/300 bar s neomezenou životností byla dle
objednávky uhrazena na základě řádné faktury, včetně dodacího listu, a to ve výši 62 568 Kč (včetně DPH) dne 20. 4.
2012.
Obec Troubky v roce 2012 uhradila z vlastních prostředků 35 568 Kč.

Nákup osobních ochranných pomůcek a dalšího technického vybavení pro JSDHO Troubky
Náklady celkem: 107 123 Kč (včetně DPH).
V rámci tohoto příspěvku byla pro JSDHO Troubky pořízena záchranná pila Husqvarna 450e v ceně 7 800 Kč, včetně DPH, přetlakový ventilátor PAPIN 350 v ceně 22 762 Kč, včetně DPH. Tyto technické prostředky byly pořízeny na
základě objednávky a uhrazeny dle řádné faktury vystavené společností ZAHAS s.r.o., a to v celkové výši 30 563 Kč
(včetně DPH) dne 12. 10. 2012.
Dále byly pořízeny osobní ochranné pomůcky, a to 2 ks obleků JOBLINE FLY v ceně 27 250,80 Kč včetně DPH,
1 páru zásahových rukavic Karla s membránou v ceně 1 953,60 Kč včetně DPH, 7 ks hasičských kukel s velkým otvorem styl „O“ NOMEX Comfort, EN 13911, v ceně 5 392,80 Kč včetně DPH, 2 ks polohovacích pásů AP1/1 s karabinou
v ceně 4 142,40 Kč včetně DPH a výstražný přehoz MODEL 1 – HASIČI – dle EN 471 – pokyn 39. GŘ HZS v ceně
1 766,40 Kč včetně DPH. Celková hodnota těchto osobních ochranných pomůcek činila dle řádné faktury částku
40 506 Kč (včetně DPH) a byla Obcí Troubky uhrazena dne 12. 10. 2012.
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V neposlední řadě byly pořízeny další technické prostředky a vybavení pro JSDHO Troubky, a to 1 ks nosítek SCOOP včetně systému upínání pacienta v ceně 9 843,90 Kč včetně DPH, 1 ks variabilního ručního vyprošťovacího nástroje VRVN 1-220 s řetězovými úvazky v ceně 9 375,60 Kč včetně DPH, 1 ks házecího pytlíku délky 20 metrů v ceně
720 Kč včetně DPH, 4 ks plovacích vest Safety Rent v ceně 11 212,80 Kč včetně DPH, a 1 ks lékárničky pro hasiče
K2 v ceně 4 902 Kč včetně DPH. Celková hodnota tohoto vybavení činila dle řádné faktury částku 36 054 Kč (včetně
DPH) a byla Obcí Troubky uhrazena dne 12. 10. 2012.
Obec Troubky v roce 2012 uhradila z vlastních prostředků 54 123 Kč.
Soupis výdajů hrazených v roce 2012 z poskytnutého příspěvku od Olomouckého kraje (Obci byly poskytnuty 2 příspěvky – blíže viz níže):
Obec Troubky z poskytnutého příspěvku uhradila dne 20. 4. 2012 část výdajů spojených s nákupem výše popsaných dýchacích přístrojů. Poskytnutý finanční příspěvek tak byl vyčerpán v plné výši, tj. bylo čerpáno 27 000 Kč.
Obec Troubky z poskytnutého příspěvku uhradila dne 12. 10. 2012 část výdajů spojených s nákupem výše popsaných prostředků, vybavení a osobních ochranných pomůcek (podrobně uvedeno výše). Poskytnutý finanční příspěvek
tak byl vyčerpán v plné výši, tj. bylo čerpáno 53 000 Kč.

Přehled schválených finančních příspěvků z rozpočtu obce Troubky na rok 2013:
Rozdělení příspěvků a dotací neziskovým organizacím
NÁZEV ORGANIZACE
Hanák Troubky
Občanská beseda Troubky
TJ SOKOL Troubky
FK Troubky
Sbor dobrovolných hasičů Troubky
Myslivecké sdružení Mezivodí Troubky
Český svaz chovatelů, ZO Troubky
Český zahrádkářský svaz ZO Troubky
Troubečan
Centrum Setkávání Přerov
Český svaz včelařů, ZO Tovačov
Sdružení přátel školy při ZŠ a MŠ Troubky
Alfa Handicap Přerov
SONS Přerov
Římsko katolická farnost Troubky

2013
40 000
10 000
480 000
140 000
50 000
30 000
25 000
5 000
20 000
10 000
5 000
25 000
5 000
5 000
150 000

Přeji vám příjemné prožití Velikonoc a také sluníčkem prosluněné a prohřáté jarní dny.
Radek Brázda
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 14 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 17. 12. 2012
1. Zastupitelstvo obce schválilo
paní Marii Špalkovou a Ing. Jaroslavu Špalkovou 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 schvaluje
použití finančních prostředků ve výši 250.647 Kč plus
platná DPH z Fondu oprav bytového hospodářství na
akci „Výměna oken na západní straně DPS Šíma B“.
7. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o hospodaření obce za období 1–11/2012.
8. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář k hospodaření obce k 30.11.2012.
9. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o rozpočtovém opatření č. 5/2012, které
schválila rada obce.
10. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2012 v předloženém znění.
11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočet obce Troubky na rok 2013 dle předložené důvodové zprávy, tabulkových a dalších příloh.
12. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu.
13. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k provádění vnitřních rozpočtových změn týkajících se účelových dotací a grantů ze státního rozpočtu,
ze státních fondů, z rozpočtu kraje a jiných organizací.
14. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce provést rozpis jednotlivých výdajových kapitol
a informovat dotčené obecní organizace a další zaměstnance obce o tomto rozpisu.
15. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce pravidelně informovat zastupitelstvo o vývoji
rozpočtu obce v roce 2013.
16. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce zpracovat návrh na rozdělení alokovaných
finančních prostředků pro neziskové organizace a spolky
v roce 2013 a předložit jej zastupitelstvu ke schválení.

17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtový výhled Obce Troubky na období let
2014–2015.
18. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období
1–10/2012.
19. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej obecních pozemků p.č. 1836, 1840, 1841, 1850,
1851, 1852, 1853 a 1860 o celkové výměře 900 m2,
nacházejících se v katastrálním území Troubky nad Bečvou, které jsou zapsány na LV č. 10001 pro Obec Troubky u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Přerov, společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov, a.s., a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
20. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
starostovi Obce Troubky vypracovat návrh kupní smlouvy dle výše uvedených dispozic a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva
dle této smlouvy do katastru nemovitostí.
21. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
22 . Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce zpracovat výběrové řízení na pořízení kontejnerového nosiče s termínem do 31. 1. 2013.

Parkovi‰tû
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Rada obce
USNESENÍ Z 40. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 40/511/2012
Rada obce schválila upravený program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/512/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/513/2012
Rada obce schválila aktualizaci odpisových plánů
Základní školy a Mateřské školy Troubky v předloženém
znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/514/2012
Rada obce schválila přijetí daru Základní školou a Mateřskou školou Troubky dle předloženého materiálu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/515/2012
Rada obce pověřila starostu obce, aby bylo zpracováno
rozpočtové opatření, kterým bude navýšen provozní příspěvek Základní škole a Mateřské škole Troubky o částku 150 000 Kč, přičemž tato bude sloužit pro financování
zvýšených výdajů vyplývajících z udělené výjimky z menšího počtu žáků a dále pak na financování mimořádných
provozních výdajů organizace, a to dle předloženého
podkladového materiálu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/516/2012
Rada obce schválila termín a program XIV. zasedání
Zastupitelstva obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/517/2012
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi Obcí Troubky
a společností Veolia Transport Morava a.s..
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu tohoto
Dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/518/2012
Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken
na západní straně DPS Šíma B“ dle předložených příloh.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 40/519/2012
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2/2003 mezi Obcí
Troubky a MUDr. Pavlínou Létalovou.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu tohoto
dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/520/2012
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi Obcí Troubky a panem
Liborem Hanzlíkem.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu tohoto
dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/521/2012
Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor objektu bytového domu DPS Záhumení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/522/2012
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 31. 12. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/523/2012
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. 12. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/524/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Marcele Zemánkové ml., Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/525/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Marie Valešové, Holešov, o přidělení obecního bytu a rozhodla
o zařazení této žádosti do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí rady.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/526/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Věry Rollerové, Úsov, 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 40/527/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Lenky Švancarové, Lipník nad Bečvou, 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 40/528/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Anny Míkové, Kojetín, 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 40/529/2012
1. Rada schválila uzavření Dohody o splácení dluhu mezi
Obcí Troubky a panem Lukášem Berčíkem, a to dle
předloženého návrhu.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu Dohody
o splácení dluhu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/530/2012
Rada obce schválila prodej zbytkového materiálu dle
předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 40/531/2012
1. Rada obce rozhodla jmenovat komisi pro otevírání
obálek výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace
v ulici Zárub“, a to ve složení: Mgr. Radek Brázda, Vladimíra Rozsypalová a Hana Kamelandrová.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Zapsal Mgr. Radek Brázda v Troubkách
dne 11. 12. 2012.
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USNESENÍ ZE 41. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 41/532/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/533/2012
Rada obce rozhodla o nařízení odvodu finanční částky
v celkové výši 50 000 Kč, a to z účtu Fondu reprodukce
majetku Základní školy a Mateřské školy Troubky do rozpočtu zřizovatele, tj. Obce Troubky.
T.: do 27. 12. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/534/2012
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 7/2012
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 41/535/2012
Rada obce rozhodla jmenovat hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce místní
komunikace v ulici Zárub“ ve složení Mgr. Radek Brázda, Mgr. Martin Frgal, Mgr. Jitka Berčíková, RNDr. Hana
Čechová, p. Libor Nedbal.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 19. 12. 2012
USNESENÍ ZE 42. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 42/536/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/537/2012
Rada obce schválila rozpis výdajových kapitol rozpočtového opatření č. 6/2012 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/538/2012
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 8/2012 v předloženém znění, a to včetně rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/539/2012
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 9/2012 v předloženém znění, a to včetně rozpisu výdajové kapitoly tohoto rozpočtového opatření.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/540/2012
Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
místní komunikace v ulici Zárub“ dle předložených příloh.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/541/2012
Rada obce schválila úpravu závazných ukazatelů provozního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2012
pro Základní školu a Mateřskou školu Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/542/2012
Rada obce schválila návrh na poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/543/2012
Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobového
místa dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/544/2012
Rada obce schválila uzavření nájemních smluv na pronájem části soukromých pozemků na umístění stavby
„Dočasné navýšení terénu v lokalitě Závalí“ dle příloh.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/545/2012
Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části obecního pozemku mezi Obcí Troubky
a panem Zatloukalem dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/546/2012
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 31. 1. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/547/2012
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. 1. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/548/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě 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. 3. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 42/549/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Zdence Nemravové, 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 42/550/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská panu Miroslavu Zsemle, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/551/2012
Rada obce schválila návrh termínů zasedání rady
a zastupitelstva obce v roce 2013 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 42/552/2012
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 3 000 Kč do Tříkrálové sbírky 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Zapsal Mgr. Radek Brázda v Troubkách
dne 4. 1. 2013.
USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 43/553/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/554/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a společností Window Holding a.s.
na realizaci díla „Výměna oken na západní straně DPS
Šíma B“ za cenu 250 647 Kč bez DPH 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 43/555/2013
1. Rada obce schválila rozpis výdajových kapitol rozpočtu obce na rok 2013 dle přílohy.
2. Rada stanovila příspěvkové organizaci obce Základní
škole a Mateřské škole Troubky závazné ukazatele
provozního příspěvku pro rok 2013 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/556/2013
1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů“
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dle předložených příloh.
2. Rada obce schválila uzavření kupní smlouvy na pořízení nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů
mezi Obcí Troubky a společností Hagemann a.s., a to
za cenu 977 591 Kč bez DPH.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady, 1 přítomný člen rady nehlasoval.
Usnesení rady 43/557/2013
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o narovnání
mezi Obcí Troubky a paní Marcelou Patákovou
dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Dohody.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/558/2013
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke kupní
smlouvě mezi Obcí Troubky a společností JUX s. r. o.
dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku č. 1.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/559/2013
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě mezi panem Vladimírem Martinkou a manželi Hrazdilovými a Obcí Troubky dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku č. 2.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/560/2013
1. Rada obce schválila uzavření upravených nájemních
smluv na pronájem části soukromých pozemků
na umístění stavby „Dočasné navýšení terénu v lokalitě Závalí“ dle přílohy.
2. Rada obce schválila uzavření Dohod o kompenzaci
nájemného za období let 2011–2012 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/561/2013
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 8 k nájemní
smlouvě mezi Obcí Troubky a společností KOVOS
v. o. s. dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto Dodatku č. 8.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/562/2013
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 28. 2. 2013.
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/563/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Márii Lasíkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/564/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu nabytovém domě DPS
Šíma A paní Marii Dočkalové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/565/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Patrika Polzera, Troubky, o přidělení obecního bytu a rozhodla
o zařazení této žádosti do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila starostu obce, aby informoval
žadatele o rozhodnutí rady.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 43/566/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Elišky Šerfözöové, o přidělení obecního bytu a rozhodla na
základě aktuální sociální situace žadatelky o přidělení obecního bytu na DPS Záhumení, a to v prostorách
krizového bydlení.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu nájemní smlouvy, a to do 31. 3. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Zapsal Mgr. Radek Brázda v Troubkách
dne 21. 1. 2013.
USNESENÍ ZE 44. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 44/567/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 44/568/2013
Rada obce schválila předložený návrh úkolů komise pro
PPO na rok 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 44/569/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
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2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě 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 44/570/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Dědina panu Jaroslavu Skřenkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 44/571/2013
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na
poskytnutí úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení
obce Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 44/572/2013
Rada obce souhlasí se zapojením obce do mezinárodní
kampaně Vlajka pro Tibet, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Zapsal Mgr. Radek Brázda v Troubkách
dne 6. 2. 2013
USNESENÍ ZE 45. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 45/573/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 45/574/2013
Rada obce schválila termín a program XV. zasedání
Zastupitelstva obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 45/575/2013
1. Rada obce schválila smlouvu o dílo č. S13-036-0051
uzavíranou mezi Obcí Troubky a společností SWIETELSKY stavební s. r. o., OZ Dopravní stavby Morava, Brno, na realizaci díla „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Zárub“ dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 45/576/2013
1. Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
34/2012
uzavíraný
mezi
Obcí
Troubky
a společností BM asistent s. r. o. Olomouc na přípravu projektu pro Regionální operační program regionu
soudržnosti Střední Morava, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
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tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 45/577/2013
1. Rada obce schválila uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Troubky a Mysliveckým sdružením Mezivodí
Troubky na poskytnutí materiálního daru 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 45/578/2013
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. 3. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 45/579/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 45/580/2013
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Pavla
Domanského, Přerov, o přidělení obecního bytu
a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatele o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 45/581/2013
Rada obce schválila zveřejnění záměru zřízení věcného
břemene na obecním pozemku p. č. 1122 a p. č. 1390
v k. ú. Troubky nad Bečvou za účelem vybudování přípojky NNK dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Zapsal Mgr. Radek Brázda v Troubkách
dne 21. 2. 2013

Sadová
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Zpráva o produkci, nakládání s odpady
a odmûnách za zpûtn˘ odbûr v obci Troubky
za rok 2012
Směsný komunální odpad, jehož svoz i likvidaci pravidelně zajišťuje firma van Gansenwinkel, a. s.,
byl v obci vyprodukován v množství 408,25 tun.
Biologicky rozložitelný odpad, který sváží i likviduje také van Gansenwinkel, a. s. byl v obci vyprodukován v množství 166,55 tun.
Cena svozu a likvidace firmou van Gansenwinkel, a. s. za rok 2012: 757 713 Kč
Vytříděné složky komunálního odpadu, jako jsou plastové obaly, kompozitní obaly, skleněné obaly,
papírové a lepenkové obaly a nebezpečné odpady svážené i likvidované firmou BIOPAS, spol. s. r. o.
byly svezeny v množství:
Plastové obaly
12,009 t
Kompozitní obaly
240 kg
Skleněné obaly
14,98 t
Papírové a lepenkové obaly
3,524 t
Pneumatiky
2,14 t
Pesticidy
95 kg
Oleje
195 kg
Nepoužitá léčiva
5 kg
Barvy
65 kg
Cena svozu a likvidace firmou BIOPAS, spol. s r. o. za rok 2012: 111 461 Kč
Obec Troubky si svépomocí zajišťuje odvoz: na skládku do Žeravic objemný odpad a stavební suť, do
Hradčan stavební materiály obsahující azbest a izolační materiály, které se zde likvidují.
Technické služby města Přerova, s. r. o. – Skládka Žeravice
Objemný odpad
35,97 t – 72 vývozů
Stavební suť
65,3 t – 17 vývozů
Cena likvidace firmou Technické služby města Přerova, s. r. o. za rok 2012: 98 000 Kč
SITA CZ a. s. – skládce v Hradčanech
Stavební materiály obsahující azbest
4,08 t – 3 vývozy
izolační materiály (lepenka, onduline a pod.)
300 kg – 1 vývoz
Cena likvidace firmou SITA CZ a. s. za rok 2012: 11 300 Kč
Odměny
Odměny získané od firem, které zajišťují zpětný odběr a jsou použity v rozpočtu obce dle platné smlouvy se společností.
Eko-kom – za vytříděné obaly (plast, sklo, tetrapaky, papír)
93 459,50 Kč
Elektrowin – za chlazení, bojlery, mikrovlnky
8 692,50 Kč
Asekol – za počítače, monitory, TV, ostatní drobná elektrozařízení
10 455 Kč
Ekolamp – světelné zdroje a svítidla.
1 000 Kč
Celkem
113 607 Kč
Více informací o odpadovém hospodářství obce naleznete na:
http://www.troubky.cz/obecni-urad/sluzby-obcanum/odpadove-hospodarstvi/
Martin Frgal
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Obecní zabijaãka
Po roční přestávce opět proběhla před kulturním domem obecní zabijačka. Akce se konala
v sobotu 2. února, ale tentokrát nám nepřálo
počasí. Celé dopoledne poprchalo, a tak měli
venku řezníci Ladislav Vojtek s Milošem Kratochvilem alespoň provizorní přístřešek.
Ti, kteří navzdory nevlídnému počasí přišli, měli
možnost ochutnat zabijačkové speciality, dát si
zdravotní slivovičku a chvíli posedět a popovídat
si se známými.
Souběžně probíhala v přísálí soutěž o nejlepší koláč, sladké pečivo nabízela paní Anna Lehká. Nechyběli ani Hanáci, které pan starosta
kolem desáté vyprovodil na masopustní průvod
po obci. Podrobnosti se můžete dočíst ve společenské rubrice tohoto Zpravodaje.
Děkujeme všem, kteří pomáhali při organizace této akce.
Zaměstnanci obce
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Základní ‰kola
Zápis dûtí do první tﬁídy
Jako každý rok se konal na naší škole zápis dětí do první třídy. V letošním roce proběhl v termínu 5. února, kdy se k zápisu dostavilo třicet dětí a v náhradním termínu
14. února, kdy byli zapsáni ještě čtyři žáci. Zápis probíhal v duchu pohádky O perníkové chaloupce. U vchodu přivítal děti Jeníček s Mařenkou a Ježibabičkou, kteří je provázeli během
zápisu. Děti většinou nejdříve zamířily do zápisové třídy, kde paním učitelkám předvedly, jak jsou připraveny zvládnout povinnosti prvňáčka. Za odměnu si děti mohly vybrat perníkovou chaloupku, směly
si uloupnout perníček a získaly svou prvňáčkovskou medaili.
Neméně náročné úkoly čekaly na budoucí žáčky v hrací třídě. Za pomoci Jeníčka či Mařenky ukázali šikovnost svých prstů například při zavazování tkaniček, stříhání rovných proužků papíru, navlékání
korálků, skládání puzzle…
Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchu v první třídě.

Denisa LuÏná

Jakub Obrtel

Tomá‰ Petrovsk˘ z Henãlova

Veronika Brázdová
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LyÏaﬁsk˘ kurz – Branná
(21. – 25. 1. 2013)
Ve dnech 21. – 25. 1. 2013 se žáci naší školy
zúčastnili lyžařského kurzu, který tentokrát proběhl ve ski areálu Branná v Jeseníkách. Ubytování
bylo zajištěno v turistickém hotelu Kolštejn. Kurzu
se zúčastnilo celkem 17 žáků.
Lednový termín kurzu se ukázal jako výhodný,
neboť během celého týdne jsme na svahu zdokonalovali své lyžařské a snowboardové dovednosti
téměř sami. Hned po příjezdu byli žáci rozděleni
do dvou družstev, lyžařského a snowboardového.
Dvousedačková lanovka, kterou jsme využívali od
prvního dne, byla rovněž žáky hodnocena pozitivně a hlavně začínajícím lyžařům a snowboardistům ušetřila spoustu sil, které by jinak věnovali
nácviku jízdy na vleku.
Svah byl denně upravován a sněhové podmínky byly výborné. Výcvik probíhal v dopoledních
i odpoledních hodinách. Všichni žáci postupně
zlepšovali techniku sjíždění svahu a pomalu se připravovali na čtvrteční závod ve slalomu. Všichni
naši závodníci trať úspěšně projeli a s napětím
očekávali vyhlášení výsledků. Mezi lyžaři dosáhl
nejlepšího času Václav Burian a nejrychlejším
snowboarďákem byl Jakub Hýzl.
Po večeři jsme se vždy scházeli na večerní program ve společenské místnosti, kde jsme hráli spo-

lečenské hry, sledovali své pokroky na fotografiích
a videonahrávkách pořízených během dne a bavili se při večerním programu. Středeční odpoledne
(povinný volný půlden během výcviku) jsme strávili v Relaxcetru Kolštejn, kde jsme si zahráli bowling a navštívili zdejší wellness.
Týden na horách utekl velmi rychle. Na závěr
jsme vyhodnotili soutěž v úklidu pokojů, bowlingový turnaj a celý průběh kurzu. Jediným mírným
negativem byly nízké teploty, které panovaly v místě kurzu po celý týden a většina žáků se proto
z kurzu vrátila s nachlazením.
Kurz splnil svůj cíl. Doufejme, že v příštím školním roce tomu bude opět tak.
Petr Vrána, vedoucí kurzu
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Recitaãní soutûÏ
V úterý 12. 2. 2013 na naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho celkem
šestnáct recitátorů ze 2. až 6. třídy, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Vyslechnout jsme mohli nejen
ukázky z poezie, ale zazněl i přednes prózy. Výkony žáků
hodnotila porota složená z učitelek 1. stupně a z vyučujících českého jazyka 2. stupně. Porota neměla vůbec lehké rozhodování, neboť všichni soutěžící se pečlivě připravili. Nakonec však přece vybrala tři nejlepší z každé
kategorie.
Výsledky:
I. kategorie
1. místo – Štěpán Smolka (3. tř.)
2. místo – Julie Mauksová (2. tř.)
3. místo – Vojtěch Brázda (3. tř.)
II. kategorie
1. místo – Žaneta Hermannová (4. tř.)
2. místo – Andrea Mrtvá (4. tř.)
3. místo – Anna Burianová (5. tř.)
III. kategorie
1. místo – Tereza Kamelandrová (6. tř.)
2. místo – Eva Němčáková (6. tř.)
3. místo – Eliška Brožková (6. tř.)

SoutûÏ Na‰í pﬁírodou
V rámci ekologických programů Střediska volného času ATLAS a BIOS Přerov v letošním roce probíhá na biologické stanici již XXVI. ročník oblíbené soutěže Naší přírodou.
Soutěž probíhá jako soutěž jednotlivců ve čtyřech oborech:
1. Společenstva lesa
2. Společenstva vodního prostředí
3. Společenstva polí, luk a pastvin
4. Společenstva lidských sídlišť
V úterý dne 26. března 2013 se osm žáků naší
školy zúčastnilo kvalifikačního kola.
Umístění našich žáků:
Mladší kategorie
1. místo
Jan Skopal
VI. třída
2. místo
Veronika Sojáková
VI. třída
3. místo
Tereza Coufalová
VII. třída
4. místo
Martin Borek
VII. třída
Starší kategorie
1. místo
Karolína Lehká
VIII. třída
2. místo
Václav Burian
IX. třída
3. místo
Andrea Tardíková
VIII. třída
3. místo
Daniel Vajdík
IX. třída
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Vítězové Jan Skopal a Karolína Lehká postupují do finále, které se uskuteční dne 30. dubna
2013 v Přerově. Soutěž vyvrcholí zájezdem za
odměnu pro účastníky finále.
Blahopřejeme a ve finále přejeme hodně
úspěchů!

Í Vítûzové mlad‰í kategirie
Vítûzové star‰í kategorie Î

Náv‰tûva sbûrného dvora
Ve středu 6. března jsme navštívili sběrný dvůr
v Troubkách. Exkurze se zúčastnili žáci 5. až 9. třídy. Na místě nás čekal pan Dvořák, který se o areál stará. Dozvěděli jsme se, kam se vozí vysloužilé elektrospotřebiče, nebezpečný odpad nebo
staré pneumatiky. Ve dvoře jsou připraveny nové
kontejnery na bioodpad, které budou na jaře rozmístěny po obci.
Prohlídka se nám líbila. Znovu jsme si uvědomili,
že odpad je nutné třídit a ukládat na určené místo.
Děkujeme panu Dvořákovi za informace a čas,
který nám věnoval.
Karolína Lehká a Helena Valerová
(žákyně 8. třídy)

Nov˘ rok – nové záÏitky v „ESKU“
Návštěvou Městského domu v Přerově s překrásnou pohádkou Zimní příhody včelích medvídků, výletem na vánoční trhy do Olomouce (foto 1) a voňavou nadílkou jsme ve speciální třídě krásně zakončili
minulý kalendářní rok (foto 2).
Po téměř dvou týdnech odpočinku jsme se hned
1
vrhli do zimního tvoření (foto 3).
A když nás překvapila sněhobílá nadílka, vydali jsme se také zařádit si ven (foto 4). Naše sjezdové umění se každým dnem zlepšovalo, a tak
nás paní učitelky vzaly za odměnu na dlouhý výlet
až na Tesák, kde jsme se teprve pořádně vydováděli! (foto 5) Sluníčko svítilo, stromy pokryté bílou
peřinou se třpytily všude kolem a celý svah byl jen
pro nás. To byla paráda!
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Za celý půlrok jsme hodně pokročili také v učení, někdy pracujeme každý sám a někdy zase
s kamarádem dohromady. Například příprava
pařížského salátu v rámci pracovních činností nás
zaměstnala úplně všechny. Nakoupit, připravit,
nakrájet, nastrouhat, zamíchat, dochutit, to vše
předcházelo výborné svačince, ke které jsme si
každý donesli jen čerstvé rohlíčky.
V rámci tělesné výchovy jsme se opět vydali na
plavecký areál v Přerově, kde jsme vyzkoušeli
whirpool, divokou řeku, Kneippovy chodníčky a asi
už naposled jsme se tuto zimu nahřáli v parní
komoře. Snad už to jaro přivoláme veselými sluníčky nakreslenými tuší do zapuštěných temperových barev (foto 6).
M. Mikešková

6
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O Králi stromÛ
V jednom lese rostl velký, starý a statný strom – Král stromů. A neříkalo se mu tak jen z ničeho nic.
Široko daleko se totiž nenašel žádný další, kdo by se svým vzrůstem jen přiblížil jeho výšce. Nejvyšší
a nejstarší strom to tedy byl a celý les se k němu choval ohleduplně a cítil k němu respekt. Celý les,
tedy až na lýkožrouty, tesaříky a červotoče, kteří nemají s žádným stromem slitování. Prokoušou se přes
kůru a pak pod ní učiní své. Datli a strakapoudi je sice požírají, ale jim to snad ani nevadí. Dělají si dál
tu svou zlou práci, jako by se nic nedělo.
Jednoho dne se odvážil jeden z nich i na samotného Krále stromů. Král zpočátku cítil jen šimrání
a myslel si, že je to jen tou změnou počasí. Za týden však začal cítit bolest po celém kmenu a došlo
mu, že je nemocný. Proto zavolal stromové doktory – datly. Ti se pustili do práce a po několika hodinách jeden z nich Králi povídá: „Máte štěstí. Ještě tak den nebo dva a mohli se ti kůrovci stát nezvladatelnými. Budu za Vámi pravidelně chodit a kontrolovat, jestli ještě nějaký nepřežil.“ „Děkuji mnohokrát,“ pravil Král, „zachránili jste mě.“
Po této porážce to lýkožrouti nechtěli nechat bez odplaty, a tak svolali poradu dřevokazného hmyzu.
„Zkoušet znovu a znovu, dokud ho neskolíme,“ vykřikoval mravenec dřevokaz. „To je blbost! Datli se
akorát nadlábnou a pak budou mít mladý a pak už budeme bezmocní,“ ohrazoval se horlivě tesařík. Přidala se pilořitka: „Tak zavoláme na pomoc dravce a ti ty datly pochytají.“ „Dravci Krále ctí a navíc stromy potřebují jako úkryt. Nám v žádném případě nepomohou,“ promluvil dosud mlčící hlas kůrovce, „navrhoval bych spíš pomoc od hub.“ Všichni na něj začali pokřikovat a chtěli ho za tu drzost vyhodit, avšak
po chvíli přemýšlení všichni usoudili, že bohužel není jiná možnost.
Král se již začínal zotavovat, ale stále měl na sobě díry po zobácích datlů. Těmito dírami do vládce
lesa postupně pronikla plíseň a všelijaké jiné druhy dřevokazných hub. Král znovu začal pociťovat bolest,
a tak přivolal datly, kteří, ať se snažili sebevíc, nedokázali panovníkovi nijak pomoci. Všichni v lese z toho
byli zoufalí, avšak nejvíc ten pomalu umírající strom, jehož vláda se rychle chýlila ke konci. Král se zeptal
ostatních stromů, co se s ním stane. Ty ho přesvědčovaly, že to s ním bude v pořádku, v horším případě z něj bude krásně zdobený masivní nábytek, na který se všichni stále budou dívat jako na krále
a budou o něj pečovat lépe, než jak o něj pečovali doposud tady v lese. To Krále rozradostnilo, ale jen
do chvíle, než mu s bolestí odpadla ztrouchnivělá větev. Znovu se vyptával stromů, co z něj bude, když
není již tak tvrdý a určitě se z něj tak nebude dělat onen masivní nábytek. „Milý Králi, nebuď naivní.
Vždyť z tebe ten nábytek nepochybně bude,“ říkal dub poněkud s rozpaky, ale poté už pokračoval přesvědčeně, „v horším případě z tebe udělají velké nosné trámy, na které všichni budou vzhlížet a říkat si,
že jsou neskutečně pevné, když udrží celou stavbu. Nebo z tebe postaví nějakou chatu nebo stavení.“
Král se opět zaradoval, avšak ne tolik, jako při představě s nábytkem. „Aspoň budu užitečný,“ hlásal
hrdě Král stromů. Ale stav se mu neustále zhoršoval, už i slyšel ve svém kmenu to pověstné lupání
a jeho osud byl zpečetěn, když Králova větev spadla těsně před auto jedoucí po nedaleké lesní cestě.
Ze ztrouchnivělé větve po dopadu odlétly měkké třísky, jež byly vlhké.
Po pár dnech přijeli dřevorubci a startovali své motorové pily. Jejich řev vždy stromy děsil. Tentokrát
měl být poražen Král stromů, král tohoto lesa, nejvyšší, největší a nejstarší strom široko daleko. Byl
z toho nesmírně smutný. Dřevorubci šli blíž a blíž, pokácení Krále se zdálo být nevyhnutelné. A taky
nevyhnutelné bylo. Pily se rozeřvaly naplno na celý les a pak se zařezaly do nekvalitního kmenu, jenž
patřil Králi. Ani tento starý strom ještě nikdy nezažil takovou bolest. „Bude z tebe alespoň papír. Ten je
taky velmi užitečný,“ křičela upřímně přes hluk motorových pil na Krále borovice. „Krásný nábytek z masivu, statné podpěry, užitečný papír...“ A pak se s posledním, zato ale pořádně hlasitým praskáním Král
zřítil ze svého trůnu, odkud předtím viděl na celý les. Všichni vzdali úctu pokácenému Králi, a to i dřevokazný hmyz a houby. Jelikož Královo dřevo bylo prohnilé a doslova se rozpadalo v rukách, nemohl
se z něj udělat ani nábytek ani nosníky. Navíc se to nesmělo, poněvadž toto dřevo bylo plné nákazy,
která znehodnotí i papír. Když po převezení viděl, že je štípán na polínka, pohasla veškerá jeho naděje. Pak jej nesli k dřevěnému stavení. „Třeba mnou obloží zdi nebo ze mě udělají podlahu,“ pomyslel
Král se vším optimismem. Ale poskládali ho dovnitř vedle kamen a bylo jím postupně přikládáno. Když
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si majitel chalupy – hajný nesl dovnitř poslední várku dříví z Krále, všiml si, že mezi dřevem jsou šišky.
„Takový veliký a silný strom to byl. Rostl tu, co pamatuji. Zasadím si jeho semínka. To budou taky pořádné stromy,“ mluvil si pro sebe hajný. Ale Král slyšel vše do posledního slova. Takový konec si ani ve snu
nepředstavoval. To nejkrásnější, co ho mohlo potkat. Díky němu se rozroste les o pořádné stromy...
...a s touto myšlenkou vyletěl v podobě kouře komínem vzhůru k nebesům.
Václav Burian (IX. třída)

Ve ‰kolní druÏinû
to Ïije!
Ani jsme nestačili vstřebat dojmy z vánočních
svátků a již tu byl rok 2013, který jsme zahájili novoročním turnajem v Čiči-balu (minifotbálku) a soutěží
Hop a skok (foto 1), při které jsme ukázali své skokanské dovednosti. Zpívali jsme si: „Zima, zima tu je,
snížek poletuje“ (foto 2). A ten padal a padal.
S velkou chutí jsme si ihned postavili „sněhové
bojové základny“ (foto 3), ze kterých jsme plánovali
různé strategie obrany proti sněhovým koulím,
vyzkoušeli jsme „sáňky baby Jagy“ (foto 4), na kterých jsme si procvičili svoji rychlost, ale také vytrvalost. Dováděli jsme na spoustě sněhu, nezapomněli
jsme však ani na naše čimčaráčky – ptáčky, kterým
jsme sypali do krmítka zrníčka (foto 5).
Leden jsme zakončili tradičním karnevalem pod
názvem Jedeme dál (foto 6). Ve vyzdobené družině
jsme tancovali, soutěžili ve veselých disciplínách

1

3

2
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a předváděli své pěkné a nápadité masky. Těšili jsme
se na bohatou tombolu, ve které jsme vyhráli všichni.
V únoru jsme přivítali budoucí prváčky a vyřádili
jsme se při valentýnské diskotéce (foto 7). Se srdíčky na tvářích jsme tancovali jako o život, hráli hry,
soutěžili a pojídali sladkosti.
V soutěži Copak je to za vojáčka? jsme si stavěli
nejhezčí skrýš a v areálu MS jsme se vydali „po stopách Yettiho“ (foto 8). V hlubokém sněhu jsme museli najít jeho stopy a zprávy, které jsme potom vyhledávali na internetu. Všem se nám zadaný úkol
podařil splnit.
Pěvecké umění jsme ukázali v celodružinové soutěži Super Star. Zpívali jsme nejen písničky moderní, ale také lidové. Nejlepší „umělci“ – zpěváčci byli
odměněni diplomy a drobnými dárky. V jarní dílničce se pomalu připravujeme na velikonoční svátky
a hlavně se těšíme na sluníčko a hry venku.
V. Mateřánková, S. Štenclová
6

4

5
7

8
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Mateﬁská ‰kola
Co se dûlo ve ‰kolce…
Ještě než třpytivá paní zima předala vládu voňavému jaru, pořádně nás ve školce potrápily zlé bacily! Kde se vzaly, nikdo přesně neví, ale nikoho z dětí ani dospěláků nenechaly na pokoji. Od svědivých
neštovic, přes těžké angíny a chřipky až po vleklé rýmy…brrrrr. Mnoho židliček ve školce zůstávalo
opuštěných, ale všichni statečně zabojovali a bacily už nadobro vyhnali.
Sedm dětí se hned od začátku ledna účastnilo lyžařského kurzu. Namazaly lyže, nasadily helmy a učily se na svahu v Hlubočkách pokořit zasněžený kopec. Za deset lekcí se toho naučily tolik, že za svou
píli dostaly medaile a všechno, co už umí, určitě nezapomenou! Sněhu bylo letos dost a – jak už to tak
bývá – stavěli jsme z něho sněhuláky, pozorovali stopy ve sněhu a taky se pořádně zkoulovali. I na
bobech a saních děti sjížděly největší troubecké kopečky.
V polovině ledna za námi na návštěvu přijel jeden nadaný pán. Přivezl s sebou asi pět tajemných kufrů. Ptáte se, co v nich bylo? Flétny, píšťalky, loutny, beraní rohy, harmoniky, housle, klarinet, hoboj, kytary… asi čtyřicet, možná i padesát hudebních nástrojů. Některé jsme poznali, ale byly tam i takové, které ten pan muzikant dostal od indiánů, domorodců v Africe a jiných kamarádů, které na svých cestách
po světě potkal – on to byl totiž taky cestovatel a profesor. Na spoustu těch nástrojů nám i zahrál a pověděl dětem zajímavý příběh. Tajil se nám dech… bylo to moc zajímavé.
Všichni naši předškoláci měli plno práce. Naučit se spoustu věcí není jen tak a k zápisu do školy se
všechno musí důkladně zopakovat. Nejprve jsme se do školy vydali na návštěvu za kamarády do první třídy. Ti nám předvedli, co se všechno naučili – počítat, poznávat písmenka, číst a taky zpívat a s dětmi ze školky vyrobili na památku karnevalovou čepičku a sněhovou vločku. Okouzlila nás výzdoba třídy, lavice i velká tabule, na kterou paní učitelka psala křídou.
A 5. února se konal zápis do školy. Děti v doprovodu rodičů předvedly své znalosti a šikovnost a svůj
důležitý krok zvládly na jedničku. Už mohou kupovat aktovku, pouzdro a pastelky, protože v září zasednou do školních lavic.
Beru‰ky
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Sluníãka

Kuﬁátka
Taky jistě už všichni
víte, že paní učitelka
Janička Olivová bude mít
miminko. Se všemi se hezky rozloučila a my jí přejeme, aby si mateřských
radostí moc a moc užívala
a na nás hezky vzpomínala. A proto jsme potřebovali novou posilu. Přišla mezi
nás paní učitelka Olga
Velická, která s námi zůstane do prázdnin.
14. února si naše nejmenší Kuřátka užila karneval.
Převlekla se do kostýmů
a všichni ti piráti, princezny
a berušky soutěžili celé
dopoledne v nejrůznějších
disciplínách. Za šikovnost si
domů
odnesli
balónky
a dárečky, ze kterých měli
určitě radost. Děti z velké školky si karnevalové dopoledně užívaly až o pár dní později. Sportovní
hala zažila zápolení družstev, promenádu masek, soutěžení jednotlivců i tanec ve dvojicích. Prostě
se to všude kolem hemžilo maskami. Nechyběli rytíři, nejrůznější zvířátka, čarodějnice, víly, pirátky,
kovbojové a spousta dalších pohádkových postaviček. Všechny děti si odnesly diplom, medaili a dárky z tomboly.
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Koncem února zhlédly všechny děti ze školky maňáskové divadlo, které si pro nás připravilo tři pohádky.
Celou náves zalila krupicová kaše v pohádce Hrnečku vař, ve druhé pohádce chytil rybář zlatou rybku a ta
jeho ženě splnila tři přání a v poslední pohádce malý Smolíček Pacholíček otevřel dveře neodbytným jezinkám a ty ho odnesly do lesa a nebýt hodného jelena, který Smolíčka zachránil, kdo ví, jak by to dopadlo!
Na začátku března jsme s nejstaršími dětmi začali jezdit do tovačovské sauny, kde si to náramně užíváme. Autobus nás vždycky zaveze na zastávku, ze které šlapeme až na místo a tam už na nás čeká teploučká sauna, studený bazén a potom se zabalíme do deky a odpočíváme. Vždyť otužování je zdravé!
A protože ve školce nikdy nezahálíme, nacvičili jsme krásné básničky a někteří z nás přivítali na obecním úřadě nová miminka.
O tom, že máme šikovné ruce, jste se mohli přesvědčit na velikonočních dílnách, na kterých vždycky
vystavujeme spolu se školáky svoje výrobky. Krásně vyzdobený sál nás všechny pozval na oslavu Velikonoc – svátků jara. Kluci s pomlázkami a děvčátka s májkami chodí každým rokem
oslavit jaro a předat přáníčko na poštu,
obecní úřad, do školy, do obchodů
a k paní zubařce. A my přejeme veselé
Velikonoce i vám všem!
27. března si děti prohlédly výstavu dravých ptáků.
A než se s vámi rozloučím, chci pozvat
děti a jejich rodiče k zápisu do mateřské
školy, který proběhne v dubnu. Na nové
kamarády se už moc těšíme!
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SdruÏení pﬁátel Z· a M· Troubky
·kolní ples
V sobotu 26. ledna 2013 uspořádalo naše sdružení již tradiční školní ples spojený se stužkováním
žáků 9. třídy. Stejně jako loni jsme přivítali hudební skupinu Blue Band Company, která sklidila v loňském roce na našem plese velký úspěch. Při vstupu měl každý možnost ochutnat čerstvé svatební
koláčky, které napekla členka našeho sdružení Iva Hromková se svou maminkou, a také domácí slivovičku.
Ples zahájila předsedkyně sdružení spolu s ředitelem školy Mgr. Petrem Vránou. Poté na taneční parket nastoupili žáci a žákyně 9. třídy, kteří předvedli své vystoupení. Tentokrát ho pojali jako „retro“ na
písničku Václava Neckáře s názvem Jak ten čas letí. Po malé přestávce byli všichni slavnostně dekorováni ředitelem školy Mgr. Petrem Vránou, zástupkyní školy Mgr. Šárkou Dvořákovou a Mgr. Evou Vojtkovou. Stužky pro ně vyrobila maminka jednoho ze žáků paní Daniela Kolečářová. Od našeho sdružení obdrželi pozornost v podobě zvonečků z pedigu, které pro ně vyrobila členka
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našeho sdružení paní
Veronika Mlčochová.
Těší nás, že se našeho
plesu účastní stále více
hostů. Jsme tomu opravdu rádi, protože výtěžek
z tohoto plesu pak putuje
dále pro děti ze základní
školy a mateřské školy.
Můžeme tak zaplatit např.
dopravu na plavání, školu
v přírodě, do divadla,
nebo přispět dětem
finanční částkou na výlety nebo soutěže.
Těsně před půlnocí ples
zpestřilo vystoupení členek a jednoho člena SPŠ
v rytmu FLAMENGA.
Závěrem mi dovolte poděkovat především všem členům sdružení za přípravu a výzdobu sálu kulturního domu, sponzorům za jejich dary do tomboly, kuchařkám ze školní jídelny za usmažení řízků
a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na přípravě plesu podíleli.
Věřím, že se všichni hosté pěkně pobavili a že nám v příštím roce zachovají svoji přízeň.
Příjemně prožité velikonoční svátky se spoustou jarního sluníčka za SPŠ přeje
Hana Kamelandrová

Dûtské ‰ibﬁinky
V sobotu 2. 3. 2013 uspořádalo naše sdružení v sále kulturního domu dětské šibřinky. Na parketu se
to hemžilo nejrůznějšími maskami, od princezen, berušek a víl až po krtky, krokodýly nebo šnečky.
Některé maminky si letos s výrobou masek daly opravdu práci a bylo těžké vybrat ty nejlepší.
Při vstupu každé dítě obdrželo svítící náramek a v malé tombole si vylosovalo žeton, kde vyhrálo nějakou maličkost v podobě bublifuku, chlebníčku do školy, nebo přívěsku se zvířátkem.
Velkým zpestřením byla také výroba zvířátek z balonků, které pro nás připravil pan Petr Gregovský
se svým kamarádem Janem Lutonským. Balonky děti dostávaly zdarma a všem se moc líbily.
V programu pak vystoupila děvčata z kroužku aerobiku pod vedením Venduly Janouškové. Všechna
jejich vystoupení byla moc hezká, hlavně malá děvčátka v kostýmech námořníků byla roztomilá. Touto
cestou děkujeme Vendulce za přípravu jejich nácviku. Jsme rádi, že se děvčata na našich akcích vždy
ochotně představí a ukáží nám, co nového se naučila.
Poté dostal prostor na podiu pan kouzelník, který k nám přijel z nedalekých Dřevohostic. Pan Horák
předvedl ukázku svého umění a jeho vystoupení bylo příjemným zpestřením celého odpoledne.
Potom už následovala velká tombola, kterou zajišťovalo naše sdružení. Touto cestou bych chtěla
poděkovat obecnímu úřadu za finanční příspěvek do této tomboly.
O skvělou náladu, zábavu a soutěže se postarala členka našeho sdružení paní Veronika Mlčochová.
V podvečer pak došlo také na diskotéku, kterou nám ochotně ozvučil pan Petr Mlčoch.
Doufám, že se dětem u nás líbilo a že nás v příštím roce překvapí novými maskami a převleky.
Za SPŠ při ZŠ a MŠ Troubky
Hana Kamelandrová
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Z na‰í farnosti
Církevní restituce, nehorázná nemorálnost?
Po nedělní mši mého kolegy se zvedl jeden muž, že chce něco lidem říci. Kolega mu to umožnil a on
řekl jenom: „Chcete-li vědět, jak se mluví o církvi, zajděte si poslechnout jednání zastupitelstva.“ Upozorňuji, že nejde o naši obec. Bohužel mezi lidem z neznalosti věci kolují na téma majetku církve nepěkné řeči, a proto bych se rád s vámi podělil o pár řádek na téma církevní majetek a restituce.
Na začátku bych vás seznámil s majetkem naší farnosti. Jak jistě víte, kostel, fara, hospodářská budova vedle fary a pozemky, na nichž stojí, a farní zahrada s pergolou a dětským hříštěm je majetkem Římskokatolické farnosti Troubky. K farnosti patří ještě 1,2 ha pole mezi Henčlovem a Přerovem, jež pronajímáme.
Farnost Troubky je samostatným právním subjektem, který financuje sám sebe a sám sebe vlastní.
Nevlastní ji ani farníci, ani farář, ani biskup, ani papež. Farář je jejím správcem, farníci uživateli a spolu
s knězem se podílí na správě majetku. Nadřízeným orgánem faráře je biskupství olomoucké, které faráře ustanovuje.
Farář s daným majetkem nemůže libovolně manipulovat, ale je limitován předpisy biskupství a k právně ekonomickým úkonům přesahujícím daný limit (většinou závazek nad 100.000 Kč) potřebuje souhlas biskupa.
Farnost je v kodexu kanonického práva v celé církvi vnímána jako samostatná právnická osoba a vlastníkem svého majetku (kán 1256). Každá farnost má svou ekonomickou radu, která pomáhá správci podle stanov (kán 1280).1
1

Složení troubecké rady i stanovy viz.: http://www.farnosttroubky.cz/ekonomika.html.
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V současné době se farnost přihlásila o svůj zadržovaný historický majetek a zařadila se do fronty těch,
kdo jsou mnohými označováni jako nenasytní církevní
hamižníci. O který majetek se farnost bude hlásit a kde
jej vzala, případně k čemu ho potřebuje?
Naše farnost bude žádat o cca 7,5 ha pole zatím
zadržovaných ve státním zemědělském fondu. Jsou to
různé tzv. zádušní nadace, mešní nadace a obročí kostela. Co to je a odkuk pochází?
Ve starověku a ve středověku bylo zcela běžné, že
panovníci, šlechtici a města stavěli na svých pozemcích kostely a fary, proto kostely a fary patřily jim.
Nastal však problém, protože církev byla plně v područí šlechty a nemohla svobodně hlásat či konat to, co
jí příslušelo. Ve 12. století se původní majitelé vzdávali vlastnického práva a uznávali svůj vztah k těmto stavbám za patronátní, tedy dohlížecí. K historické dohodě na našem území mezi státem a církví, tj. mezi králem Přemyslem Otakarem I. a tehdejším pražským biskupem Ondřejem došlo 1221. Od uzavření této úmluvy byly na
našem území církevní objekty uznávány za vlastnictví církve. Byly zavedeny zápisy pozemkového vlastnictví
v zemských deskách, u nás zavedeny k zaznamenávání soudních výroků zemského soudu a k zapisování vlastnických práv k nemovitostem za krále Přemysla Otakara II. (1253–1278). Zde nalézáme nesčetné doklady o tom,
že vlastníkem byla církev a nikoliv třeba stát nebo panovník.2
Farní organizace má na našem území počátek ve 13. století. Zhruba ve 14. století byla rozlišena majetková
základna farních kostelů na beneficium (jinak také nazývané prebenda nebo obročí), tedy jmění fary, které poskytovalo obživu místnímu knězi, a záduší, majetek kostela zajišťující finanční prostředky pro udržování jeho chodu
a chodu fary.
Beneficium: aby mohl farář vykonávat svoji činnost, bylo třeba zajistit jeho obživu, k čemuž sloužil farní majetek (beneficium, viz výše). K faře přináležely i další hospodářské budovy jako stodoly, sýpky, chlévy, stáje a zemědělská půda (pole, louky, zahrady), lesy a vodní plochy. Rolnickou práci obstarávala čeleď nebo námezdní pracovníci, případně poddaní jako součást robotní povinnosti (pokud se jednalo přímo o poddané fary nebo pokud
je vrchnost uvolnila z práce na jejích pozemcích). Kněží se kromě své duchovní působnosti stávali částečně sedláky a obhospodařováním farního majetku si byli nuceni zajišťovat každodenní obživu. Z přebytků získávali jejich
prodejem další finance. Vedle ročního platu za sloužení bohoslužeb a poplatků za různé církevní úkony to byl
jejich jediný zdroj příjmů.
Záduší: mezi zádušní příjmy zařazujeme veškeré finanční zdroje, které mohly být použity k udržování chodu
kostela: výnosy z majetku kostela, zbožné odkazy a dary a výnosy z vlastní podnikatelské činnosti. Základ zádušního majetku nabývaly kostely již od středověku v rámci zakládacího aktu a postupně jej rozmnožovaly díky další fundační činnosti vrchnosti. Nejčastěji se jednalo o pozemkovou držbu, jejíž součástí byly louky, lesy, pole,
zahrady, někde také rybníky. Záduší s nimi nakládalo různým způsobem: vedle obhospodařování ve vlastní režii
je pronajímalo za stanovené platy farníkům. Záduší získávalo finance z výnosu vlastního majetku, z různých darů
a odkazů, poplatků. Následně je vydávalo na údržbu kostela a dalších přináležejících budov (např. fary), doplňování liturgických potřeb a kostelního vybavení. Přebývající peníze využívalo k podnikání.3
V dějinách se stav církevního majetku různil. Zatím co za císaře Karla IV. v důsledku trvající štědrosti panovníků, šlechty, měšťanů i poddaných dosáhlo církevní vlastnictví v naší zemi svého největšího rozmachu a církvi
patřila celá třetina půdy a budovaly se kostely a kláštery, za následných husitských válek a po ničení mnohých
Srov. KALNÝ Mojmír, Církevní majetek a restituce. Praha: Občanský institut 1995.
Dostupné na internetu: ‹http://www.obcinst.cz/studie-oi-c-7-cirkevni-majetek-a-restituce›
3
Srov. KLOUDOVÁ, M. Zádušní počty farnosti Horní Štěpanice v 18. století. Magisterská diplomová práce. Brno:
Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav 2012. Dostupné na internetu:
‹http://is.muni.cz/th/217017/ff_m_b1/Zadusni_pocty_farnosti_Horni_Stepanice_v_18._stoleti.txt›
2
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památek šlechta a města zabraly většinu církevního majetku. Po bitvě na Bílé hoře r. 1620 církev požadovala od
Habsburků restituci církevního majetku ztraceného za husitských válek, ta se však pro odpor šlechty a měst neuskutečnila. Náhradou za restituci se stala dohoda mezi papežem a císařem z roku 1630 o ekonomickém zabezpečení církve v podobě cla ze soli. Habsburkové, ač se o tom příliš nemluví, církev odřízli od Říma (1641) a učinili si z ní svou služku.
Karel VI. zakázal církvi roku 1723 získávat nemovitosti, Marie Terezie postavila církev pod tuhý státní
dozor a Josef II. prohlásil, že „církevní statky nepřestaly být statky státními“. Roku 1781 zrušil mnohé kláštery a jejich majetek vyvlastnil. Z tohoto jmění zřídil zemské náboženské fondy. Z nich po zrušení desátků vyplácel klérus. Roku 1809 nařídil František II. církvi vydat všechno zlato a stříbro z kostelů státu, aby
získal finance na svoje vleklé války, tím nastala všem farnostem veliká újma. Až konkordátem mezi státem a církví byla církev znovu uvedena do správy svého majetku. Nový vztah mezi státem a církví byl upraven několika zákony z roku 1874. Přesto farnosti utrpěly ještě v 1. světové válce, když byly z kostelů zabaveny zvony a cínové varhanní píšťaly.
V nově vzniklé Československé republice v roce 1919 byla provedena pozemková reforma a určitá část
této půdy byla odňata také církevním vlastníkům (zákon č. 215/1919 Sb.). Během nacistické okupace byly
některé církevní nemovitosti církvi v odtrženém pohraničí zkonfiskovány a tento majetek byl v pozemkových knihách převeden na Velkoněmeckou říši. Tyto neprávem a násilně zkonfiskované církevní majetky
připadly zpět církvi dekretem prezidenta Československé republiky č. 5/1945 Sb. o vrácení majetku. V praxi se však s vracením otálelo tak dlouho, až k němu v důsledku Února 1948 vůbec nedošlo.
Po válce církevní majetek znamenal další těžkou pohromu zákonem č. 142/1947 Sb. o revizi první pozemkové reformy. K soupisu a záboru tedy došlo těsně před Únorem 1948. Výměra církevních pozemků přihlášených k revizi první pozemkové reformy činila 177 673 ha. Církvi po ní mělo zůstat jen 5 203 ha. Ihned
po Únoru 1948 však komunisté přistoupili k provedení radikální pozemkové reformy vydáním zákona
č. 46/1948 Sb. o nové pozemkové reformě, kterou byla konfiskována prakticky veškerá zemědělská a lesní půda. Stalo se tak v době, kdy revize první pozemkové reformy byla v běhu a nebyla ještě dokončena.
Po této reformě církvi zůstaly jen kostely, fary a farní zahrady do jednoho nebo dvou hektarů. Protože
tím byla církev úplně zbavena své ekonomické základny a byla od této chvíle zcela odkázána na státní
pomoc, přijal stát ihned zákon č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. V něm se zavázal hradit osobní požitky duchovních, jejich cestovní, stěhovací a jiné výlohy, sociální dávky a věcné náklady církve. Za to si vyhradil dozírat na církevní majetek a udělovat duchovním státní souhlas k výkonu duchovenské služby. To dovršil r. 1950, kdy internoval 2 200 řeholníků
a 10 000 řeholnic. Stát se zmocnil 850 klášterních objektů. Správcem mnoha těchto objektů byla ustanovena Náboženská matice, která je bezostyšně darovala nejrůznějším socialistickým organizacím.4
Dnes církve kostely, fary a pozemky do 2 ha vlastní, ovšem budovy jsou na mnoha místech v havarijním stavu, pokud si je farníci na vlastní náklady neopravili, nebo nově nečerpali z některých dotačních fondů. Zda je nemorální žádat o navrácení majetku zadržovaného státem, který se podle vlastních zákonů
nestaral o to, k čemu se záborem majetku zavázal, na to ať si každý odpoví sám.
Zda státní fondy budou lépe hospodařit s církevním majetkem, jak navrhuje levice, o tom na základě
výše zmíněného nejsem přesvědčen. Co se bude dít s navráceným majetkem? To, co vždy, budou dobře
hospodařit, tak jako každý druhý. Dějiny jdou dál, ale měli bychom se z nich poučit a neměli bychom podlehnout levným řečem založeným na vyvolávání nenávisti na základě majetku. Snad také proto ne, že církev zde vždy byla jako nositelka kultury a morální síly národa a její čtyřicetileté umlčení si nyní zakoušíme
na vlastní kůži ve společnosti morální bezbřehosti a bezhodnotovosti.
Přeji všem čtenářům požehnané Velikonoce, a nechť skutečně pravda a láska je i v našem národě vzkříšena nad temnotami lži, nenávisti a rozdělování lidí proti sobě. Kéž v sobě nenecháme živit řeči vyvolávající tyto zlé emoce, ale popřejeme sluchu tomu, co nás může povznést k životu v kráse a radosti.
P. Radek Sedlák

4

Srov. KALNÝ Mojmír, Církevní majetek a restituce. Praha: Občanský institut 1995. Dostupné na internetu:
‹http://www.obcinst.cz/studie-oi-c-7-cirkevni-majetek-a-restituce›
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Spoleãenská kronika
Statistika pohybu obãanÛ obce v roce 2012
K 31. 12. 2011 bylo v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu celkem 2084 občanů.
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

Přistěhovaní
7
1
1
0
1
2
0
6
1
4
1
2
26

Narození
1
0
2
0
1
4
4
0
0
0
0
3
15

Odstěhování
-9
0
-4
-2
-1
-2
-2
-5
0
0
-2
-3
-30

Úmrtí
-4
-2
-4
0
-3
0
-3
-1
-1
0
-3
-1
-22

Celkem
-5
-1
-5
-2
-2
4
-1
0
0
4
-4
1
-11

Stav
2079
2078
2073
2071
2069
2073
2072
2072
2072
2076
2072
2073

K 31. 12. 2012 je v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu celkem 2073 občanů.

Informace pro ãtenáﬁe Troubeckého zpravodaje
Na základě sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů tímto informujeme čtenáře Troubeckého
zpravodaje, že od letošního roku bohužel nebudeme uvádět společenskou kroniku.
Abychom zachovali tuto oblíbenou rubriku, žádáme občany, aby se v případě zájmu sami obraceli
na naši redakční radu s gratulacemi pro své blízké. Rádi zveřejníme vaše blahopřejné texty k nejrůznějším výročím a případné zapůjčené fotografie vrátíme. Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.
Ilona Sychravová

Knihovna
Úspû‰n˘ rok v místní knihovnû
Místní knihovna v Troubkách má za sebou velmi úspěšný rok. Eviduje nárůst čtenářů – v roce 2012
se jich přihlásilo 229 (v r. 2011 jich bylo 209), potěšitelný je také stoupající počet přihlášených dětí – 72
(v r. 2011 jich bylo registrováno 65).
Do knihovny přišel větší počet návštěvníků, než v roce předchozím, a to celkem1330 (v r. 2011 to
bylo 1 274 návštěvníků).
Zvýšil se i počet vypůjčených knih a časopisů, a to až na číslo 8056 (v r. 2011 dosahovaly výpůjčky
čísla 7857)!
Knihovnice paní Obrtelová připravila pro své čtenáře také řadu akcí – besedy s žáky 1. a 2. třídy
základní školy, ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt motivační hry na podporu čtenářství s mladšími
žáky ZŠ.
Nejzajímavější byly bezesporu besedy se známým českým záhadologem, spisovatelem, scenáristou a režisérem Arnoštem Vašíčkem pro mladší i starší žáky ZŠ. Hovořilo se o mimozemských civiliza-
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cích, záhadných bytostech, zvířatech, stavbách, nevysvětlených archeologických objevech, které nám
nedovolují zapomenout, že „náš svět je daleko tajemnější a podivnější, než jsme ochotni připustit“. Pořad
doplňovaly unikátní videozáznamy.
V březnu navštívila Troubky také spisovatelka Petra Braunová, která mmj. vyprávěla dětem prvního
stupně, jak dlouhá cesta vede od nápadu autora až k hotové knize. Přiblížila jim práci spisovatelky na
konkrétním příběhu její knihy Tramvaj plná strašidel. Její hrdinové jsou skutečné děti, které pomáhaly
svými připomínkami příběh tvořit. Dokonce i pes Čert, o kterém se v knize píše, je skutečný. Beseda
s paní spisovatelkou Petrou Braunovou byla velmi zajímavá a byla přínosem pro obě strany.
Ale těšit se mohou i žáci druhého stupně základní školy. Knihovna pro ně připravuje na duben setkání s šéfredaktorem časopisu ABC, spisovatelem a publicistou Zdeňkem Ležákem, který s nimi bude
besedovat na téma neméně atraktivní – Historie počítačového hraní. Řeč bude o vývoji počítačů od čtyřicátých let 20. století, o prvních průkopnících videoher, o umělé inteligenci, rozmachu počítačových
konzolí, prvních hrách v trojrozměrném prostředí, ovládání pohybem, 3D projekci a budoucnosti počítačového hraní, samozřejmě se spoustou ukázek.
Dobrá práce knihovny se projevuje i v ostatních oblastech knihovnické činnosti. V pečlivě vedené veškeré dokumentaci i ve vzorné přípravě cirkulačních souborů k výměně s ostatními knihovnami střediska, výměně, fungující v přesně daných termínech. K tomu všemu stejně samozřejmě přidává paní Obrtelová svůj úsměv, optimismus, ochotu a přátelské jednání.
Za to jí patří určitě naše poděkování. Poděkování patří také její pravé ruce – paní L. Kamelandrové,
která vždy, když je třeba, vypomůže s půjčováním v knihovně. Při cirkulaci fondu, nemoci nebo dovolené. Díky ní se nikdy nemusí omezovat provoz knihovny, což je velká pomoc a my si jí velmi vážíme.
Nesmíme také zapomínat na vstřícnost a pochopení ze strany Obecního úřadu v Troubkách. Díky
jeho podpoře může knihovna fungovat v nově vybavených prostorách, nyní dokonce s bezbariérovým
přístupem, internetem pro veřejnost, má automatizovaný výpůjční systém s řadou výhod a to nejpodstatnější – má čtenářům co nabídnout. Proto jich také tolik v loňském roce knihovnu vyhledávalo.
A tak jí přejeme šťastné vykročení do roku nového!
Hana Divilová, vedoucí Městské knihovny a knihovnického střediska Kojetín
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Na‰i dopisovatelé
Zdobení kraslic
S nadcházejícím jarem jsem se vypravila na
návštěvu k paní Věře Zdařilové, abych se podívala na jejího zajímavého koníčka – zdobení vajec
slámovou technikou. Kdysi bylo běžné, že tuto
dovednost ovládaly skoro všechny Moravačky
a předávaly si ji z generace na generaci. Paní Zdařilová se zdobení věnuje již asi od roku 1965, kdy
se seznámila s paní Horákovou z Přerova a ta ji
této technice naučila. Posléze navštěvovala i kurz,
aby se zdokonalila a naučila něco nového. V každé oblasti se kraslice zdobily jinými zajímavými
vzory. Paní Věra vychází při zdobení z hanáckých
a troubeckých vzorů (sudá hvězda, květ slunečnice – viz foto).
Dříve často jezdila po celém okrese na různé
předváděcí akce a dokonce se snažila své umění
předat i dalším následovnicím. Každoročně se
účastní nové tradice velikonočních dílen v Čechách
pod Kosířem v muzeu kočárů.
Pokud si ale myslíte, že zdobení kraslic slámou
je jednoduchá práce, tak vás musím zklamat. Nejdůležitější je příprava materiálu. Ještě než začnou
žně, je nutné vypravit se do polí na obilí. Oves vám
dá slámu tmavou, ječmen bílou až zlatou. Záleží
i na počasí, jaké toho roku vládne. Pokud je suché
léto, stébla ztrácí na kvalitě a lámou se.
Poté, co si přinesete materiál domů, sláma
odpočívá a suší se pod střechou až do Vánoc.
Následně se stébla nožem rozříznou, vyčistí
a vyhladí do plochy. Pak se nůžtičkami a razidlem
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stříhají a vykrajují tvary – od miniaturních trojúhelníčků, obdélníků a kosočtverců po kolečka, půlměsíčky a další. To je práce na dalších „pár“ hodin.
A teď jdeme lepit? Ne! Ještě si musíme připravit samotná vejce, na kterých budeme skládat vzor.
Takže nejdříve vyfoukneme, necháme uschnout, nabarvíme, necháme uschnout. A co teprve pštrosí
vejce! To se naštěstí dá zakoupit již vyfouknuté, ale rozhodně to není levná záležitost. Stojí 150–200 Kč.
Pštrosi by se asi divili, že se dá vydělat i na skořápkách jejich vajíček.
Hurá! Můžeme jít lepit! A teď se obrníme trpělivostí, protože i obyčejné malé slepičí vejce zabere podle náročnosti vzoru pět až šest hodin titěrné práce lepení syntetickým lakem. Paní Zdařilová používá
kromě slepičích a pštrosích i vejce křepelčí a husí. Řekli byste si, že křepelčí vajíčko oblepíme za chvilku, jenže to je tak křehké, že rádo praská a titěrný vzoreček je mnohem složitější nalepit.
Takže koníček to není levný, navíc je časově náročný, ale tak krásný!
Bez takových „paní Zdařilových“ by zanikly dávné tradice naší země, protože dnes v době velikonočních
svátků většinou uvaříme vejce natvrdo a „šoupneme“ na něj otisk nebo samolepku a je hotovo.
Z návštěvy jsem si odnesla nejen dárek v podobě kraslice zdobené vzorkem s motivem obilí, ale i poučení. A také obdiv k trpělivosti a šikovnosti paní Věry Zdařilové.
Danuše Franková

A léta bûÏí
Retro Velikonoce
Na velikonoční pomlázku se chodívalo pěšky, s kamarády a zvesela!
Samozřejmostí byl vlastnoručně upletený tatar. Že jednou budou pomlázky v obchodech, tomu v sedmdesátých letech nikdo nevěřil. A čím delší tatar si hoši v partě vyrobili, tím větší byli hrdinové!
Děkujeme všem, kteří nám dobové fotografie zapůjčili. Věříme, že vás i tentokrát zaujmou a pobaví.
Redakce

Parta v roce 1965.
Stojící zleva: Richard
Mrtv˘, Miroslav
Berák, Jaroslav Vrána, Alois Kristinek,
Petr Topenãík, Viktor
Ra‰ka
První ﬁada zleva:
Zdenûk Nûmãák,
Vratislav Kupãík,
Kvûtoslav Brázda,
Miroslav Marek
LeÏící: Jiﬁí Nûmãák
A tatar, kter˘ mûﬁil
3,5 m – kdo nevûﬁí,
mÛÏe se klukÛ
zeptat.
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Snímek je z roku 1976 a fotografovala
Zdena Hejkerlíková v Kozlovské ulici.
Stojící zleva:
Libor Doãkal, Stanislav Vojtek, Mira Krko‰ek, Jaroslav Pallaj, Pavel Svozil.
První ﬁada zleva:
Stanislav Jehláﬁ, Franti‰ek Nûmãák,
Franti‰ek Obrtel
Malí kluci na ramenou: Franti‰ek ·i‰ka a
Jaroslav Nûmãák

Hanáci v roce 1975–76.
Zleva: Milo‰ Ra‰ka, Petr Obrtel,
Karel Bahounek, Miroslav Dvoﬁák, Karel Gregovsk˘, Michal
Novotn˘, Josef Kratochvil, Petr
Bahounek, Václav Ticháãek

Snímek z roku 1980 nám zapÛjãil
pan Václav Ticháãek, kter˘ tenkrát
fotografoval, takÏe bohuÏel není
zvûãnûn se sv˘mi kamarády.
Stojící zleva:
Michal Dostál, ?, Vladimír Kratochvil,
Milan Martinka
První ﬁada zleva:
Lubomír Hybner, Jana Ticháãková
a Petr Ra‰ka
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Malá Eli‰ka Ra‰ková v roce
1987.

„Velikonoc veliká…“ Klára Jehláﬁová v roce 1991.
Vyfe‰ákovaní koledníci v roce 1987.
Jirka, Jaromír a Míra

Redakce
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Spoleãenské dûní
SoutûÏ o nejlep‰í koláã
Součástí letošní obecní zabijačky bylo vyhlášení soutěže O nejlepší koláčky.
Úpravu stolů a nabídku ochutnávky si vzaly na
starost členky klubu seniorů. Obětavě se všem
věnovala paní Anička Lehká. I přes chladné prostředí, jak uvnitř sálu, tak i venku, byl o tuto ochutnávku velký zájem. A jak se říká, všem se dělaly
boule za ušima! Naše šikovné paní pekařky získaly za vdolečky, hruškové koláče i boží milosti
pochvalu.
Soutěže se zúčastnily paní Jarmila Ticháčková
(1. místo – hruškové koláče), Anna Lehká (2. místo), Markéta Vlachová (3. místo), Michaela Lužná,
Jarmila Špalková, Helena Klosová a Libuše
Hánečková.
Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se
na příští setkání v roce 2014.
Danuše Franková

Troubeck˘ klub seniorÛ
Blíží se svátky jara a jarní sluníčko nás vybízí k jarnímu úklidu našeho domu a jeho okolí. Těšíme se
na častější vycházky a výlety na kole do přírody, které nás budou v příštích měsících znovu motivovat
k hlubšímu poznání života a přírody našeho blízkého okolí .
Než nám však jaro zaťukalo na dveře, tak jsme si v lednu společně zacvičili náročné cviky k regeneraci páteře s fyzioterapeutem Bc. Vítem Kubiasem a cvičitelkami Alenou Novákovou a Hankou Nezvalovou. V únoru nás zaujala velmi zajímavá beseda s paní psycholožkou PhDr. Janou Gebauerovou
a vyprávění paní Ing. J. Špalkové a H. Klosové k turistickým návštěvám Číny, Dubaje a rakouských Alp
s velmi zajímavou fotodokumentací. Cestománie za našimi anebo s našimi přáteli a rodinnými příslušníky – cestovateli nás vždycky zaujme a potěší. Poslední únorové setkání s vyprávěním příběhů z troubeckých lesů a hájů nás díky osobní návštěvě pana Drahoslava Krejčího velice pobavilo a potěšilo.
Naši dovednost, kterou v klubu při výrobě velikonočních ozdob a přípravě velikonočních dobrot prokážeme, ocení naši sousedé a koledníci o velikonočních svátcích.
A co chystáme? V dubnu pořádáme zájezd za zdravím do maďarských termálních lázní a také hodláme pořádně natrénovat na 1. ročník troubeckého koulování v petanqeu, který se bude konat v měsíci červnu.
Přejeme vám příjemné prožití svátků velikonočních ve zdraví a pohodě s bohatou pomlázkou.
Jarka Špalková
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Shromáždění představitelů Sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 14. 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 schválilo plán rozpočtu na rok 2012.
V pátek 11. 1. 2013 jsme se sešli na výroční valné hromadě sboru. Mezi svými hosty
jsme přivítali starostu obce, zástupce Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – územního
odboru Přerov, sbory našeho okrsku, hasiče z Bochoře, Věžek a Vlkoše.
V úvodu valné hromady bylo minutou ticha vzpomenuto uctění památky našich zemřelých sester
a bratrů. V loňském roce před vánočními svátky nás opustila naše dlouholetá členka sboru setra Anna
Zatloukalová. Čest její památce.
V obsáhlé zprávě o činnosti sboru se hovořilo nejen o kladech, ale také o záporech, které náš sbor
provází v každoroční dobrovolné činnosti. Součástí hodnotící zprávy byly i výsledky hospodaření jak
s vlastními, tak i obecními prostředky. Starosta obce ve svém příspěvku vyzvedl naši aktivitu při brigádnické činnosti. Také nás ubezpečil, že v rozpočtu bude pamatováno na údržbu techniky.
Valná hromada schválila usnesení z valné hromady sboru. Jen pro zajímavost uvádím, že náš sbor
měl k datu konání valné hromady 55 členů. Z toho je 12 mladých hasičů a 43 starších – z nich je 6 žen,
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26 mužů a 11 členů důchodového
věku.
V únoru jsme ve Vlkoši hodnotili činnost našeho okrsku a pořádali jsme
hasičský bál. Výbor sboru vyslovuje poděkování všem sponzorům
a našim členům, kteří přispěli jak
finančně, tak svými dary do naší
bohaté tomboly.
S příchodem nového roku 2013
začal nový výcvikový rok pro naše
aktivní členy a výjezdovou jednotku
obce Troubky. Po celou zimu měli
možnost naši členové a mladí hasiči navštěvovat plavecký bazén a tím
zvyšovat svou kondici pro letošní
rok. Také byla zahájena příprava
školení pro výjezdovou jednotku.
Témata na letošní výcvikový rok jsou daná. V měsíci lednu a únoru proběhla cyklická školení velitelů a první pomoci, která byla velice poučná a hlavně naučná pro všechny členy jednotky. Začátkem března proběhne cyklické školení strojníků. Všechna školení probíhají na Územním odboru HZS Olomouckého kraje v Přerově.
Soutěžní družstva se scházela pravidelně jedenkrát za týden po celou zimu. Také přes zimní měsíce prováděli strojníci sboru a další členové údržbu na technice. Nám nezbývá, než naším soutěžícím
kolektivům popřát hodně úspěchů v letošní sezoně.
Výbor sboru vyslovuje poděkování všem členům, kteří aktivně přispěli při opravě a udržování techniky v provozuschopném stavu, a také všem, kteří se podíleli na akcích pořádaných našim sborem.
Také v letošním roce se uskuteční mše svatá za zemřelé hasiče při svátku našeho patrona sv. Floriana, a také Den světla, a to v termínu 5. května 2013. Tradiční soutěž O pohár Hané se uskuteční
16. června 2013 na hřišti oddílu kopané. Začátek soutěže bude v 9:30 hod. Hodové oslavy se uskuteční
v termínu 13. 7 a 14. 7. 2013.
výbor sboru SDH Troubky

Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák do roku 2013 vykročil pravou nohou a hned se vrhl do přípravy nového programu. Plesová sezona již skončila a my už můžeme jen vzpomínat na akce, jichž jsme se účastnili.
Například „vodění medvěda“. Letos jsme chodili o něco dříve, protože v ostatní termíny jsme již měli
nasmlouvaná vystoupení. Ale v sobotu byla i obecní zabijačka a počasí se odpoledne nakonec také
umoudřilo. Máme zavedené kolečko, kudy „medvěd“ chodí, ale rok od roku nás zve domů více lidí. Koblihy byly všude vynikající a tradičně i teplé občerstvení u Lidušky a Pepy Němčákových nás zahřálo
a nakoplo do dalšího putování.
Zanedlouho budou Velikonoce a naši kluci poctivě obejdou všechny své Hanačky, a to i ty, které bydlí mimo Troubky. Alespoň nám děvčata neuschnou. Máme jich teď v souboru bohudíky více. Přišly posily, které chodily do Hanáčku. Takže musíme sehnat i tanečníky. A to je docela oříšek.
V brzké době proběhne výroční schůze, na které provedeme bilanci loňského roku a budeme plánovat program na letošní rok. Ten máme již v kostce hotový. Hlavní akcí budou opět hodové slavnosti.
Máme zkontaktováno několik souborů dokonce i jeden z Košic. Je to soubor Borievka, moc by k nám
chtěli přijet, ale musíme pro ně sehnat delší program. Měli by k nám přijet již ve čtvrtek před hody. Je
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to k nám velká dálka a na jeden den by se jim
cestování nevyplatilo.
Bývalí členové a pamětníci si jistě vzpomenou,
že jsme s tímto souborem vystupovali ve Španělsku a pak u nás tančili ten samý rok a měli velký
úspěch. Snad nakonec přijedou a věříme, že vás
nezklamou.
Zima již pomalu předává své žezlo jaru, a tak
vám přejeme pevné zdraví při jarních pracích
a hodně kulturních zážitků nejen s folklorem.
Staňa Vojtek, vedoucí souboru Hanák
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
KAŠTANOVNÍK JEDLÝ (Castanea sativa)
Dnes se zmíním o teplomilném stromu kaštanovníku jedlém, který se v našich podmínkách za
dobu, po kterou je zde rozšiřován, již aklimatizoval a snáší naše podnební podmínky docela dobře. Jedná se o teplomilnou rostlinu s jedlými plody, která může dorůst až do třicetimetrové výšky.
Koruna je široce rozkladitá, pro pěstování tedy
potřebuje dostatek prostoru. Mělo by se mu dařit
všude tam, kde lze pěstovat meruňky a broskve.
Vyžaduje zcela osluněné stanoviště.
U nás se vyskytuje v nejteplejších oblastech,
kde se pěstuje jako ovocný strom. Roste pouze na
teplých, dokonale chráněných místech, s kyselou
nebo slabě kyselou půdou, nesnáší vápník. Vyžaduje dostatečně hlubokou půdu s dostatkem živin,
zejména draslíkem a fosforem.
Kvete až v červnu, jarní mrazíky na něho tedy
nemají tak velký vliv. Je jednodomý a oboupohlavní, květy se opylují větrem. Naroubované druhy plodí již během 5–7 let po výsadbě, v příznivých
podmínkách i dříve. Na vhodném stanovišti se první plody mohou objevit již i 3.–4. rokem. Ale podle
zkušeností z naší oblasti si počkáme spíše déle.
Chlupaté, pichlavé plody dozrávají v říjnu nebo
v listopadu. Pak spadnou a teprve až puknou,
můžeme je posbírat a dosušit. Obsahují množství
škrobu, proteiny, vlákninu, minerální látky a vitamíny, především vitamín A. Upravují se pečením,
vařením, ale lze je použít i do nádivek, především
do drůbeže.
Letním řezem odstraňujeme zahušťující letorosty, strom prosvětlíme a odstraníme suché větve.
Kaštanovník není náchylný na choroby a odolává
i škůdcům. Nesnáší však velké mrazy, může se
stát, že kmen praskne a strom uhyne, jako se to
stalo po pětatřiceti letech i našemu krásnému velkému kaštanovníku.
Myška sázelka
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
A je to konečně tady. Jaro!
Dnem jarní rovnodennosti v letošním roce je označován 20. březen a my sice podle pranostiky máme
trávit čas doma v teple – „březen, za kamna vlezem“ – protože venku má „březnové slunce krátké
ruce“. Obě pranostiky tak potvrzují, že „panská láska, ženská chuť a březnové počasí nejsou stálé“.
O dubnu – aprílu – toho není třeba psát mnoho. Určitě jste se někdy v minulosti nechali nachytat první dubnový den žertíkem, který na vás vytasili vaši příbuzní nebo kamarádi. A určitě jste se sami setkali
s tím, jak vás první jarní sluneční paprsky nachytaly k vycházce, či projížďce na kole, která končila pořádnou fujavicí se studeným deštěm. Nicméně velkou naději nám dává přísloví „je-li duben pěkný, bude
květen ještě lepší“. Ovšem kdo se v těch příslovích má vyznat, když další pranostika praví: „Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě“.
Zanechejme pranostik a přísloví a pojďme do přírody. Ta se konečně po zimě probouzí a připravuje
se na příchod nového života, na nově zrozená mláďata. Ta tam je doba, kdy jsme v květnu při procházení obcí mohli vidět před domy načepýřenou kvočnu s kuřátky, která se dostala dírou v plotě na ulici.
Nebo mámu kachnu, jak za ní spořádaně pochodují malá káčátka. Téměř na každém dvoře se odehrávaly tyto překrásné scenérie provoněného jara.
Stejné události očekávají i divokou zvěř nejen v troubeckém revíru. Příroda je mocná čarodějka, a proto si pro toto období připravila možnost úkrytu zvěře v podobě hustých porostů, kde se může nový život
schovat a částečně chránit. I potravy se zvěři dopřává plnou náručí.
Bohužel způsob hospodaření s půdou, používání mechanismů, od zasetí až po úpravu polí po sklizni, snižuje spolu s přemnoženými, zbytečně hájenými některými druhy dravců kmenové stavy drobné
zvěře do takové míry, že není daleko doba, kdy u nás neuvidíte ani bažanta, ani zajíce, zvěř kdysi tak
hojnou. Nemluvě o divokých králících, či koroptvičkách.
Zvěř se nemusí obávat ani našich čtyřnohých přátel – psů, kontrolovaných při procházkách přírodou
jejich pány. Zdravou srnčí zvěř, zajíce, či bažanta uloví pes pouze ve výjimečných případech. To bezprostřední a největší nebezpečí je však neovladatelný pes právě v době, kdy zvěř hnízdí, vyvádí mláStﬁelnice Na VlaÏné si pﬁes zimu odpoãinula.
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ďata a kdy se mláďata ještě nedovedou bránit. Ruku na srdce, máme všichni psa, kterého dovedeme
v přírodě ovládat? Pokud myslivec vlastní lovecky upotřebitelného psa, musí tento pes projít zkouškami, kde jedním z mnoha kritérií je právě i jeho ovladatelnost a poslušnost. Bez těchto vlastností zkouškami neprojde.
Pamatujme na to, že myslivci se snaží zachovat původní tvář přírody i pro generace budoucí. Samozřejmě, že není v jejich silách, aby v ní ovlivnili všechny pochody. Každý z nás má možnost podat pomocnou ruku. Jednou z možností je i chování psa v přírodě v době, kdy se rodí nový život.
Troubečtí myslivci mají za sebou lednový myslivecký ples a březnové bilancování na výroční schůzi.
Z akcí, které na ně čekají, jsou pro veřejnost zajímavé dvě. Tou první je
BURZA MYSLIVECKÝCH A RYBÁŘSKÝCH POTŘEB,
která proběhne Na Konírně v neděli 12. května od 9:00 hodin.
Zázemí stánku troubeckých myslivců nabídne přítomným návštěvníkům možnost prodeje i koupě,
určitě nebude chybět ZÁTRŽA, seskupení mysliveckých trubačů, sokolníci se představí se svými opeřenými dravci a jako obvykle zde nebude chybět něco pro ty menší, školou povinné návštěvníky v podobě střelby ze vzduchovky s nějakým tím sladkým pamlskem jako odměnou. O vyhlášené myslivecké
kuchyni není třeba vést rozsáhlé debaty.
Druhou akcí, na kterou si dovolujeme pozvat veřejnost, jsou
střelby na asfaltové terče na střelnici Na Vlažné.
Již v sobotu se můžete přijít odpoledne od 14:00 hodin podívat na trénink. V neděli 2. června ráno
od 9:00 hodin přijde na řadu ostrý závod O troubecký pohár tříčlenných družstev.
Střelecké brokové disciplíny lovecké kolo, americký trap, vysoká věž a zajíc na průseku skýtají velmi
zajímavou podívanou.
Luděk Judas

S kulat˘mi narozeninami se roztrhl pytel. Na konci minulého roku se stal ‰edesátníkem Stanislav Svozil,
v únoru jsme oslavili osmdesátiny Stanislava Berãíka, dal‰ím ‰edesátníkem je bﬁeznov˘ âestmír Stavinoha a v ãervnu vstoupí do stejného vûku rovnûÏ Otakar Mateﬁánka.
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
začíná nám nejkrásnější období roku, a to jaro.
Posílám vám pár fotografií mláďat, která k tomuto
období neodmyslitelně patří. Doufám, že na vašich
dvorcích to vypadá, anebo brzy bude vypadat
obdobně. Krásné jaro s chovatelskými úspěchy
vám za Troubecké chovatele přeje
Jarmila Jehlářová
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Troubeãtí rodáci v zahraniãí
Troubecký rodák Tomáš Vojtek žije se svou rodinou (manželkou Evou a syny Štěpánem a Tobiášem) už asi dva roky v Číně. Když mají možnost,
cestují po nejrůznějších končinách naší planety.
Poslal nám odkaz na zajímavé články s tím, že se
rád podělí o své zážitky z cest s našimi čtenáři.
Z jeho nabídky jsme vybrali:

Zlatá povídaãka o ãápovi
a vránû
Na to, že malé děti v Číně nenosí plenky a místo toho mají kalhoty s velkou dírou na zadku, přičemž s touto dírou, resp. holým zadkem, chodí i v zimě, jsem si už tak nějak zvykla. Celkem se dá tak
nějak akceptovat i to, že čínská žena se po porodu celý měsíc, ano, zdůrazňuji, celý měsíc nesmí sprchovat, protože by prý později mohla mít velké zdravotní problémy. Když se dozví, že je těhotná, tak
okamžitě přestane nosit kontaktní čočky, přestane si barvit a pomalu i mýt vlasy, začne nosit na oblečení speciální vestu, která nepropouští záření z mobilů a většinou dá okamžitě v práci výpověď. Za předpokladu, že už bydlela s manželem samostatně, tak se okamžitě nastěhuje zpět k mamince.
Nad čím ale zůstává doslova rozum stát je to, jak čínští rodiče vysvětlují svým dětem, jak si je pořídili. Odpověď zní krutě. Rodiče na tuto dětskou otázku řeknou, že je našli u popelnice! Jo, čtete dobře,
žádný čáp, žádná vrána ani jiný podobný neškodný nesmysl, prostě v Číně se miminka nachází u popelnic. Toto už normální člověk opravdu nepochopí!!

Malajsie (zkráceno – pozn. red.)
Letos jsme se tedy vydali do Malajsie. Osm dnů jsme strávili na ostrově Langkawi a čtyři dny poté
v hlavním městě Kuala Lumpur. Let Šanghaj – Kuala Lumpur trvá pět hodin, poté je nutné počkat na
spoj na ostrov Langkawi a po šedesáti minutách letu jste na místě!
Malajsii náleží tisíce větších, malých, či až pidi ostrůvků, takže když přelétáte nad Malajsií, můžete
vidět neskutečně krásné zelené ostrůvky, které různě nepravidelně vybíhají z moře a vytvářejí opravdu
velkolepou podívanou.
Malajsie je muslimská země, takže většina žen chodí minimálně s šátkem na hlavě. U tohoto tématu
se asi trochu pozdržím. Takže číšnice, personál na letišti, kuchařky, prodavačky prostě bez ohledu na to,
co žena dělá, musí mít pořád šátek na hlavě. Já osobně bych Malajsanky rozdělila do čtyř skupin. Ty, co
šátky nenosí vůbec, ale těch je hodně málo. Ty, co nosí jen šátek a mají třeba rifle, triko a k tomu nějaký
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šátek libovolné barvy. Potom ty, co nosí šátek
a hábit v jakékoliv barvě. To celkem jde, a když je
to ušité z nějaké zajímavě vzorované a barevné látky, tak je to i hezké. No a pak ty, co nosí výhradně
černý hábit a šátek a buď jim je vidět pusa a oči,
nebo jenom oči.
Tyto ženy mě opravdu fascinovaly, nebo mi spíše
naháněly strach a vzbuzovaly ve mně lítost. Bylo
opravdu zvláštní se dívat na mladou dvojici, on
kraťasy a košile ala „Hawai“ a ona za ním cupitá
v černém hábitu a má jen centimetrovou škvíru na
oči. Nebo rodina: „normální“ táta, máma v černém
hábitu, jen škvírka na oči a za ruku vede tříletou
holčičku. No, já být tím dítětem, tak se jí fakt bojím.
Je to holt jiná kultura.
Muslimky se koupou v černých šusťákách a mikině, ty odvážnější v šusťákách a tričku, a ty ortodoxní se koupou v hábitech ušitých ze speciální látky na koupání! Podívaná je to teda příšerná!
Také je zajímavé je sledovat při jídle, chudinky si musí jednou rukou nadzvednout trochu ten hábit
a druhou rukou pod ním šmátrají, až narazí na pusu. No, holky, fakt vám to nezávidím…
Eva Vojtková

Ze sportu
Zpráva o ãinnosti TJ Sokol Troubky za rok 2012
TJ Sokol Troubky měla k 31. 12. 2012 celkem 262 členů v oddílech ASPV (asociace sportu pro
všechny), volejbalu, ledního hokeje a jezdectví. Po loňské volbě dvou členů výkonného výboru na
valné hromadě začal výbor pracovat ve standardním sedmičlenném složení – doplněn byl o paní Ilonu Vojtáškovou a pana Davida Jehláře. Tito noví členové se bez obtíží zapojili do práce výkonného
výboru a jsou platnými členy při jeho jednáních. Výbor na svých pravidelných zasedáních během roku
řeší úkoly uložené valné hromadě a jiné starosti, spojené především s chodem sportovní haly, se sháněním finančních prostředků na provoz a údržbu sportovišť a dalšími záležitostmi, které se týkají jednotlivých oddílů.
Úkoly uložené valné hromadě z minulém období:
Bezplatný převod šaten a dvou pozemků na Fotbalový klub Troubky, který proběhl za účasti paní
notářky Zítkové, s klauzulí týkající se závazku vyplývajícího z dotace od ZIFu (Státní zemědělský intervenční fond), a také s – řekněme – předkupním právem pro tělovýchovnou jednotu. V souvislosti s tímto byla sepsána smlouva s FK o převodu finančních prostředků v hodnotě necelých 44 000 Kč, které byly použity z našich prostředků na dofinancování rekonstrukce zastřešení na šatnách fotbalového
klubu. Tyto prostředky budou splaceny ve čtyřech splátkách – první z nich je již uhrazena.
Dotažen ke zdárnému konci byl také převod pozemku p. č. 481 tj. pozemek mezi „Liďákem“ a Olfinem.
Dalším úkolem pro výkonný výbor bylo vypracování jednacího a volebního řádu valné hromady TJ. I upravené stanovy byly schváleny na MV ČR bez připomínek, čili jsou platné.
Finančně se celý rok 2012 podařilo zajistit díky finančním příspěvkům, a to zejména z rozpočtu
obce Troubky, krajského sdružení ČSTV v Olomouci, Český volejbalový svaz. Další finanční zdroje
máme z příspěvků našich členů a z pořádaných sportovních a kulturních akcí během roku a v neposlední řadě pak z příjmu z pronájmů sportovní haly.
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Žádost o investiční dotaci na multifunkční hřiště z programu Ministerství školství, mládeže a tělovýchovy byla na jaře loňského roku zamítnuta, nicméně tato žádost o investici byla opět podána
v listopadu loňského roku a výsledky budou známy v průběhu letošního dubna.
Další plánované investice jsou určeny na vybudování sociálního zařízení v areálu na Záhumení,
realizaci hřiště na plážový volejbal, doskočiště pro skok daleký a terénní úpravy na travnaté ploše ve
dvou variantách. To vše v těsné blízkosti sportovní haly na pozemcích TJ.
Další žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci zeleně v obci Troubky, do které jsme současně
vstoupili s areálem na Záhumení, podala obec Troubky. Případná realizace všech těchto akcí však
závisí na získaní finančních prostředků z dotací či jiných zdrojů.
Z důvodu neustále se zvyšujících cen energií vstoupila TJ spolu s obcí Troubky a ZŠ a MŠ do internetové aukce energií a na základě této aukce byla od 1. 6. 2012 uzavřena smlouva s novými poskytovateli energií, jak plynu, tak elektřiny, kde nám byla garantována úspora.
Při opravách a udržování byla středem pozornosti sportovní hala, kde byla nainstalována informační skříňka, byl vymalován vstup do haly a byla opravena hydroizolace v prostoru nad šatnami.
Dále byla provedena výměna kopilitu oken na západní a severní straně haly za palubky a minerální
izolaci. Nově byly pořízeny mantinely na florbal a byla rozebrána zídka před halou. Toto vše bylo provedeno svépomocí, za což patří dík správci haly panu Antonínu Ticháčkovi.
Sportovní činností v jednotlivých oddílech se zabývá, jistě velmi podrobně, výroční schůze jednotlivých oddílů, nicméně si dovolím stručně valnou hromadu informovat o sportovním dění v jednotlivých oddílech.

Oddíl ASPV – asociace sportu pro všechny
Jak již název napovídá, jedná se o cvičení pro širokou veřejnost. V probíhající sezoně zajišťuje oddíl
cvičení pro rodiče a děti, předškolní děti se zaměřením na základy pohybové výchovy, žactvo I. – IV. tř.
se zaměřením na gymnastiku a hry, cvičení pro ženy – tradiční relaxační cvičení, aerobik, cvičení na
bossu, cvičení na gymballu. Žáci se zúčastňují soutěží v atletice, gymnastice, vybíjené, přehazované,
orientačním závodě.

Oddíl volejbalu
Družstvo mužů „A“ i žen volejbalového oddílu hraje Krajskou soutěž Olomouckého kraje ve své
kategorii a družstvo mužů „B“ hraje pouze rekreačně. K tréninkovým i soutěžním potřebám využívá
oddíl v podzimních a jarních měsících areál na Záhumení „Liďák“ a v zimním období sportovní halu.

Oddíl ledního hokeje
Mužstvo mužů hokejového oddílu hraje soutěž 1. Záhorskou hokejovou ligu, což je nejkvalitnější
soutěž na úrovni přerovského okresu. Jelikož byla letošní zima příznivá, byl připraven led na našem
zimním stadionu, kde si mohla zabruslit i veřejnost.

Oddíl jezdectví
Oddíl jezdectví pořádá pravidelné závody v parkurovém skákání pro dospělé kategorie S parkur
(130 cm) i mládež a nejinak tomu bude i v letošním roce.
Závěrem výroční zprávy bych chtěl poděkovat všem, kteří nám zachovávají přízeň a jsou ochotni
jakýmkoliv způsobem pomoci. Poděkovat musím hlavně zastupitelstvu obce, ale i všem ostatním za
jejich finanční pomoc. Poděkování za spolupráci patří také ZŠ a MŠ, FK Troubky a v neposlední řadě
i všem členům výkonného výboru, vedoucím a trenérům družstev za jejich celoroční práci. A i když
je již část roku za námi, chci vám všem popřát mnoho zdraví, štěstí a sportovních úspěchů v tomto
roce.
Martin Frgal
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Spotﬁební druÏstvo Jednota Hranice informuje
Jednota Hranice se dostala do situace, kdy není schopná utáhnout finanční provoz všech svých (mnohdy ztrátových) prodejen. Proto se představenstvo rozhodlo přistoupit na fúzi (sloučení) s jiným spotřebním družstvem. Jednali s okolními družstvy – Jednotou Vsetín, Nový Jičín, Zábřeh a Uherský Ostroh.
Mimo Uherský Ostroh všechna družstva odmítla, protože jsou v podobné situaci jako Spotřební družstvo Hranice.
V současné době je tedy připravena Smlouva o zajištění všeobecných podmínek pro úspěšné proběhnutí fúze s SD Uherský Ostroh. Rozhodným dnem bude 1. 1. 2014. Ale již během tohoto roku budou
zahájeny na jednotlivých prodejnách přípravy pro úspěšné sloučení. Týká se to vybavení prodejen novou
počítačovou technikou, zavedení centrálního pokladního systému, zavedení zákaznických karet atd..
Zákazníci nemusí mít žádné obavy, prodejna bude zachovaná, dokonce slibují větší sortiment zboží za
přijatelné ceny. Proto doufáme, že zachováte prodejně svoji přízeň i nadále.
Míla Lehká

Pro chvíle oddechu
Rozumíte cizím slovÛm?
LEXIKOGRAF, SERENDIPITA, PLEONASMUS, ROTACISMUS, ABONMÁ, PERMANENTNÍ, BONVIVÁN.
Předplatné, šťastná náhoda, nadbytečnost, stálý, světák, slovníkář, ráčkování.
KO

Řešení: Slovníkář, šťastná náhoda, nadbytečnost, ráčkování, předplatné, stálý, světák.

My‰lenky slavn˘ch
Lékař je jako střecha, která tě chrání před deštěm, ale ne před bleskem.
ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
Některý muž má přímo fantastické štěstí u žen. Žádná ho nechce.
J. DOLINA
Vysoké podpatky vynalezla žena, kterou muži stále líbali na čelo.
CH. MORLEY
Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.
M. T. CICERO
Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost.
A. DE MUSSET
Mladí lidé prahnou po originalitě a vyjadřují to tím, že se oblékají všichni stejně.
R. LARDNER
Každá žena se mýlí, dokud nezačne plakat. Pak má najednou vždy pravdu.
T. CH. HALIBURTON
Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale všichni okolo něj.
J. PRÉVERT
Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska, jako spíše ztráta osobnosti.
A. COMTE
Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.
V. HUGO
LK
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Smích – nejlep‰í lék
„Napsal jste dobrou povídku,“ říká vydavatel autorovi, „ale je v ní příliš mnoho cizích nesrozumitelných slov. Musíte je nahradit takovými, aby jim porozuměl i každý idiot.“
„Dobře,“ souhlasí spisovatel, „a kterým slovům jste nerozuměl?“
Novinář se ptá lidí na ulici, jestli se chovají zdvořile k ženám v autobusu: „Ano, skoro každý den.“
„A když nastoupí starší paní, pustíte ji sednout?“
„Ne.“
„A co když je stará a slabá?“
„Ne.“
„A nepřipadá vám to nezdvořilé?“
„Ne.“
„Proč?“
„Protože jsem řidič.“
Praví knihkupec: „A tady, milostivá, je kniha, která vás jistě bude zajímat: Pět výmluv pro manžela, který chodí pozdě domů.“
„A proč by mě měla zajímat právě tato kniha?“
„Ale to mě jen tak napadlo, milostivá. Včera si ji zde koupil váš manžel.“
Ve škole se ptá paní učitelka: „Děti, co všechno taje?“
„Prosím led, sníh, zmrzlina…“
V tom se hlásí malý Pepíček: „Prosím, sousedka.“
„Ale, Pepíčku, jak to?“
„Prosím, vždycky když se náš tatínek podívá na sousedku, řekne: „Ta je!“
„Dostal jsem se do rvačky, protože se říká, že když se dva perou, třetí se směje. Já jsem se zasmál…“
Stoletý pán se chce nechat pojistit. Pojišťovák mu to rozmlouvá a pak mu řekne, ať tedy přijde zítra,
že má zrovna moc práce. „Zítra nemůžu, otec se mi žení,“ odpoví.
Pojišťovák se diví: „A kolik je mu let?“
„Sto dvacet pět.“
„A to se v tolika letech ještě žení?“ zeptá se.
„No on nechce, ale jeho rodiče ho do toho nutí.“
Kolem dvou důchodců v parku jde krásná dívka. „Jarku, hvízdni na ni! Já jsem zapomněl zuby.“
„Prosím tě, neříkej, že ten člověk, kterého jsme minuli, je zloděj. Přece vypadá tak slušně!“
„No samozřejmě, vždyť má na sobě můj parádní oblek!“
„Představ si, když nedávno ve vesnici hořelo, vynesl z hořícího domu Pavel svoji ženu.“
„A divíš se? Lidé obyčejně v takových situacích ztrácejí hlavu!“
„Letos byla krutá zima.“
„???“
„Žena chtěla k Vánocům kožich a nedostala ho.“
LK
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Zadáno pro Ïeny
MALTAŠE
Potřeby na těsto: 1/4 kg tuku, 2 žloutky, 6 lžic vína,
hladká mouka.
Nádivka: Mleté ořechy a mletý cukr spojíme – buď
ho spaříme trochou mléka nebo ušleháme sníh
z bílků a cukru.
Postup: Všechny potřeby smícháme, vymícháme
tuhé těsto, rozválíme je na 1/2 cm tenký plát, z něho
vykrajujeme větší kolečka, která naplníme ořechovou nádivkou tak, aby se kolečka dala přeložit na
polovinu a lehce spojit okraje, povrch potřeme bílkem. Pečeme v mírně rozehřáté troubě.

PAŠTIKA Z KUŘECÍCH JATER
Potřeby: 50 dkg kuřecích jater, 2 lžíce másla, několik lžic majonézy (3–5), špetka majoránky, 1 cibule, 1–2 stroužky česneku, pepř, sůl.
Postup: Na rozehřátém másle necháme zesklovatět cibulku, přidáme nakrájená játra, opražíme
a důkladně propečeme, přidáme prolisovaný česnek, osolíme, opepříme a dochutíme majoránkou.
Teplou směs rozmixujeme a přidáme majonézu,
mixujeme tak dlouho, až je paštika jemná.
Vychladlou paštiku jíme s chlebem.

ČERNÉ MĚSÍČKY
Potřeby: 15 dkg sádla, 15 dkg mletého cukru, trochu pomletých hřebíčků, 4 tabulky rozpuštěné
čokolády (nebo kakao), 4 žloutky, 15 dkg polohrubé mouky, trochu prášku do pečiva, sníh ze 4 bílků, kyselá poleva.
Postup: Všechny potřeby smícháme, přidáme sníh
z 4 bílků, pečeme v mírně rozehřáté troubě.
Upečený plát polijeme kyselou polevou a vykrajujeme kulatou formičkou měsíčky.
JS

DOMÁCÍ LUČINA
Zkuste si doma vyrobit smetanový sýr.
Potřeby: 3 velké bílé jogurty, 1 smetana na vaření
(nebo šlehačka), špetka soli.
Postup: Vše smícháme a dáme do cedníku s plátnem (nejlépe utěrka) okapat do druhého dne.
Dochucení už záleží na každém, co má kdo rád –
bylinky, česnek, paprika, mletá šunka apod. Z uvedeného množství dostaneme asi 1/2 kg přírodního smetanového sýra. Uchovávejte v plastových
krabičkách v lednici. Odzkoušené a výborné.
Nemá to chybu.
Dobrou chuť!
M. Franková
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Ano Ïivotu
Phil Bosmans

JDI ZASE JEDNOU PEŠKY
To zmûní tvÛj Ïivot.
Srdce, plíce, nohy
ti budou vdûãny.
Znovu potká‰ lidi a objeví‰ svût.
Obchod za rohem.
Spolkovou místnost o dvû ulice dál.
Dokonce kostel uprostﬁed mûsta.
Nech jednou auto stát doma,
zvlá‰È kdyÏ je krásn˘ den.
Udûlej si ãas na rozhovor
i na hry s dûtmi.
Usmûj se na kolemjdoucí,
raduj se z procházky.
VraÈ ulici zpût lidem, dûtem i star˘m,
uãiÀ z ní opût místo pﬁátelsk˘ch setkání.
Usiluj o to, aby návsi vesnic
a srdce mûst se staly
oázami pro obyãejné lidi,
oázami ãistého vzduchu a srdeãnosti.
I pro dûti je zdravé
chodit do ‰koly pû‰ky.

Pro kaÏdého ãlovûka je nûkde kousek nebe na zemi.
Hana Obrtelová
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Reklama
KOSMETICKÉ SLUÎBY, PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MODELÁÎ NEHTÒ
Marcela Patáková
www.kosmetika-marcela.cekuj.net • Dûdina 759/12, Troubky, mobil 731 613 570
NABÍZÍM PRODEJ KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
zn. Syncare a Alissa beauté (vhodný dárek pro vaše blízké)
V nabídce jsou krémy na suchou ãi mastnou pleÈ, vrásky, pigmentace, Ïilky, akné. PleÈová mléka, vody, masky,
vyÏivující séra z aktivních látek z pﬁírodních zdrojÛ.
Dále nabízím gely na celulitidu, kﬁeãové Ïíly, bolesti zad, bylinné sirupy a kapky. V˘borné bahenní masky a zábaly
pﬁi lupence, ekzému, celulitidû.

NABÍDKA KOSMETICK¯CH KÚR na omlazení pokoÏky

✿ caviárová ✿ liftingová ✿ hydrataãní ✿ ãokoládová ✿
✿ chemick˘ peeling (na pigmentace, vrásky, akné, celkové omlazení). NOVINKA!!!
SLEVA na lymfomasáÏe!!!
Jaro se blíÏí, tak nezapomínejte na své ruce a nohy. Je tu pro vás manikúra a pedikúra, nutná péãe dne‰ní doby.

P¤IJëTE SE INFORMOVAT A VYZKOU·ET NùKTEROU Z PROCEDUR,
âI UDùLAT RADOST SV¯M BLÍZK¯M P¤ÍJEMN¯M DÁRKEM

• pedikúra • manikúra
• nehtová modeláž •
Hana Lehká, tel.: 608 815 300
Troubky, Dědina 286, v budově OÚ Troubky
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SPŠ při ZŠ a MŠ Troubky srdečně zve na

DùTSK¯ DEN,
který se koná v pátek 31. května 2013
v areálu mysliveckého sdružení Na Konírně

TÉMA: „INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE“.
Volný vstup pro všechny indiány a indiánky.
Připraven bohatý „indiánský“ program,střelba z luku, hod tomahavkem, opičí běh,
skákání žabáka aj.
K dobré náladě přispěje country skupina ZÁSKOKa taneční skupina aerobiku při ZŠ a MŠ Troubky.
Srdečně zveme všechny děti i rodiče.
Bohaté občerstvení zajištěno.

SPŠ při ZŠ a MŠ Troubky srdečně zve na

REJ âARODùJNIC,
kter˘ se koná v pátek 26. dubna 2013
v areálu mysliveckého sdružení Na Konírně.
Zajištěn bohatý program a občerstvení.
Srdečně zveme všechny děti i rodiče.
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KﬁíÏovka
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 14. 6. 2013 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka ze Zpravodaje č. 1/2013: …..............................................……………………………………………………..
Jméno a adresa: …………………………………………………………….....................................třída:………...........
Správná odpověď z minulého čísla: RUKAVICE
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Marie Musilová, Marie Soušková, Veronika a Vít dolanští, Michaela
Řezníčková, Karolína Lehká, Anna Lehká, Václav Kamenský, Jakub Malík, Pavlína Musilová.
Správně odpověděli, ale tentokrát nebyli vylosovaní: Danielka a Deniska Lužné, Vojtěch Brázda, Petr Skopal, Eliška Brožková,
Kateřina a Andrea Mrtvé, Kateřina Dohnalová, Tereza Kamelandrová, Monika Malíková. Gratulujeme všem našim luštitelům!
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