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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
již několik let prožíváme poslední měsíce roku v podzimním hávu. Šedivé barvy pozdního
podzimu oživují barevné reklamy na Vánoce a nedají nám zapomenout na tyto nejoblíbenější svátky v roce. Skalní lyžaři si již užívají prvního lyžování na sjezdovkách s umělým sněhem. Méně chladné dny mají i tu výhodu, že spotřebujeme méně energie na vytápění domů.
Přes všechny svízele máme letos novinky – asfaltové cesty se protáhly na Zárubě a na
Loučkách. S velkým zájmem se setkává tradiční posezení důchodců. Do významných událostí obce patří i oslava 125. výročí založení Základní školy v Troubkách.
Vánoce oslavíme doma se svými blízkými. Nezapomeňte ani na ty potřebné, kteří nemají tolik štěstí – ani domov, ani peníze na základní potřeby, a kterých stále přibývá. Doufáme, že v Tříkrálové sbírce budeme opět patřit mezi nejštědřejší dárce, za což vám předem děkujeme.
Hodně zdraví a dobrou životní pohodu v novém roce přeje
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v letošním roce konaném dne 27. 11. 2013 mimořádně
ve školní jídelně bylo projednáno a schváleno mnoho důležitých bodů. Na prvním místě bych chtěl zmínit rozpočet obce na rok 2014, který byl schválen ve velmi úsporné a spíše provozní formě. Není v něm
počítáno s žádnými finančními prostředky z dotačních titulů, protože v době jeho přípravy se zdálo, že
nebude schválen státní rozpočet na rok 2014, na který jsou dotační tituly úzce navázány. Proto první
rozpočtové opatření v roce 2014 bude reflektovat tyto předpokládané příjmy.
Zároveň ovšem byly v rozpočtu vyčleněny finanční podíly obce na projektech podpořených z operačních či jiných rozvojových programů Evropské unie. Jedná se o projekt „Revitalizace zeleně v obci
Troubky – intravilán“, kde činí náš podíl 25 % celkových způsobilých výdajů, dále projekt „Revitalizace
hřbitova – II. etapa“, který musí být z naší strany předfinancován v plné výši a následně získáme z celkových způsobilých výdajů 70 % dotaci. Zcela hrazený z evropských a státních zdrojů pak bude projekt
„Revitalizace zeleně v obci Troubky – extravilán“, u něhož se momentálně připravují podklady pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce.
Součástí schváleného rozpočtu jsou rovněž finanční prostředky určené na realizaci rekonstrukce místní komunikace v ulici Sadová I. Do konce letošního roku bude ještě vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele akce, přičemž s realizací se počítá v období 04 - 05/2014. Zastupitelstvo na daném zasedání rovněž schválilo aktualizovanou „Koncepci obnovy a modernizace sítě místních komunikací“, která rozhodla o prioritách oprav a rekonstrukčních prací v dalších letech. Tento materiál je zveřejněn na
webových stránkách obce a tabulková část určující priority oprav a rekonstrukcí místních komunikací
v dalších letech je uvedena níže.
Z dalších důležitých bodů programu zasedání zastupitelstva bych chtěl zmínit vyslovení podpory projektu TJ Sokol Troubky, který se uchází o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí na
zajištění energetických úspor objektu sportovní haly. Jedná se o finančně velmi náročný projekt, který
pokud bude úspěšný, přinese značné energetické úspory, a tím i snížení provozních nákladů sportovní
haly. Vlastník sportovní haly – TJ Sokol Troubky, se ovšem s ohledem na náročnost akce neobejde bez
podpory obce. Projekt byl na konci měsíce listopadu podán na Státní fond životního prostředí a nyní prochází dotačním řízením.
Na zasedání byly rovněž předneseny informace o připravovaných žádostech o poskytnutí dotace.
V rámci 52. výzvy operačního programu životní prostředí se obec uchází o podporu s projekty z oblasti nakládání s odpady. Konkrétně s projektem vybudování sběrného dvora (v areálu OLFIN), dále vybudování obecní kompostárny s technologií uzavřeného kompostování do vaků a s tím související zajištění svozu biologicky rozložitelného odpadu na tuto kompostárnu. Nyní probíhá finalizace podkladů pro
podání žádosti. Následně bude probíhat standardní dotační řízení. Podrobnější informace vám sdělíme
v příštím čísle Zpravodaje.
V souvislosti s odpadovým hospodářstvím je třeba zmínit rovněž přijetí obecně závazné vyhlášky
ke stanovení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V této vyhlášce byl místní poplatek zvýšen na částku 500
Kč/osoba/rok, přičemž zůstalo zachováno osvobození pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně obecního úřadu, které se v obci skutečně prokazatelně nezdržují, dále jsou osvobozeny osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí a úlevu ve výši 50 % poplatku mají obyvatelé starší 70 let věku
a poplatníci do 15 let věku. Osvobození pro poplatníky do 6 let věku bylo zrušeno a nahrazeno úlevou
ve výši 50 % roční sazby. Obec k tomuto kroku musela přikročit z důvodu rostoucích výdajů souvisejících s odpadovým hospodářstvím. Na příjmech v letošním roce získáme asi 900 000 Kč (místní poplatek, poplatky z dohod s podnikatelskými subjekty, příspěvky za zapojení do systému EKOKOM, ASEKOL atd.), ale za celý systém hradíme ve výdajích asi 1 200 000 Kč. Značný nárůst výdajů je především
za svoz biologicky rozložitelného odpadu. Aby systém nakládání s odpady v obci byl dlouhodobě udr-
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žitelný a nemusel být výrazně dotován z jiných příjmů, přistoupilo zastupitelstvo obce k tomuto zvýšení. Tímto opatřením se dostaneme přibližně na úroveň předchozích let, kdy jsme systém odpadového
hospodářství dotovali v maximální výši 200 000 Kč. Zároveň projekty – sběrný dvůr, svoz bio odpadu
a kompostárna, jsou připravovány za účelem snížení závislosti obce na externích dodavatelích a platbách za jejich služby.
Závěrem mi dovolte vám popřát krásné a požehnané svátky vánoční, mnoho štěstí a pevné zdraví
v roce 2014.
Radek Brázda

PrÛbûh prací na projektu Zahrada, nejen místo odpoãinku II. Foto ze dne 7. 12. 2013
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 17 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 4. 9. 2013
1. Zastupitelstvo obce schválilo
paní Janu Navrátilovou a paní Marii 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 schvaluje
návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi areálu OLFIN
v předloženém znění.
5. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
starostu obce k podpisu této smlouvy.
USNESENÍ č. 18 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 27. 11. 2013
1. Zastupitelstvo obce schválilo
Mgr. Jitku Berčíkovou a pana Libora Nedbala ověřovateli
zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
upravený program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání 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 bere na vědomí
zprávu o plnění rozpočtu k 31.10.2013.
7. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
důvodovou zprávu o plnění rozpočtu k 31.10.2013.
8. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o rozpočtovém opatření č. 3/2013 a č. 4/2013,
které schválila Rada obce.
9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
návrh použití finančních prostředků ze zůstatku Fondu
rozvoje a rezerv dle důvodové zprávy.
10. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zrušení Fondu rozvoje a rezerv dle důvodové zprávy.
11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
použití finančních prostředků z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce na dofinancování projektů obce dle důvodové zprávy

12. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2013 v předloženém znění.
13. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočet Obce Troubky na rok 2014 dle předložené
důvodové zprávy, tabulkových a dalších příloh.
14. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu.
15. 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.
16. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce provést rozpis jednotlivých výdajových kapitol
a informovat dotčené obecní organizace a další zaměstnance obce o tomto rozpisu.
17. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce pravidelně informovat zastupitelstvo o vývoji
rozpočtu obce v roce 2014.
18. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce zpracovat návrh na rozdělení alokovaných
finančních prostředků pro neziskové organizace a spolky v roce 2014 a předložit jej zastupitelstvu ke schválení.
T: 1. zasedání zastupitelstva obce konané v roce 2014.
19. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtový výhled obce na období let 2015–2016.
20. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
upravený Statut Fondu oprav bytového hospodářství.
21. Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje
radu obce zpracovat výběrové řízení na akci „Výměna
střešní krytiny na obecních bytech a kotelně v ulici Sportovní a „Výměna oken v bytu HZ“.
22. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Statut sociálního fondu obce Troubky v předloženém znění.
23. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
refinancování poskytnutého úvěru od Českomoravské
záruční a rozvojové banky, a.s.
24. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
Radě obce provést výběr banky na refinancování výše
uvedeného úvěru.
25. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
Radu obce k uzavření nové úvěrové smlouvy na refinancování výše uvedeného úvěru.
26. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nenávratné
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finanční výpomoci pro TJ SOKOL Troubky v maximální
výši 1.500.000 Kč dle přílohy.
27. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období
1–10/2013.
28. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku p.č. 215/1 v k.ú,. Troubky nad Bečvou panu Petru Skřenkovi, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Výměra bude upřesněna při geodetickém zaměření.
29. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej obecního pozemku p.č. 1312 v k.ú. Troubky nad
Bečvou panu Petru Malíkovi, a to za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
30. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku p.č. 1316/1 v k.ú. Troubky nad Bečvou manželům Stískalovým, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměra bude určena při
geodetickém zaměření.

31. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej obecního pozemku p.č. 1033 v k.ú. Troubky nad
Bečvou vlastníkům sousedních nemovitostí, kteří doložili písemnou žádost prodej části pozemku, a to za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.
32. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1357 a p.č.
1359/8, to vše v k.ú. Troubky nad Bečvou, a to dle smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi SMP NET,
s.r.o., a Obcí Troubky, přičemž jednorázová úhrada za
zřízení věcného břemene bude činit částku 5.000 Kč bez
DPH.
33. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to dle přílohy.
34. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
„Koncepci obnovy a modernizace sítě místních komunikací“ v předloženém znění.

Rada obce
USNESENÍ Z 56. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 56/722/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/723/2013
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy se
Správou silnic Olomouckého kraje na umístění telemetrické stanice na mostě přes řeku Bečvu“, a to dle
přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/724/2013
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 3/2013, včetně jeho rozpisu, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/725/2013
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 4/2013, včetně jeho rozpisu, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/726/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo

č. IWWE/TDI/10/09/2013 mezi Obcí Troubky
a společností IWWE Engeneering, s.r.o., Kroměříž, 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 56/727/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 4/2013
mezi Obcí Troubky a společností PARAMAT CZ s.r.o.,
Troubky, na realizaci altánu u pétanque hřiště za kulturním domem dle předložené cenové nabídky, a to
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 56/728/2013
Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Hasičská zbrojnice Troubky – stavební úpravy“, kdy vybraným zhotovitelem bude společnost OSG-Gregovský s.r.o. Troubky,
která nabídla nejnižší cenu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/729/2013
Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zahrada – nejen
místo odpočinku (II. etapa)“, kdy vybraným zhotovitelem
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cenu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/730/2013
1. Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 1316/1 v obci Troubky, k.ú.
Troubky nad Bečvou.
2. Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 1312 v obci Troubky, k.ú. Troubky
nad Bečvou.
3. Rada obce schválila zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č. 1033 v obci Troubky, k.ú. Troubky
nad Bečvou.
4. Rada obce schválila zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p.č. 1357
a p.č. 1359/8 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou.
5. Rada schválila zaslání písemné výpovědi z nájmu
obecních pozemků dotčených projektem „Udržba zeleně pro obec Troubky – extravilán“.
6. Rada schválila zaslání písemné výpovědi z nájmu
obecních pozemků užívaných společností Úsovsko
a.s. a ZS Pobečví a.s. z důvodu scelení všech pronajímaných pozemků pod jednoho uživatele.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/731/2013
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 30. 9. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/732/2013
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 30. 9. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/733/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu v kulturním domě panu Lukáši Polzerovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/734/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní paní Vladimíře Zapletalové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2013

smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/735/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní slečně Ivetě Danišové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/736/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Anežce Kubešové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/737/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Zdeňce Nemravové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/738/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní paní Evě Scernauové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/739/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Věře Rollerové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/740/2013
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. 11. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/741/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
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A panu Zdeňku Vajdíkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/742/2013
1. Rada obce schválila přidělení uvolněného obecního
bytu na bytovém domě DPS Šíma B paní Janě Pospíšilové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/743/2013
1. Rada obce schválila přidělení uvolněného obecního
bytu na bytovém domě DPS Záhumení paní Pavle
Jurečkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/744/2013
Rada obce schválila vydání Nařízení č. 1/2013 TRŽNÍ
ŘÁD, kterým se na území obce Troubky zakazuje podomní prodej.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/745/2013
Rada obce schválila žádost Základní školy a Mateřské
školy Troubky o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků
ve třídě, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 20. 9. 2013.
USNESENÍ Z 57. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 57/746/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Hasičská zbrojnice Troubky – stavební
úpravy“, se společností OSG-Gregovský s.r.o., Troubky, za nabídnutou cenu 238 118 Kč bez DPH.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/747/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Zahrada – nejen místo odpočinku (II. etapa)“ se společností BJM Přerov spol. s r.o., za nabídnutou cenu 343 498 Kč bez DPH.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/748/2013
Rada obce souhlasí s provedením opravy účelové komu-
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nikace v okolí areálu bývalých „salašů“, a to na vlastní
náklady žadatele pana Radka Hlavačky, DiS.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 9. 10. 2013.
USNESENÍ Z 58. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 58/749/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/750/2013
Rada obce schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele akce „Revitalizace zeleně v obci
Troubky – intravilán“, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/751/2013
Rada obce schválila poskytnutí finančního daru Hospici
na Svatém Kopečku v celkové výši 3 000 Kč.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/752/2013
1. Rada obce schválila realizaci úpravy vjezdu do objektu v areálu OLFIN společností ZAK PLUS stavba s.r.o.
Přerov.
2. Rada pověřila místostarostu obce vedením jednání
s vybranou společností ve věci uzavření smlouvy
o dílo na realizaci dané akce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/753/2013
Rada obce schválila zveřejnění záměru zřízení věcného
břemene pro síť elektronických komunikací, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/754/2013
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. 10. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/755/2013
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. 10. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
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Usnesení rady 58/756/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu v kulturním domě panu Lukáši Polzerovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 10. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/757/2013
1. Rada obce schválila prodloužení a úpravu nájemní
smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská panu Janu Siegelovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/758/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská slečně Zdeňce Bouchalové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 10. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/759/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Anežce Kubešové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/760/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Záhumení paní Zdeňce Nemravové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/761/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
na ulici Sportovní paní Evě Scernauové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/762/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Věře Rollerové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2014.
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/763/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Dědina panu Jaroslavu Skřenkovi, Troubky.
4. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/764/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma A panu Zdeňku Vajdíkovi, Troubky.
4. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/765/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská Vladimíru Borkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/766/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Květoslavě Mrtvé, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/767/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská Jarmile Mezuliáníkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/768/2013
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní panu Miroslavu Raškovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 58/769/2013
Rada obce souhlasí s umístěním volebního banneru na
pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Troubky nad Bečvou na dobu od
18. 10. do 25. 10. 2013 za nabídnutou finanční úhradu.
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 17. 10. 2013
USNESENÍ Z 59. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 59/770/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/771/2013
Rada obce schválila záměr podání žádosti do aktuální
výzvy Operačního programu životní prostředí s projekty
na zkvalitnění nakládání s odpady – obecní kompostárna, svoz biologického odpadu, sběrný dvůr.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/772/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. IWWE/PD/07/10/2013 na zpracování projektové
dokumentace vybudování obecní kompostárny uzavírané mezi Obcí Troubky a společností IWW engeneering, s.r.o., Kroměříž.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/773/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. IWH232/2013 na zpracování žádosti o poskytnutí
dotace z OPŽP pro projekt vybudování obecní kompostárny, a to v souladu se směrnicí MŽP č. 12/2012,
implementačního dokumentu OPŽP a závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP, uzavíraný mezi Obcí Troubky a společností IWWA, s.r.o.,
Kroměříž.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/774/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. IWH231/2013 na zpracování žádosti o poskytnutí
dotace z OPŽP pro projekt „Svoz biologického odpadu pro Obec Troubky“, a to v souladu se směrnicí MŽP
č. 12/2012, implementačního dokumentu OPŽ
a závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP, uzavíraný mezi Obcí Troubky a společností
IWWA, s.r.o., Kroměříž.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/775/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. IWWE/PD/05/11/2013 na zpracování projektové
dokumentace projektu „Sběrný dvůr pro Obec Troubky“ uzavírané mezi Obcí Troubky a společností IWW
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engeneering, s.r.o., Kroměříž.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 59/776/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. IWH233/2013 na zpracování žádosti o poskytnutí
dotace z OPŽP pro projekt „Sběrný dvůr pro Obec
Troubky“, a to v souladu se směrnicí MŽP č. 12/2012,
implementačního dokumentu OPŽP a závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP, uzavíraný mezi Obcí Troubky a společností IWWA, s.r.o.,
Kroměříž.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 11. 11. 2013
USNESENÍ Z 60. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 60/777/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/778/2013
Rada obce schválila program a termín XVIII. zasedání
Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/779/2013
Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v obci
Troubky – intravilán“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/780/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 19/13Z 130113 mezi Obcí Troubky a společností ZAK PLUS
– stavba s.r.o. Přerov, ve věci realizace úpravy otvoru
vjezdových vrat, včetně dodávky sekčních garážových
vrat, v areálu OLFIN.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dané smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/781/2013
Rada obce schválila poskytnutí odměny řediteli ZŠ a MŠ
Troubky, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/782/2013
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 30. 11. 2013.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/783/2013
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 30. 11. 2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/784/2013
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu v kulturním domě panu Romanu Pospíšilovi a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou – 3 měsíce, a to s účinností
po uvolnění a zpřístupnění bytu stávajícím nájemníkem
panem Lukášem Polzerem, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 60/785/2013
Rada obce schválila pravidla pro přijímání a vyřizování
petic a stížností, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 20. 11. 2013
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USNESENÍ Z 61. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 61/786/2013
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/787/2013
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a společností ZAHRADA Olomouc s.r.o.
na veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně v obci
Troubky – intravilán“.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dané smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/788/2013
Rada obce schválila rozpis rozpočtového opatření
č. 5/2013 v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 61/789/2013
Rada obce schválila návrh na rozšíření veřejného osvětlení u mysliveckého areálu „Konírna“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 2. 12. 2013
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Vánoãní dílny a rozsvícení
vánoãního stromeãku
V pátek 29. listopadu uspořádala komise pro kulturu a volný čas ve spolupráci s obecním úřadem
tradiční vánoční dílny spojené s rozsvícením vánočního stromu.
Návštěvníci si mohli prohlédnout a případně zakoupit nejrůznější vánoční dekorace, svícny, hvězdy,
andílky, ozdoby… Všechny nabízené předměty byly originální a byly vyrobené s láskou. Jejich tvůrci
využili všech možných technik a materiálů, takže si mohl vybrat opravdu každý. V nabídce byly nejrůznější ozdoby a dekorace ze dřeva, proutí, keramiky, drátků, přírodnin, háčkované hvězdy, šitá srdíčka,
panenky, betlémy…
Čekání na příchod Mikuláše si všichni mohli zpříjemnit svařákem a malým občerstvením, které zajišťovali pracovníci obecního úřadu.
Hlavní program zahájili místní trubači slavnostními fanfárami. Poté vystoupili na improvizovaném pódiu
žáci ze základní školy s pásmem vánočních koled, básniček a písní Pavla Nováka. Vystoupení dětí, které připravila paní učitelka Eva Vojtková, se všem líbilo a bylo po zásluze odměněno velkým potleskem
a sladkým překvapením pro všechny účinkující.
Potom už se děti konečně dočkaly příchodu Mikuláše s jeho družinou. Mikuláš kouzelnou berlou rozsvítil vánoční strom, čerti někomu nahnali trošku strachu a hodní andílci rozdali všem dětem mikulášské balíčky, které věnovalo SPŠ při ZŠ
a MŠ Troubky.
Na závěr byly vypuštěny balonky štěstí,
které rozzářily černou oblohu.
Děkujeme Emilu Smolkovi za osvětlení
vánočního stromu, Petru Mlčochovi za
ozvučení a všem, kteří se na programu
a na vánočních dílnách jakýmkoliv způsobem podíleli.
Zaměstnanci obecního úřadu
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Z na‰í farnosti
Vánoãní pﬁíbûh z Betléma
Před několika lety jsme měli možnost vydat se jako malá troubecká parta do míst, která dala světu
událost, od níž se počítá letopočet. Bylo nás pět jako v Poláčkově románu a psal se rok 2007, když jsme
Betlém navštívili. Události popisované biblí, oslavované na Vánoce, jsou pro nás Slovany zvěstí takřka
pohádkovou až legendární romantikou zahalenou do vůně vánočního pečiva, třpytu baněk zavěšených
na smrčcích či borovičkách vydechujících les.
Vánoce nesou závoj očekávaného počasí obrázků Josefa Lady s touhou, že cestou na půlnoční bude
sníh křupat pod botami. Snad i proto vánoční události popisované Knihou knih, biblí, jsou pro našince
událostmi dosti vzdálenými na to, abychom vnímali jejich skutečnost. Návštěva Svaté země a v ní ležícího Betléma tuto realitu přece jenom člověku připomněla, ale nezůstalo jen u ní. Vánoce jsou spojeny
s obdarováním a toho se nám všem poutníkům, alespoň mně ano, dostalo. O realitě vánočních událostí, a o tom, co mohou přinést, se s vámi rád podělím.
Město Betlém leží na jih od Jeruzaléma a s tímto hlavním izraelským městem tvoří takřka jedno město, nebýt vysoké zdi obehnané ostnatým drátem, po zuby ozbrojených vojenských hlídek a celnic dělících dva státy – židovský Izrael a arabskou Palestinu. Město Betlém má svou dávnou historii, která jako
by čekala na svůj čas, který jej učinil slavným. Bylo známo již ve 14. století před Kristem, a to na dvoře faraona Amenofise IV., z jehož doby se zachoval archiv vypálených hliněných destiček obsahujících
korespondenci s městy přední Asie. Betlém zde byl uváděn jako „Bit ilu lachama“, Dům bohyně Lacham,
kananejské bohyně plodnosti. Z toho později vznikl hebrejský název Bét-lechem, znamenající Dům chleba. Oba významy tohoto jména jsou více než výmluvné, toto budeme moci za chvíli posoudit.
Město Betlém je zmiňováno i ve Starém zákoně, první části bible. Zde byla pohřbena kněžna Izraele Ráchel (Gn 35,19), matka dvou ze dvanácti izraelských kmenů žijící ve druhém tisíciletí před Kristem. V Betlémě se narodil a žil vladař zlaté doby Izraelského království král David, a to na přelomu druhého a prvního tisíciletí před narozením Krista (1Sam 16,1). Proto se Betlému říká i „město Davidovo“.
Dále Starý zákon o Betlému mlčí, až na jednu výjimku. Touto výjimkou je text proroka Micheáše ze
sedmého století před Kristem hovořící takto:
„A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten,
jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ (Mi 5,1)
Když jsme přijeli do Betléma, města věčných Vánoc, věčných, protože všude bylo plno reklamních
neonových světel, baněk, blikajících hvězd a nápěvů koled, dostal člověk znající české uhlazené vánoční zvyky trochu zvláštní pocit.
Je zajímavé, jak se palestinští Arabové, většinou muslimského náboženství, snaží upozornit na křesťanské Vánoce, řekněme trochu lacině kýčovitou reklamou, tak nějak podobně, jak to činí i předvánoční komerce kdekoliv na světě, ovšem mnohem primitivněji.
Křesťanským středem Betléma je dnes chrámový komplex nad místem Kristova narození, jehož centrálním místem je chrám Narození Páně „spravovaný“ řecko – pravoslavnou církví. Pro milovníka krásných chrámů, historických katedrál, přesných geometrických rysů vzdušné gotiky, či plností tvarů zlatého baroka, musí být první rozhlédnutí v chrámu jistým zklamáním, ač se nachází na místě velmi starém.
Samotný chrám Narození Páně je to, co zbylo z nádherné baziliky, kterou nechala postavit císařovna Helena ve čtvrtém století po Kristu nad místem, kde se nachází jeskyně, v níž se narodil Ježíš. Narodil se však Ježíš skutečně zde? Odkud vzala císařovna čtvrtého století informace o místě narození Krista? Prvně uvedeme, co o tomto říká samotná bible.
„Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval
Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Gali-
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leje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého
prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou (v zájezdním útulku).“ (Lk 2,1-7)
Termín „pod střechou“ či „v zájezdním útulku“ je překladem řeckého slova „katalyma“ označujícího
jedinou místnost chudé rodiny či velkou místnost pro hosty zámožné rodiny. Odtud lze mezi řádky bible udělat jakousi pátrací rekonstrukci: Josef, muž Mariin, spíše pocházel z chudých poměrů, rodiny žijící v domě o jedné místnosti. Jako dospělý muž se musel jít živit do světa a uchytil se v Nazaretu – ve
městě bez zvláštního významu, jehož obyvatelstvem se pohrdalo, snad pro jejich chudobu a historickou bezvýznamnost. Pokud se vracel do Betléma v souvislosti s úředním císařským nařízením zahrnujícím sčítání jak osob, tak i majetku, znamenalo to, že měl k tomuto domu jistý majetnický podíl. Vrátil se do míst početnější rodiny natěsnané do malého prostoru a z týchž důvodů, jako musel odejít,
nemohl přivést svou ženu tam, kde už bydlet nešlo.
Ono přespávání vedle domu ve chlévě ukazuje ještě jednu věc potvrzenou archeology. Obyvatelé
Palestiny využívali přírodních útvarů jeskyní k tomu, aby na nich zbudovali své domy, či stáje. Tedy jeskyně, kterých je v okolí Betléma dostatek, byla i pro ně něčím přirozeným. Archeologické vykopávky
z šedesátých let minulého století konané kousek od jeskyní pod chrámem narození Krista potvrzují osídlení těchto míst lidmi už v době 7. století před Kristem.
Nad jeskyní, v níž se Kristus narodil, císařovna Helena vystavěla ve čtvrtém století velkolepý chrám.
Ve čtvrtém století proto, že její vnuk císař Konstantin teprve roku 313 vydal tzv. Milánský edikt, který po
třech staletích pronásledování křesťanů toto náboženství v celé říši povolil vyznávat.
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Byla to doba výstupu církve z ilegality a tedy i doba budování chrámů. Císařovna, která navštívila biblická místa křesťanství, se tedy musela opřít o existující živou tradici na místech, o kterých bible píše.
Jedno ze silných svědectví je text od nejvýznačnějšího křesťanského teologa raného starověku, Origena (185-254). Tento procestoval Palestinu a navštívil místa, kde působil Ježíš. O Betlému napsal:
„Chce-li mít někdo pro skutečnost Ježíšova narození v Betlémě kromě proroctví
Micheášova a vyprávění sepsaných Ježíšovými učedníky v evangeliích ještě jiné
důkazy, měl by vědět, že ve shodě s vyprávěním evangelistů o jeho narození se v Betlémě ukazuje jeskyně, kde se Ježíš narodil, a v této jeskyni jesle, kam byl položen
zavinutý v plenkách. Co se tu ukazuje, je každému známo. Pohané to opakují každému, kdo to chce slyšet, že se totiž v uvedené jeskyni narodil jistý Ježíš, jehož křesťané uctívají a jemuž se klanějí.“ (Contra Celsum I,51)
Text z přelomu druhého a třetího století psaný jako obrana křesťanské víry v polemice s římským
pohanem Celsem se odvolává na argumentaci ve stylu: „Tak si tam zajeď a přesvědč se u místních.“
A nabízí se ještě jeden argument. Jeden z největších biblických odborníků čtvrtého století, kardinál
a mnich Jeroným (347 – 420) měl dlouhou dobu poustevnu, když opustil Řím, v jeskyni pod chrámem
poblíž jeskyně narození v Betlémě. Ten hovoří o tom, že od doby císaře Hadriána (117 – 138) až do
doby výstavby chrámu císařovnou Helenou byla na místě narození Krista svatyně Adonise.
Kde se vzal kult tohoto římského boha na židovské půdě, pro ostatní pohanské kulty velice horké,
tedy nemyslitelné? Po židovském povstání a vyhnání židů z Palestiny r. 135 byli na všech kultovních
místech židů, ale i křesťanů obrácených ze židovství, postaveny jako symbol vítězství pohanské svatyně. Tedy i přítomnost kultu milence bohyně Venuše, Adonise, v Betlémě musel znamenat, že zde již
začátkem druhého století bylo kultovní místo starší, které Římané mylně spojovali s židovským náboženstvím, tedy místo narození Krista.
Naše putování do Betléma, na místa narození Krista (jak jsme si mohli dokázat), bylo jednak potvrzením reality toho, čemu věříme, ale znamenalo to ještě více. Totiž chtít se soustředit na místech velmi
frekventovaných.
Většina lidí nemá ráda davové akce, zvláště když jde o věci duchovní, tedy ty, ze kterých lze žít po
dlouhý čas. Znamenalo to tedy nutnost odmyslet si hluk a davy lidí, odmyslet si jakýsi orientálně komerční mišmaš kolem a ponořit se do sebe, aby se člověk mohl na tak posvátných místech setkat s Tím,
jehož stopa tam byla dějinně zřetelně zanechána.
Musím přiznat, že když si člověk pro sebe vydobyl trochu prostoru, ono to i v tom mumraji šlo. A jak!
A toto je důležitý bod, pro který toto vše píšu: možnost duchovního občerstvení i uprostřed nevkusu
a shonu. Betlém své jméno nezapřel – Dům chleba, či dům bohyně plodnosti. Duchovní plod či duchovní občerstvení nese své plody pro mě dodnes.
Přeji vám, ať oslava Vánoc, ač se svou přípravou časově náročná a svým průběhem dosti materiální, přesto přinese své duchovní plody. Betlém toto umí dát. Možná někteří naopak zakusí zase prázdno s náběhem ke smutku. Ale i těmto Betlém umí dát.
Betlém – Vánoce, to umí dát všem. Těm ve shonu a přebytku, ale i těm v tichu a chudobě. Nakonec
právě obyčejnost, prostota, chudoba i samota jsou témata, která byla na počátku dějin, od nichž počítáme letopočet.
Požehnané Vánoce přeje otec Radek
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Vánoãní bohosluÏby
24. 12.
25. 12.
26. 12.

VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ, 21.00 hod.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ, 8.30 hod.
SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA, 8.30 hod.
Na svatého Štěpána se koná návštěva starých a nemocných lidí, kterým se donese svaté
přijímání a mládež zahraje a zazpívá koledy.
29. 12.
SVÁTEK SVATÉ RODINY JOSEFA, MARIE A JEŽÍŠE, 8.30 hod. Při mši si manželé obnoví své manželské sliby.
31. 12.
SVATÉHO SILVESTRA, PAPEŽE, 17.00 hod. Před koncem roku bude výstava eucharistie
v kostele a možnost modlitby, na začátku roku svátostné požehnání a slavností vyzvánění.
1. 1.
SVÁTEK MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, 8.30 hod.
3. 1.
pátek, při večerní mši proběhne vyslání tříkrálových koledníků a žehnání křídy.
4. 1.
sobota, po celý den tříkrálová koleda
6. 1.
pondělí, SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, 17.00 hod. Při mši se bude žehnat voda, kadidlo
a zlaté předměty.
Vánoční doba končí SVÁTKEM KŘTU PÁNĚ – neděle 12. 1., mše v 8.30 hod..
2. 2.
neděle, SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU, mše v 8.30 hod., při mši se světí svíce
(tzv. hromničky)
Kostel bude během vánočních svátků otevřen
každý den od 7.00 do 16.00 hod. až po provazové zábrany.
K Betlému se bude moci jít od 14.00 hod. do 16.00 hod. v tyto dny:
25.12., 26.12., 29.12, 31.12., 1.1., 5.1., 12.1.
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Základní ‰kola
Semináﬁ dobré praxe
tentokrát u nás v Troubkách
Pátek 4. října byl pro ZŠ a MŠ Troubky dlouho
očekávaným dnem. Byl na něj totiž naplánován
Seminář dobré praxe, kterého se měli zúčastnit
zástupci Ekotýmů z osmi škol Olomouckého
a Moravskoslezského kraje.
V průběhu dopoledne se všichni mohli těšit na
spoustu zajímavých aktivit. Seminář zahájila paní
Mgr. Pavlína Vrbová, jež je koordinátorkou projektu Ekoškola a přijela k nám ze Sluňákova (Centra
ekologických aktivit v Olomouckém kraji). Pod jejím
vedením jsme si zahráli seznamovací hru a dozvěděli se, co nového se děje na Sluňákově.
Následně se iniciativy ujal domácí Ekotým
a návštěvníci semináře tak měli možnost prohlédnout si školu, zhlédnout prezentaci nejzdařilejších
akcí školního Ekotýmu či navštívit školní zahradu,
kde se nám podařilo vybudovat malé školní arboretum.
Nechyběla ani závěrečná aktivita z projektu Zlatá nit, během níž měl každý účastník možnost zhotovit si sluneční hodiny. Náš Ekotým se s účastníky semináře rozloučil malou pozorností v podobě
voňavých perníčků a DVD s prezentací školy.
koordinátorky projektu
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·kolní akademie
aneb Listování dûtskou encyklopedií
V sobotu 16. 11. 2013 se při příležitosti oslav 125. výročí založení školy konala v Kulturním domě
v Troubkách Školní akademie s podtitulem Listování dětskou encyklopedií.
Diváci, mezi nimiž nechyběli rodiče, známí, kamarádi, ale ani bývalí zaměstnanci školy, měli možnost
zhlédnout opravdu pestrý program. Všechny třídy si připravily pěkná a nápaditá vystoupení, která publikum odměnilo zaslouženým potleskem.
Celým programem provázela moderátorská dvojice Anička Brázdová z 9. třídy a Ríša Benešl ze 4. třídy. O hudební předěly mezi jednotlivými čísly se postaral se svými bicími žák 6. třídy Karel Klempár.
Moderátorská dvojice měla své zázemí v malém „obýváčku“ pod pódiem, ve kterém nechyběl stolek
s křesílky a hlavně nejdůležitější kniha celého odpoledne – dětská encyklopedie, v níž během celého
programu moderátoři vyhledávali klíčové pojmy jednotlivých vystoupení.
Po společné úvodní písni žáků celé školy Hlídač krav od Jarka Nohavici akademii slavnostně zahájil
ředitel školy Mgr. Petr Vrána, dále starosta obce Mrg. Radek Brázda a pan farář Mgr. Radek Sedlák.
Na pódiu se rovněž objevila zástupkyně ZŠ Raslavice ze Slovenské republiky, s níž naše škola po
24 letech opět obnovila spolupráci.
Po úvodním slově už následovalo první vystoupení, a to pohádka O Šípkové Růžence, kterou si připravili předškoláci z oddělení Sluníček a Berušek. Své vystoupení ještě doplnili několika podzimně laděnými písničkami. Dalším číslem byla spartakiáda na známou píseň Michala Davida Poupata v podání
žáků a učitelek speciální třídy. S žáky 2. třídy jsme zavzpomínali na slavného náčelníka Apačů Vinnetoua a spolu s nimi se přenesli mezi skutečné indiány. Co všechno je možné vytvořit z odpadového
materiálu, jako jsou pytle na odpad, reklamní letáky nebo víčka od PET lahví, nám ukázali žáci 8. třídy
během módní EKO přehlídky. K vidění byly různé modely sportovních, ale i společenských šatů, dále
například model hasiče či řidiče.
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Prostřednictvím 3. třídy jsme se přenesli do děje
filmové pohádky Ať žijí duchové, na hrad Brtník
a k princezně Leontýnce. Prvňáčci si nachystali
vtipné říkanky na téma povolání. Žáci 6. třídy si
zatancovali na hudební remix několika písniček.
Páťáci si připravili moderní verzi klasické pohádky
O Sněhurce. Následovala aerobiková pódiová
skladba na šmoulí písničku v podání žáků 4. třídy.
Spolu s žáky 7. třídy jsme se přenesli do starověkého Řecka, přímo doprostřed dění olympijských her. Závěr svého vystoupení sedmáci zakončili společným řeckým tancem. Jako poslední
vystoupili žáci 9. třídy s taneční ukázkou z filmového muzikálu Pomáda.
Na úplný závěr se na pódiu opět sešli žáci všech
tříd a společně zazpívali dvě známé písničky –
Náměšt a Ta naše písnička česká.
Všichni účinkující si svá vystoupení náležitě užili. Za téměř dvouhodinovým programem je však
třeba vidět týdny příprav a pilné práce, a to nejen
ze strany žáků, ale také třídních učitelek. Jim všem
patří za vykonanou práci zasloužené poděkování.
Mgr. Karolina Haiderová
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Speciální tﬁída

2
3

Žáci ze speciální třídy si užili krásného podzimu
plnými doušky. V projektovém týdnu Podzimáčci
jsme se zúčastnili ukázky dravců a nasbírali si krásné podzimní listy na podzimní tvoření (foto 1).
Další den jsme si vzali batůžky a vydali se na
suché dříví, abychom měli do ohýnku na podpal.
V areálu mysliveckého sdružení jsme pak opekli velikou dobrotu – špekáček a nacpali si bříška (foto 2).
Aspoň jsme pak měli sílu na pouštění draků
(foto 3). To bylo krásné dopoledne!
V učení také nezahálíme a i naše ruce jsou moc
šikovné. Proto jsme opět navštívili keramickou dílnu
a vyřezávali z hlíny podzimní list (foto 4).
Žáci si odnesli domů krásný podnos třeba na oblíbené sušenky. Například na ty naše skořicové, které už umíme upéct.
Máme se pořád na co těšit! Na návštěvu vánočních trhů v Olomouci, vánočního salónu v SVČ Atlas
v Přerově, na Mikuláše s čertem i nadílku pod stromečkem.
I vám všem přejeme krásný předvánoční čas!
Paní učitelky a žáci ze speciální třídy

1
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Náv‰tûva vzdûlávacího programu
v pﬁerovském muzeu
Všichni víme, že muzeum v Přerově ve svém názvu nese jméno Jana Amose Komenského. Proto by
bylo škoda, když už se o J. A. Komenském v páté třídě učíme, abychom toto muzeum nenavštívili, zvlášť
když to máme do Přerova jen kousek. Vybrali jsme si výchovně vzdělávací program ke stálé expozici
školní třídy z doby Komenského.
Přivítala nás pracovnice muzea a zavedla nás do potemnělé místnosti. Baterkou nám posvítila na
dřevěné lavice, abychom se mohli usadit. Chvilku na to se začala pohybovat postava vpředu, o které
jsme si nejprve mysleli, že je to vosková figurína. Otevřela dřevěnou okenici a představila se nám jako
paní Magdalena, Komenského manželka a pomocnice.
Podivila se, že děvčata v naší době nenosí šátky na hlavách, dokonce ani paní učitelky nemají čepec,
vždyť vdaná žena může ukazovat vlasy jen svému manželovi. A začala nás uvádět do zvyků tehdejší doby.
Každý z nás dostal do rukou předměty (nebo jejich repliky), které se v 17. století používaly. Třeba paličku
na trestání žáků, klobouk vojáka z třicetileté války, husí brk, nádobku na inkoust, který učitelovi pomocníci
vyráběli z duběnek, tabulku s Komenského Živou abecedou, starou Bibli kralickou a další.
Společně jsme nacházeli souvislosti mezi nimi a životem Komenského a umisťovali jsme je na časové ose. (Když jsme si vyzkoušeli tu paličku, chápali jsme, že děti tehdy raději moc nezlobily…)
Také jsme viděli část filmu o J. A. Komenském, Přerově a zdejších nových archeologických nálezech. Celý film můžete i vy zhlédnout na internetové adrese
http://www.youtube.com/watch?v=bhqEVr9mNhk&feature=youtu.be.
Pohráli jsme si stejně jako tehdejší děti s hliněnými kuličkami, zaposlouchali jsme se do zvuků lidem
v 17. století důvěrně známých, na badatelském listě jsme snadno a s přehledem splnili všechny úkoly
a naučili se, jak se tehdy skládaly a pečetily dopisy.
Celý program trval více než 90 minut, ale my jsme celou dobu pozorně sledovali, co se děje, a dozvěděli jsme se i mnoho dalších zajímavých informací. Nakonec jsme se ještě navíc mohli podívat do školní třídy z doby Marie Terezie, o které se učíme právě teď.
Návštěva muzea se nám všem velmi líbila a myslím, že i sám Jan Amos by měl z této vyučovací dvouhodinovky opravdu radost.
Ludmila Písková
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D˘Àová slavnost
V pátek 1. 11. 2013 proběhl na naší škole projektový den pod názvem Dýňové slavnosti.
Dopoledne děti vyráběly dýňová strašidýlka, se kterými soutěžily o nejnápaditější dílo, ochutnávaly
dýňový kompot, sušenou dýni či dýňová semínka. Každá třída si také vytvořila velkého třídního strašáka – ochránce dýňových strašidýlek. Počasí nám letos přálo, a tak měla odpolední výstava dětských
prací s podzimní tematikou nad očekávání velký počet návštěvníků.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a pochválit šikovnost dětí. Děkujeme také všem rodinným
týmům, které se zúčastnily vlastními nápaditými výrobky a gratulujeme jim k rodinné tvořivosti a hravosti.
Rodinný tým: Aničky Gregovské, Sárinky a Honzíka Hromkových, Verunky, Vojty a Vašíka Brázdových, Filipa Kratochvila, Sárinky Gregovské, Filipa Konupčíka, Filipa a Adama Kasprzykových, Marušky a Aničky Burianových, Anetky Gregovské, Nikolky Mateřánkové, Bětušky Manové a Filipa Horváta.
Vyhodnocení soutěže o nejzajímavější dýni 2013
1. místo
Marie Soušková
2. místo
Ilona Němčáková
3. místo
Sára Hromková
Jiří Řezníček
4. místo
Veronika Brázdová
5. místo
Petr Koller
6. místo
Ondřej Grešák
7. místo
Martina Němčáková
8. místo
Radim Třetina
9. místo
Aneta Gregovská
Všem vítězům gratulujeme!
Mgr. Marta Kosíková

Plaveck˘ v˘cvik ÏákÛ 3. a 4. tﬁídy
Od září letošního roku jezdí děti ze 3. a 4. třídy na základní plavecký výcvik, který je na naší škole
součástí tělesné výchovy. Výcvik potrvá do 11. prosince. Během něj budou žáci 4. třídy zdokonalovat
své plavecké dovednosti nabyté v loňském roce.
Žáci 3. třídy se naučí správnému dýchání do vody, splývání a základům plaveckých stylů. Hodiny jsou
oživeny skákáním do vody a zbývá i chvilka na dovádění. Na závěrečné hodině děti obdrží „mokré
vysvědčení“, podle něhož se rodiče dozví, jak se jim v plavání dařilo.
Mgr. Marta Kosíková
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Podzim ve ‰kolní druÏinû
Letošní podzim si ve školní družině užíváme na plné pecky. Krásné počasí a teplé slunečné dny nám
umožnily užít si do sytosti sportování, soutěžení a dovádění na školní zahradě i na hřišti Ostrov.
Malí se zúčastnili opravdové Školákovy olympiády a velcí Pochodu za trnkovým koláčem, hry Král
vlaštovka a Černé hodinky.
Společně jsme pak vypustili draky na modré nebe a opekli „mňamku“ u ohýnku.
Nezapomněli jsme se vydat za kamarády ze školní družiny v Tovačově a užili si tam pěkné sportovní odpoledne s hromadou odměn.
Protože se naše škola pyšní titulem Ekoškola, i my jsme se pilně zapojili a pustili se do úklidu celé
zahrady. V Eko-kroužku, pod názvem Bez medu to nejde, se učíme o zdravé stravě. Něco zdravého
jsme si upekli i my a byla to výborná jablečná buchta – mňam!
Starší děti uspořádaly Kroketový turnaj a závody na bruslích či koloběžce pod názvem A kolečka se
točí. Ten, kdo nevyhrál, se alespoň ve sportovní disciplíně zdokonalil.
V listopadu jsme se ponořili do tajů „dušičkového“ času, zazpívali si při světýlku, namalovali duchařskou rodinku a vyrobili si kouzelné lampičky. V pošmourném počasí jsme uspořádali tvořivou dílničku
a Hračkiádu – soutěž o nejoriginálnější stavbu, ve které nemohlo zvítězit nic jiného než „čapí hnízdo“.
Na listopadové pyžamové párty burácela celá družina, když se družstva povzbuzovala
v pojídání „bizona“ či snídaňové „mňamky“. Ani se nám nechtělo usnout při pohádce!
Teď už jsme se pustili do vánočního tvoření, putovali za vánočním světýlkem a napsali svá přání Ježíškovi do kouzelné sklenice. Také už se tak těšíte? Přejeme vám krásné svátky!
vychovatelky ŠD
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Mateﬁské ‰kola
Podzim v naší školce přinesl pro děti spoustu nových zážitků v podobě divadla s pohádkou Krteček
a myška, besedu s policií z Přerova a setkání s dravými ptáky, např. sokoly, sovami a sovičkami, poštolkami, a také orlem mořským.
Každé oddělení si s dětmi pouštělo draky a ti nejmenší v oddělení Skřítků uskutečnili i s rodiči v odpoledních hodinách drakiádu. Děti na dračí trase plnily úkoly, pouštěly draky, hledaly poklad a nakonec
opékaly špekáčky.
Na dýňové slavnosti nám všechny děti ve spolupráci s rodiči donesly výrobek na výstavu, kterou jste
mohli vidět při lampiónovém průvodu. Tímto děkujeme všem rodičům, kteří pomohli svým dětem a společně připravili nápadité výrobky na výstavu.
Nejstarší děti (předškoláci) zase nacvičovaly program na setkání seniorů a také školní akademii uskutečněnou k 125. výročí založení školy. Jednalo se o hudební pohádku O Šípkové Růžence. A v předvánočním shonu jsme ještě s některými předškoláky stihli milou básničkou přivítat nejmladší narozené
dětičky na vítání občánků.
Nyní však prožíváme nejkrásnějšími svátky v roce – Vánoce. Děti si lámaly hlavičky při kreslení dopisu pro Ježíška. Ani ne tak nad tím, co by si přály dostat, ale spíš nad tím, jak se jim to všechno vejde
na tak „malý“ papír.
V době uzávěrky Zpravodaje byly v plném proudu přípravy na vánoční besídky, které si všechna oddělení uspořádala samostatně podle svých představ. Děti nacvičovaly program, pekly perníčky, které nám
krásně provoněly školku, a nezaháleli jsme ani s vánoční výzdobou. Na zvyky a tradice jsme samozřejmě také nezapomněli.
Mikuláš, čert i andílek zavítali i do naší školky. Naslibovali jsme Mikulášovi vše, co chtěl slyšet, a za
písničku a básničku nám andílek přinesl plný koš dobrot pro všechny. Krásně nám vykvetla barborka,
vyrobili jsme si adventní svícen, oprášili známé a naučili se nové vánoční básničky, písně a koledy, pouštěli lodičky z ořechových skořápek, pekli vánoční cukroví… Teď už netrpělivě očekáváme, jestli k nám
do školky najde cestu i Ježíšek a doufáme, že něco vezme s sebou pod stromeček.
Za všechny paní učitelky, provozní pracovnice a děti v MŠ bych vám chtěla popřát spoustu příjemných chvil v rodinném kruhu, a aby ten nový rok byl zase o něco lepší, než ten předchozí.
Ve vaničce máme kapra
a nechce si s námi hrát.
Pořád říká: „Safra, safra,
tyhle svátky nemám rád!“
Za kolektiv MŠ Veronika Mlčochová
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Pﬁíjemné proÏití
svátkÛ vánoãních
a ‰Èastn˘ nov˘ rok
pﬁejí zamûstnanci
Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly
Troubky

SdruÏení pﬁátel Z· a M· Troubky
Předposlední letošní akcí našeho sdružení byl lampionový průvod. Přálo nám počasí a sešlo se nás
opravdu hodně. Na školním dvoře to ještě ani tak nevypadalo, ale jakmile se průvod začal pohybovat
ulicemi k mateřské škole, byla jeho řada nekonečná.
Žáci, děti, učitelé a zaměstnanci školy připravili v ZŠ i MŠ velmi pěknou výstavu plnou nových nápadů, a tak se bylo na co dívat. Děti měly radost z toho, že se mohly veřejně pochlubit se svými výrobky
a úsměvy v jejich tvářích, když našly na výstavě svůj výtvor, nám byly velkou odměnou. Vše děláme
hlavně pro ně a jejich radost. Děkujeme všem rodičům za velmi nápadité výrobky na výstavu.
V prostoru za MŠ se potom konal velký táborák, kde si děti s paní učitelkou Evou Vojtkovou mohly
zazpívat u ohně, a pro rodiče bylo připravené občerstvení. Vrcholem celého průvodu bylo vypouštění
lampionů štěstí, které se nesly ve větru k noční obloze, a kdo si něco přál, tomu se jistě přání vyplní.
Velmi nás ale mrzí, že se v naší obci najdou i tací, kteří si neváží práce druhých. V pondělí už dětem
nezářily oči radostí, ale leskly se slzičkami. Z pátku na sobotu někdo vnikl do MŠ a dětem jejich výrobky rozkopal, podupal a zničil. Některé výrobky nám vandalové nechali, ale těch bylo opravdu málo. Škoda, že si ti dotyční neuvědomují, jak moc to děti mrzelo.
Poslední akcí tohoto roku, na které se SPŠ podílí, bylo rozsvěcování vánočního stromečku. Letos
Mikuláš vyměnil adventní kalendáře za mikulášské balíčky plné dobrot pro děti.
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Na závěr bych touto cestou chtěla poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě akcí SPŠ – Evě
Vojtkové, místním hasičům, ZŠ a MŠ Troubky,
kuchařkám ze školní jídelny, jídelně z Troubecké hospodářské, panu Tomšů, panu Emilu Smolkovi, panu
Liboru Hanzlíkovi, Zeltru Troubky, obecnímu úřadu
a všem členům a členkám SPŠ za obětavou práci
při chystání a organizaci akcí.
A vám všem přejeme krásné prožití svátků
vánočních, spoustu rozzářených dětských očí a do
nového roku jen to nejlepší.
Za kolektiv SPŠ Veronika Mlčochová

Keramick˘ kurz pro dospûlé
ZŠ a MŠ Troubky pořádá každý školní rok keramický kurz pro dospělé. Probíhá v prvním a druhém
pololetí v deseti dvouhodinových lekcích. Jedna skupina tvoří každé úterý a druhá část zájemců každou středu od 18.00 do 20.00 hodin v keramické dílně školy. Cena tohoto kurzu je 600 Kč. Pokud byste časově nezvládali celý kurz, můžete v daném termínu kdykoliv přijít a za cenu 60 Kč si práci s hlínou takzvaně „osahat“ a vyzkoušet.
Práce s hlínou je radostí a relaxací. Po vypálení střepu následuje glazování, a to hlavní překvapení,
kdy vidíte, jak se výrobek povedl po vytažení z pece.
Zveme všechny zájemce mezi nás a těšíme se na nové tváře.
M. Franková
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Spoleãenská kronika
Na úvod se velmi omlouváme paní Antonii Burianové,
na kterou jsme v minulém ãísle Troubeckého zpravodaje 3/2013 zapomnûli.

Paní Antonie Burianová se v dubnu 2013 doÏila krásn˘ch 75 let.
Do dal‰ích let pﬁejeme paní MUDr. Antonii Burianové pﬁedev‰ím hodnû zdraví, pohodu
a spoustu hezk˘ch chvil stráven˘ch se sv˘mi nejbliÏ‰ími.
V ﬁíjnu 2013 se doÏili
v˘znamného Ïivotního jubilea:

V listopadu 2013 se doÏili
v˘znamného Ïivotního jubilea:

V prosinci 2013 se doÏili
v˘znamného Ïivotního jubilea:

60 let
Jarmila Vítoslavská
Jarmila Gregovská
Alois Doãkal
65 let
Eli‰ka Kratochvilová
75 let
Marie ÎouÏelová
80 let
Marie Mrtvá
85 let
Vûra Janou‰ková
91 let
Stanislav Neãekal

60 let
Vladimír Polá‰ek
Jindﬁi‰ka Zatloukalová
65 let
Jaroslav Kubík
Zdenûk Kouﬁil
70 let
Marie Doãkalová
80 let
Franti‰ka Hubálková
Jaroslav Gregovsk˘

60 let
Miroslava Frgalová
65 let
Jarmila Ticháãková
Viktor Ra‰ka
70 let
Irena Mi‰áková
75 let
Marie Smolková
Zdenûk Brázda
80 let
Franti‰ka Krejãí
Vladimír Krátk˘
Julie Bahounková
92 let
Vlasta Gregovská

V‰em jubilantÛm pﬁejeme do dal‰ích let v‰echno nejlep‰í a hlavnû pevné zdraví!
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OPUSTILI NÁS
Anna Du‰ková ❦ Vlasta Zatloukalová ❦ Alois Zdaﬁil
Alois Vojtek ❦ Zdenûk Jurník
âas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme upﬁímnou soustrast nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.

Vítání obãánkÛ
Druhou adventní neděli 8. prosince jsme v obřadní síni slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Program nám zpříjemnilo vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením paní učitelky Bršťákové se
svými písničkami a básničkami. Předvánoční čas zpestřilo i vystoupení děvčat Terezy Topenčíkové
a Veroniky Sojákové ze základní umělecké školy, která nám na flétnu zahrála písničky z pohádek a vánoční koledy. Za jejich vystoupení jim moc děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za hudební doprovod a panu Jaroslavu Řihoškovi, který nám miminka ochotně vyfotografoval.
H. Kamelandrová

Alexandr Váhala

Lucie Zatloukalová

Filip Pﬁehnil

Anna Marie Smolková

Jakub Dreiseitel
Foto Jaroslav Řihošek
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První spoleãn˘ sraz
rodu JehláﬁÛ a JehlárÛ
Dne 7. září 2013 se v Kulturním domě v Troubkách konal historicky první sraz rodu Jehlářů a Jehlárů (Jehlárovcov).
Účastníky byli potomci všech tří synů Francizkuse Jehláře (1793–1856) a jeho ženy Rosiny. Sešlo se
nás celkem 60, z toho 19 bylo ze slovenské větve Jehlárovcov. Sraz začal společným focením všech
účastníků, přípitkem a slavnostní večeří.
Potom jsme byli prezentací seznámeni o vzniku rodu Jehlář. K nahlédnutí byla i Kronika rodu Jehlář.
V současné době už máme IV. vydání (1976, 1998, 2006 a 2008).
Nejstarší účastnicí byla paní Libuše Jehlářová (nar. 1927), vdova po Františku Jehlářovi. Pan Jozef
Jehlár nám vyprávěl o rodu Jehlárů na Slovensku, o jejich srazech, které pravidelně pořádají na Duchoňce. Na našem setkání v Troubkách se jim tak líbilo, že nás pozvali na příští rok k nim, právě na Duchoňku. Všem se nám na srazu líbilo a doufáme, že nebyl poslední.
Mé poděkování patří Ivetě Brandejsové (roz. Jehlářové), Veronice Okruhlicové (roz. Jehlářové) a Pavlu Jehlářovi, kteří jsou potomky našeho rodáka Vratislava Jehláře, díky nimž se náš sraz konal.
Lenka Běhalová
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Knihovna
K TOMU SES P¤ECE, MÒJ MIL¯, NARODIL
Ulice jsou plné smrtelnû váÏn˘ch lidí.
Lidí, kteﬁí nemají na nic a na nikoho ãas.
Vyãerpaní a hluboce zarmoucení lidé.
Mil˘ ãlovûãe,
kde zÛstala tvá odvaha?
Co tak unavilo tvÛj hlas?
Kde je svûtlo tv˘ch oãí?
Radost ze Ïivota a bezpeãí nám nepadnou samy od sebe do klína.
Nenalezneme je na povrchu Ïivota.
Musíme hledat dál a hloubûji v na‰em srdci, aÈ uÏ musíme pﬁekonávat tûÏkosti v‰eho druhu. Zde se
dá mnoho udûlat. Dûti hledají svûtlo v oãích dospûl˘ch.
Pravdu je moÏno pﬁijmout se v‰í váÏností jen tehdy, kdyÏ kaÏd˘, kdo ji ﬁíká, je sám opravdu ‰Èastn˘.
Mil˘ ãlovûãe,
pﬁeji ti stejnou odvahu,
jakou má jarní slunce,
které pﬁes v‰echnu bídu tohoto svûta
vychází den co den.
(Citováno z knihy Ano Ïivotu, Phil Bosmans)
Provozní doba v době Vánoc:
Od pondělí 23. 12. 2013 do čtvrtku 2. 1. 2014 bude v knihovně zavřeno.
Krásné vánoční svátky a hlavně pevné zdraví v novém roce vám přeje Hana Obrtelová

31

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2013

A léta bûÏí
Snímky do této rubriky nám zapůjčila paní Emilie Lehká. Děkujeme.
Îensk˘ chrámov˘ sbor v 50.
letech minulého
století s varhaníkem Tomá‰em
Topenãíkem
uprostﬁed. Snímek byl poﬁízen
pﬁi konání slavnosti BoÏího
tûla.

Kácení máje – rok 1953. Dûti z ulice K ZáloÏnû a jejího okolí. Chlapec s trubkou v ruce (druh˘ zprava) je
Vendelín Peluha.
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Fotografie z 80. let zachycuje „staré pány“ po fotbalovém utkání.

Star‰í ãlenové mládeÏnického hudebního souboru pﬁi ZD· v Troubkách. Zleva: Jindﬁich Pazdera (zástupce ﬁeditele ‰koly a vedoucí souboru), Oldﬁich VyslouÏil st., Stanislav H˘bner st.
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Dívãí taneãní soubor pﬁi ZD· v Troubkách pod vedením tﬁídní uãitelky Marie Horákové (rok 1962).

Okrsková spartakiáda v Troubkách v roce 1980. Îáci první tﬁídy se svou uãitelkou Helenou Jehláﬁovou.
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Opût spartakiáda, tentokrát z roku 1985.
Troubecké cviãenky pﬁed strahovsk˘m
stadionem.
Stojící zleva: Jarmila Tom‰Û, Zdena Fridrichová, Ludmila VaÀousová
Dole: Marie Bradová, Emilie Lehká
LK

NA·I ÚSPù·NÍ RODÁCI
Îijí mezi námi – Eli‰ka Roubalová a Vûra Krejãíﬁová
PALIâKOVÁNÍ
Co je paličkování – je to způsob spojování většího počtu bílých či barevných bavlněných nití (4 – 800)
vzájemným křížením a stáčením. Příze je navinuta na paličky (od 3 až po 25 párů, ale i většího množství – podle složitosti vzoru) různých tvarů a velikostí, jednotlivé nitě jsou zachyceny špendlíky zapíchnutými v polštáři napěchovaném pilinami (herduli).
Na herduli je upevněn také podvinek, tj. papír s nákresem předlohy, podle které se zhotovuje vazba
krajky. Nezbytnou pracovní pomůckou jsou háčky různých jemností, kterými se ovládají („házejí“) nitě
při vlastním paličkování. V závěrečné fázi se krajka speciálním škrobem natuží a vysuší. Pak se teprve
sundá z herdule a odstříhají se zbytky nití. Další
postup již závisí na způsobu využití dílka.
Technika paličkování se vyvinula koncem 15.
a počátkem 16. století v Itálii. Odtud se z Benátek
začala šířit Evropou pod různými názvy. Nejznámější krajkou u nás se stala vamberecká – tehdy
paličkovali nejen ženy, ale i muži a děti, pro přivýdělek za dlouhých zimních dní. V 18. století bylo
krajkářství podporováno i císařovnou Marií Terezií
jako svobodné povolání.
V hanáckém kraji nemají paličkované krajky
takovou tradici, ale přesto se jí mnoho žen a dívek
zabývá v umělecké formě, kdy paličkují křehké
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obrázky, drapérie, ubrusy, brože, ozdoby a oděvní doplňky. Dvě z nich žijí
i v naší obci – jsou to Věra Krejčířová
a Eliška Roubalová.
Paní Věra Krejčířová se s paličkováním setkala před čtrnácti lety a tak ji
uchvátilo, že začala navštěvovat půlroční kurz v Atlasu – středisku volného
času v Přerově. Zde ji lektorka paní Jitka Hanáková zasvětila do základů tohoto čas beroucího koníčka. Vždyť i nad
jednodušším obrázkem lze strávit i dva
měsíce trpělivého špendlení a přehazování nitek.
Jenže základy jí nestačily a tak se přihlásila do dalšího pokračovacího kurzu.
Díky paličkování získala i kamarádku,
když začala učit tomuto umění paní Elišku Roubalovou. Nyní společně shánějí
vzory a materiál, navzájem si radí a jezdí každoročně do Valašského Meziříčí
na krajkářský a řemeslný trh. (Ten se
v příštím roce bude konat v listopadu již
podvanácté.)
Zde se setkávají s ostatními krajkářkami, kupují vzory k budoucím výrobkům a vyměňují si zkušenosti a získávají inspiraci. S jejich pracemi v podobě
zasklených obrázků jste se mohli setkat
na různých akcích konaných v kulturním
domě – zahrádkářská výstava, předvánoční a velikonoční dílničky.
M. Franková
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NA·I DOPISOVATELÉ
TROUBEâTÍ RODÁCI V ZAHRANIâÍ
Poznámka redakce: Tento vánoční příběh a následující postřehy z cest na ostrov Hengsh a z Vietnamu zaslala na naši žádost paní Eva Vojtková, manželka Tomáše Vojtka z Kouta. Momentálně žijí
s rodinou v Číně. Děkujeme.

·tûdr˘ den v ·anghaji
Vánoce a vše s nimi spojené miluji, takže jsem byla velmi zvědavá, jaké to bude , strávit advent a Štědrý den v Číně. Čína tento druh svátku samozřejmě nezná, ale vzhledem k množství cizinců z Evropy
a Ameriky, kteří se zejména v Šanghaji usadili, pronikají i tyto svátky Číňanům pod kůži.
Velká nákupní centra se snaží navodit vánoční atmosféru a nabídnout potřebné artikly. Byznys je holt
byznys. Na květinových trzích lze zakoupit nádherné živé vánoční stromky v květináči či v umělém provedení, adventní věnce, světýlka, ozdoby, balicí vánoční papíry a další věcičky připomínající Vánoce.
I samy obchody se snaží o vánoční výzdobu, ale upřímně, ve vánoční dekoraci mají Číňané ještě co
dohánět. Není se samozřejmě co divit, když jim to není vlastní. Já jsem loni koupila v marketu rybu, co
nejvíce připomínající kapra, manžel udělal bramborový salát (bez celeru a petržele, neboť tyto dva kořeny nejsou v Číně k dostání) a rybí polévku.
Cukroví bylo také napečené, protože hladká mouka, máslo a prášek do pečiva je v Šanghaji rovněž
k sehnání. Takže udělat si hezký Štědrý večer se vším všudy, to opravdu není problém. Ale upřímně, tu pravou vánoční náladu, kterou nasajete při zpívání koled a pití svařáku pod rozsvíceným velkým vánočním stromem, tu v Číně jen těžko navodíte.
24. prosince se v Číně běžně pracuje, většina domorodců si své byty nijak nezdobí,
žádné dárky si nedávají, jen někteří jdou
pod vlivem „západu“ třeba na větší rodinnou večeři. Jejich hlavní svátky na ně teprve čekají, a to na přelomu ledna a února,
jedná se o tzv. Čínský Nový rok.
Tyto svátky trvají téměř deset dnů, všichni
odjíždí za svými rodinami do rodných měst,
takže v první dny těchto svátků se nedá
nikam cestovat, protože se stěhuje celá
Čína. Svátky jsou hlavně o jídle, pití těžkého červeného vína a setkání s rodinou.
Všichni si své příbytky vyzdobí červenými
lampionky a dalšími ozdobami charakterizujícími tyto svátky. Dárky se nekupují, ale
lidé si dávají tzv. červené obálky „hong
bao“, do nichž se dávají peníze. A to nejdůležitější jsou ohňostroje! Po celých deset
dnů od ranních hodin do hluboké noci zní
po celé Šanghaji ohňostroje! Tím jsou
Číňané v tuto dobu úplně posedlí!
Eva Vojtková, Šanghaj

Vánoce v ·anghaji:
Tomá‰, ·tûpán, Eva, Tobiá‰
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POST¤EHY Z CEST
WAKE UP! (PROBUĎTE SE!)
V dubnu 2013 jsme si udělali jednodenní výlet na ostrov Hengsha. Nejprve musíte jet z Šanghaje
k pobřeží, pak tunelem na takový meziostrov a pak z tohoto meziostrova trajektem na ostrov Hengsha.
Jde o ostrůvek, kde se hodně pěstuje zelenina a ovoce, je tam relativně čistý vzduch a hlavně ticho!
Češi tam občas naplánují hromadný výlet a jeden takový se zrovna konal tuto sobotu. Skupinka byla
malá, naše rodina a pak ještě jeden Čech, jedna Češka a jedna Číňanka jménem Ting.
Na ostrově je půjčovna kol, takže jsme na ně nasedli, nasadili kolečkové brusle a jezdili po úžasném
terénu skrz naskrz ostrovem. Po poledni jsme si dali oběd a pokračovali v další cestě. Bylo úžasné počasí, všechny to moc bavilo, ale po obědě padla na některé trochu únava.
Už jsem se někdy zmínila o tom, že Číňani pořád spí? Ne? Prodavač spí u kasy, obsluha v restauraci
si najde volný stůl, položí na něj hlavu a spí, v obchodních centrech jsou obsazeny všechny lavičky a na
nich spí Číňani, jdete do prodejny s nábytkem a vše, co jen trochu připomíná křeslo, postel, židli, je obsazené spícím Číňanem. Je to až neuvěřitelná podívaná, když v Ikei procházíte sektorem „ložnice“!
Když jsme po obědě vyjeli na tu druhou část cesty, projížděli jsme takovou poloalejí – po pravé straně stromy, nalevo betonová zídka. Asi tři metry přede mnou jede na kole Ting – a najednou rána! Ting
to napálila přímo do té betonové zdi! Důvod? Jednoduše usnula na kole! Chuděra byla celá otřesená,
asi to byl dost nepříjemný budíček. Nejvíc ji naštvalo, že si odřela lak na nehtech, to je fakt smůla! Dovedete si představit, že usnete na kole?
Zbytek cesty jsme si pak jen dělali legraci a každých pět minut volali na Ting: „Wake up!“

Hengsha

Vietnam
Na silnici mezi auty kličkují stovky motorek, není však slyšet zbytečné klaksony a křik, lidé jsou drobní, usměvaví a velice přívětiví. Na ulicích a v okolí je vidět ještě jistá chudoba a zaostalost země, ale člověk se tam cítí moc příjemně, a to i přesto, že byl konec prosince a měl by být spíš někde na zasněžených horách. Tak na nás po týdnu zapůsobil VietNam.
Let z Šanghaje do Ho Či Minova města, dříve tzv. Seigonu, trvá čtyři hodiny a pokud zde chcete strávit dovolenou u moře, tak nemáte ještě vyhráno. Ve Vietnamu jsou pouze dva resorty, kde jsou pláže
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ke koupání. Jedním z nich je místo Mui Ne, které se nachází 300 km jižně od Seigonu. Můžete se tam
dostat taxíkem, autobusem nebo vlakem. My jsme zvolili tu třetí variantu a byl to vskutku zážitek.
Než jsme se ale vydali z letiště na taxík, který nás zavezl na nádraží, bylo nutné si obstarat místní
měnu. Ve Vietnamu mají tzv. dongy, jedna koruna česká je tisíc vietnamských dongů. Nezbývalo tedy
než vybrat alespoň pět milionu dongů, nacpat si je do všech možných kapes a tašek a vyrazit!
Na nádraží Tom obstaral lístky, a aby přeci jen dopřál rodině trochu toho luxusu a pohodlí, jal se koupit lístky v první třídě, vagón číslo osm. Nástup do vlaku byl trochu hektický, kufry, batohy, kočáry, jo
a ještě dvě děti…, takže člověk ze začátku ani moc nevnímal, do čeho vstupuje.
Když jsme ale dosedli, pojala mě menší hrůza a několikrát jsem se šla podívat, zda jsme opravdu ve
vagonu číslo osm. Opravdu jsme tam byli a jak jsme brzy zjistili, mohli jsme jen děkovat tomu nahoře,
že jsme do tohoto vagonu sehnali ještě lístky, protože oproti zbývajícím částem vlaku jsme seděli opravdu v hogo – fogo luxusním vagonu s klimatizací!
Štěpánek byl nadšený z vietnamské komunity, která byla nadšená z nás, takže čtyřhodinová cesta vlakem nakonec vesele utekla. Do naší cílové stanice jsme dorazili už za tmy a bylo třeba ještě dojet taxíkem asi 25 km do našeho hotelu, to už byla oproti celodenní cestě opravdu brnkačka a my po patnácti
hodinách cestování dosedli v hotelovém pokoji na zadek. Náročnější by to snad už ani být nemohlo!
Vietnamské moře je divoké, vietnamský písek je obzvlášť jemný. Jelikož je neustále větrno, tak jsou
v moři stále velké vlny a za opravdu silného větru není moře zrovna ideální pro malé děti a slabší povahy.
My jsme dovolenou pojali odpočinkově, takže jsme většinu času strávili v hotelovém komplexu s bazénem a vlastní pláží a za brány se vydali jen párkrát. Dvakrát jsme zajeli do centra Mui Ne, kde to žije
nočním životem, ale člověk se tam po chvíli začne cítit jako na dovolené v Soči, protože všude jsou
Rusové, nápisy na obchodech jsou v azbuce, jídelní lístky rovněž a některé obchody Rusové přímo
vlastní.
Jeden tzv. fakultativní výlet jsme přece jen podnikli, a to výlet jeepem na pískové duny. Bylo to ohromné, s kočárkem sice trochu komplikované, ale s dětmi se dá přece zvládnout všechno. Díky tomu jsme
viděli, co jsme ještě nikdy neviděli, a já si připadala jako na Sahaře.
Málem bych zapomněla, že jsme ve Vietnamu byli v době největších českých svátků a světe div se,
i tam mají Vánoce. Všude byly nazdobené umělé vánoční stromky, blikala světýlka a komety a Santa
Claus rozdával dárky.
Nádherný týden utekl a my museli všechno sbalit a vydat se opět na letiště. Jelikož nejel brzo ráno
žádný vlak ani autobus, museli jsme zvolit taxík. Cesta autem trvala přes pět hodin, a bylo velice zvláštní, že celou třísetkilometrovou cestu po dvouproudé silnici jsme jeli kolem domů, nikde žádná pole ani
lesy. Prostě stavení vedle stavení, a tak jsme jeli hodinu za hodinou. Aspoň bylo na co koukat…
Hezké Vánoce všem čtenářům Zpravodaje přeje Eva, Šanghaj
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Spoleãenské dûní
Troubeck˘ klub seniorÛ
Sešlo se pár přátel, co nadšení byli,
a tak po poradě Troubecký klub seniorů založili…
Poslední den měsíce září jsme navštívili lázně v Maďarsku a byla to paráda. Zasmáli jsme se, odpočinuli si, zrelaxovali a zazpívali si. Jak říká Květa Fialová: „Musíme umět plavat a o sebe se postarat,
abychom se neutopili a mohli pomoci ještě i druhým.“
I v letošním roce jsme obohatili velmi zdařilou dvoudenní tradiční zahrádkářskou výstavu nejen vypěstovanými zahrádkářskými produkty, ale taktéž občerstvením. Pro návštěvníky výstavy jsme upekli domácí cukroví a podávali kafíčko. A zadařilo se! Spousta dobrých nápadů doprovází každého z nás, a tak
mě napadlo pozvat do našeho klubu Zdeňka Kouřila. Beseda s naším spoluobčanem, autorem mnoha
filmů o zvěři a přírodě, režisérem, nositelem řady uznání a ocenění byla doprovázena filmy, fotografiemi, videoprojekcí ze zajímavých zákoutí přírody a lesů naší republiky, ale i ze sousedních zemí.
Pan Kouřil nám ukázal, co jsme doposud nevěděli a v okolí Troubek neviděli, a to konkrétně na soutoku řek Moravy a Bečvy. Vysledoval a nafotil na tomto břehu hnízdění překrásného ledňáčka.
V říjnu se nám na bowlingu v galerii Šantovka v Olomouci (jely jsme vlakem) parádně koulelo. O tom,
že umíme péci perníčky, vyrábět adventní věnce a malovat na sklo, není pochyb. Díky Mítě Frankové
a Lidušce Kořínkové jsme se už naučily spoustu nových věcí. Ochotně nám pomáhají, když si nevíme
s něčím rady. Pobavili jsme se na Mikulášském posezení
a srdečně vás zveme na rozloučení s rokem 2013,
které se koná 27. prosince na malém přísálí kulturního domu.
Závěrem chci popřát za náš klub všem občanům Troubek krásné a pohodové Vánoce a hodně
zdraví a štěstí v roce 2014.
Jarka Špalková

40

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2013

Setkání seniorÛ
V sobotu 9. 11. 2013 se konalo tradiční setkání seniorů, které pořádala sociální komise obecního úřadu. Slavnostní odpoledne zahájil starosta obce Mgr. Radek Brázda, poté předal slovo předsedkyni sociální komise Ing. Jaroslavě Špalkové a programem provázela paní Jana Navrátilová.
I tentokrát byl sál zaplněn do posledního místa a věříme, že se všichni cítili dobře, že je potěšil připravený kulturní program i malé dárky, které obdržel každý příchozí.
Děkujeme účinkujícím a všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu této akce.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví v novém roce a těšíme se na další
setkání.
Zaměstnanci OÚ

Foto: Roman Koãí
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Soubor Hanák Troubky
Soubory Hanák a Hanáček se v době uzávěrky
Zpravodaje připravovaly na tradiční vánoční Posezení u cimbálu. Obzvláště v Hanáčku panovaly velké přípravy a nacvičování.
Letos totiž při cimbálu proběhnou i malé oslavy.
Je to již deset let, co soubor Hanáček po malé přestávce znovu obnovil svou činnost pod taktovkou
Evy Vojtkové a Marie Raškové. A je třeba říct, že
Hanáček jede na plné obrátky a sklízí úspěchy za
svou činnost na všech frontách. V současné době
soubor navštěvuje kolem padesáti (!) dětí, což je
nebývalý úspěch. Že je tam dobře, je vidět i na
tom, že své ratolesti sváží na zkoušky i rodiče z
okolních vesnic. Máme z toho velkou radost a
zároveň i pocit odpovědnosti. Přejeme si, aby si
tyto děti v sobě do budoucna zachovaly vzpomínky na staré dobré tradice a zvyky z Hané.
Jen bychom ještě potřebovali překlenovací tým,
který nám předá tyto malé a později i větší nadšence do dospělého souboru. Co naplat, často později zvítězí u mládeže jiné zájmy a na folklor pak
nezbývá dost času.
Však jste se jistě mnozí přišli podívat na vánoční cimbál, na to, jak se děti krásně bavily a tancovaly. Letos byly pozvané dva soubory, které měly
svoje vlastní cimbálové muziky, tak snad se vám
naše akce opět líbila a každý si v připraveném programu našel něco blízké svému srdíčku. Pro stromečky jsme jeli do lesa, aby byly čerstvé a provoněly kulturák. Zároveň, a už ani nevíme kolik je to
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roků, vozíme tuto výzdobu i pro náš kostel. Pan
farář nám dává instrukce a poté nás vždy mile přivítá na faře.
Moc nás potěšila vaše účast na Posezení u cimbálu a snad se nám všem podařilo se v tom předvánočním čase na chvíli se zastavit a zavzpomínat
na uplynulý rok, který, jak se nám zdá, snad uběhl ještě rychleji než ten předchozí.
Přejeme vám všem, naši milí přátelé a příznivci, mnoho zdraví a pohody, a to nejen nyní, ale i po
celý rok 2014.
Za soubor Hanáček a Hanák Staňa Vojtek,
předseda

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Troubky
Blíží se konec roku, nastává tedy nejen období hodnocení stávájícího roku, zazimování techniky, ale
i období školení a v neposlední řadě topná sezona. V tomto období je nutné dbát zvýšené opatrnosti ve
vašich kotelnách, kde se topí pevnými palivy. A to především při udržování pořádku a čistoty v blízkosti kotle, jelikož hrozí větší výskyt požáru. Také je nutné mít dobře zajištěná komínová dvířka. Také připomínám dobrý stav komínu a platnost nové vyhlášky o komínech, podle které by každý občan měl,
v zájmu své bezpečnosti, dbát na dobrý stav komína ve svém obydlí.
Shromáždění představitelů Sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 22. 11. 2013 v Soběchlebích,
prakticky uzavřelo hasičský rok. Každý sbor obdržel Zpravodaj OSH, který bilancoval veškeré dění dobrovolných hasičů v okrese. Toto shromáždění také schválilo výsledky hospodaření OSH za daný rok
a plán rozpočtu na rok 2014.
V rámci okrsku se scházíme pravidelně na svých jednáních. V únoru je naplánována VVH okrsku,
která se uskuteční v Troubkách. Také náš sbor se připravuje na bilancování roku a valnou hromadu, která bude v lednu.
Něco k činnosti sboru za poslední čtvrtletí letošního roku. Skončila soutěžní sezona pro mladé hasiče.
Výbor konstatuje, že náročnou práci s mládeží vykonává bratr František Gregovský. Má nejlepší předpoklady, aby vedl mladé hasiče, a v současné době zastává funkci při OSH Přerov v radě mládeže.
V letošním ročníku požární hry plamen i VC OSH Přerov byl náš sbor zastoupen pouze v kategorii
mladší žáci. Naše družstvo se zúčastnilo hry Plamen a skončilo v celkovém hodnocení na pěkném desátém místě z třiceti šesti kolektivů. Závody Velké ceny se podařily odjet v nadpoloviční většině. Slabé
výsledky se dají odůvodnit malým počtem členů družstva, protože spousta mladých hasičů již odešla
do kolektivu dorostu a z družstva mladších žáků přešlo do kategorie starších jen velmi málo členů.
Ve VC OSH Přerov se naši mladí hasiči umístili na desátém místě. Na podzim jsme se již v posílené
sestavě zúčastnili prvního kola hry Plamen pro rok 2014 ve Velké u Hranic a snad i s touto soutěží skončilo trápení našeho družstva.
V oblasti soutěžního družstva mužů se jeho členové zúčastnili postupových kol a soutěže VC OSH
Přerov.
Hned v zápětí nás čekala okrsková soutěž ve Vlkoši, kde jsme v požárním útoku skončili na druhém
místě. Na okresní kolo postoupilo družstvo z Věžek.
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Naše činnost se však nezaměřovala pouze na soutěžení. V tomto kalendářním roce si družstvo zajišťovalo úpravu parku u hasičské zbrojnice, jednalo se zejména o sečení trávy, aby zde bylo možné postavit překážky a připravovat se na soutěže. Na podzim byly ořezány stromy a keře a byla také provedena údržba překážek a soutěžního nářadí.
Něco málo slov o zásahové jednotce sboru obce Troubky. Jednotka se stále zdokonaluje na školeních s různou tématikou, která je součástí daného výcvikového roku. V listopadu se naši tři členové
zúčastnili kurzu nositelů dýchací techniky a v prosinci se celá jednotka zúčastní cyklické přípravy nositelů dýchací techniky v polygonu na HZS Prostějov.
V listopadu se všichni členové jednotky zúčastnili lékařských prohlídek. V letošním roce budou doplněny ochranné pomůcky pro výjezdovou jednotku.
Druhá část roku znamenala pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Troubkách značné uklidnění.
Tedy alespoň co se zásahové činnosti týká. Jednotka pomáhala několikrát zlikvidovat obtížný hmyz.
Z tohoto důvodu zůstalo více času na školení, výcvik, údržbu techniky požární zbrojnice.
Následující zimní období bude, doufejme, pokračovat v nastaveném trendu. Budeme se moci spíše
soustředit na zdokonalování zázemí, vlastních znalostí a schopností. Náš sbor se podílí také na charitativní činnosti, posílá finanční hotovost na nákup vánočních dárků pro děti v dětských domovech, a také
přispívá finanční částkou na ligu proti rakovině a přispěl na konto povodní finanční částkou 10.000 Kč.
V listopadu byla na hasičské zbrojnici vyměněna všechna okna. Stávající nevyhovující dřevěná okna
byla nahrazena okny plastovými. Dále byla položena nová dlažba v prvním patře, a to na celé chodbě
a v kuchyni. Také byly vyměněny dveře do sálu a do chodby a byly vymalovány prostory v prvním patře. Hasiči děkují obecnímu úřadu za provedenou investici.
Poděkování našeho sboru patří všem sponzorům a dárcům, ale v první řadě Obecnímu úřadu v Troubkách a Olomouckému kraji za materiální a finanční podporu, bez které by náš sbor nemohl existovat.
Výbor sboru upřímně děkuje a těší se na další spolupráci.
Vážení spoluobčané, výbor sboru a členové SDH Troubky vám přejí v nastávajícím období nejkrásnějších svátků roku vše nejlepší, hodně klidu, zdraví, osobní pohody, spokojenosti a do nového roku
hodně sil, elánu a životního optimismu a v neposlední řadě to nejhlavnější – zdraví.
výbor sboru SDH Troubky

Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Než jsme se nadáli, je zde opět konec roku. Domácnosti, provoněné pečením cukroví, se připravují
na slavnostní sváteční vánoční dny, období klidu a míru. Všude se gruntuje, aby bylo vše včas a řádně
připraveno. Mládež školou povinná se těší na prázdniny, a pokud to počasí dovolí, tak i na zimní radovánky v podobě sáňkování, lyžování, bruslení.
A co se děje u troubeckých myslivců?
Na konci října vkročil do řad šedesátníků Alois Dočkal, jako gratulanti jsme nemohli chybět a bylo to,
stejně jako u předešlých jubilantů, opravdu krásné a příjemné posezení.
Troubečtí myslivci mají za sebou účast a spolupořádání III. svatohubertské mše v kostele sv. Markéty v Troubkách proběhnuvší první listopadovou neděli v opět v přátelské, tajemné a těžko napodobitelné atmosféře. Pěvecký sbor farnosti a lovečtí a myslivečtí trubači hudebního seskupení ZÁTRŽA znovu
nezklamali. Vedení bohoslužby obstaral troubecký farář P. Mgr. Radek Sedlák. Ten i s částí farníků neodmítl následné pozvání na posezení ve stánku troubeckých členů Hubertova cechu, na Konírně.
Měsíce listopad a prosinec se označují jako „myslivecké žně“. Je to proto, že se v tuto dobu pořádají společné lovy na různé druhy zvěře. U nás jsou to hony na drobnou zvěř.
Ještě v nedávné minulosti bychom doplnili, že se jedná o zvěř srstnatou – zajíce a pernatou – bažanty. Dnes už bohužel můžeme lovit pouze polovinu této zvěře – bažanty. Zdecimované kmenové stavy
ubývajících zajíců jsou totiž takové, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že naši nejmenší se v hori-
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Opravdu krásn˘ kukuã má m˘valovec severní,
tento se nacházel v na‰í honitbû…

Kormorán – nepﬁítel v‰ech ryb má opravdu ostr˘
zobák…

zontu několika let v naší honitbě se živým zajícem nestřetnou. Způsob hospodaření a přemnožení predátoři si vybírají svou daň.
Jedním z těch „prevítů“ z řad predátorů je i mývalovec severní. Stejně, jako jsme se před několika lety
nepotkali v naší honitbě s kormoránem, který v současné době plení rybářům stavy ryb, tak i tato na
první pohled sympatická a roztomilá šelmička dostává prostor pro rozmnožování geometrickou řadou.
Vybrat jakékoli hnízdo na zemi i na stromě není pro mývala problém. Kde je mýval, tam nemůže být
nejen ani zajíc nebo bažant, ale ani další ptáci a drobní živočichové. Odborníci jej nazývají oportunistou – přizpůsobuje se okolnostem a využívá jejich výhod. Je jen otázkou času, kdy se při přemnožení
začne objevovat na zahrádkách a pak nastane doba, kdy se s touto noční šelmou setkáte i vy. Černá
maska přes obličej s kruhy kolem očí vypadá jako maškarní škraboška a přispívá k tomu, že se lidé nad
tímto tvorem rozplývají. Když mu však podáte prst, sežere celou ruku.
Na mysliveck˘ch brigádách b˘vá i veselo...

A co je to
vlastně ta
akupunktura???

Hned ti to ukážu...
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Ale nechejme mývala mývalem a podívejme se
na to, co nás čeká.
Druhou sobotu v lednu, což v roce 2014
připadá na 11. 1.,
si vás dovolujeme pozvat

na tradiční myslivecký ples.
Jeho kořeny sahají do doby před více než padesáti lety. Od 20.00 hodin bude pro vás připraven
slavnostně vyzdobený kulturní dům kulisami
s mysliveckými motivy, hudba Big Mžik, myslivečtí trubači a určitě i něco na zub z myslivecké kuchyně. Příjemná zábava určitě nebude absentovat.
A jelikož toto číslo Zpravodaje vyjde ještě před
koncem roku, dovolte nám, troubeckým myslivcům, poděkovat vám všem, kteří jste po celý rok
táhli s námi tu naši káru, vám všem, kteří jste nám
zachovávali přízeň, za vaši vstřícnost a současně
nám dovolte nejen vám, ale všem lidem dobré vůle
popřát klidné a příjemné prožití vánočních svátků,
bujarého Silvestra a v nastávajícím roce hodně
pevného zdraví, štěstí a spokojenosti.
Nezapomeňte nás sledovat na webových stránkách www.myslivosttroubky.webnode.cz, dozvíte se o nás více.

Alois Doãkal vstoupil do ﬁad ‰edesátníkÛ…

Luděk Judas

Jezdeck˘ oddíl Troubky
V sobotu 23. 11. 2013 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků Středomoravské jezdecké ligy. V této
soutěži bylo přihlášeno celkem 44 oddílů. Závodilo se v disciplínách voltiž, drezura, všestrannost, skoky a ve zvláštní kategorii pony.
Náš jezdecký oddíl se věnuje parkuru (skoky), kde máme zastoupení v kategoriích ženy a muži. Ve
zkratce vás seznámíme s pravidly: jezdec na stejném koni absolvuje vybrané závody v rámci zlínské
oblasti, kde se mu započítává deset nejlepších výsledků, které jsou bodovány podle obtížnosti parkuru.
Náš oddíl reprezentovala za ženy Bc. Simona Krejčířová s koněm Elizabeth II. s výsledkem 33 bodů,
za což jí patří 13. místo.
Dále v kategorii žen startovala troubecká jezdkyně Ing. Lenka Vojtková, ale na koních Tondy Ministra ze stáje Mariánov, kde je Lenka na hostování.
Jezdila dva koně:
Nearly Perfect získala 28 bodů, 16. místo a Csardás 25 bodů, 18. místo.
Blahopřejeme k 2. místu Pavle Složilové, roz. Vojtkové s koněm Cita Vin se ziskem 106 bodů. Vítězkou se stala S. Horáková s Carismou 4 a celkovým počtem 110 bodů. V této kategorii bylo celkem
48 dvojic.
Za muže startoval Radek Musil se dvěma koňmi ze stáje Smolkových. Vitara 2 získala 70 bodů,
10. místo a Arkáda získala 61 bodů, 15. místo.
Pěkného výsledku 5. místa s počtem 107 bodů dosáhl jezdec Jaroslav Vrána na koni Galileo 1, jehož
majitelem je Miloš Kratochvil.

46

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2013

3. místo obsadil Jiří Složil ml. s koněm Gina Old se ziskem 131 bodů. Jirka je manžel Pavly Složilové, a tak bylo v Oldřichově určitě veselo.
Vítězem se stal MVDr. Jan Vala s koněm Kamelot 1 a zároveň mu patří i druhá příčka s koněm Rafir
s body 167 a 156. V kategorii mužů byla konkurence 45 dvojic.
Tímto vyhlášením jsme ukončili letošní sezonu. Na těchto výsledcích, kromě jezdců a trenérů, má
nemalý podíl i náš nepostradatelný kamarád Ivoš Dočkal, který se zúčastňuje všech závodů. Zavedl
úspěšné rituály před starty, které důsledně dodržujeme. Za jeho podporu mu patří dík celého oddílu.
Následuje příspěvek Zbyňka Smolky o jejich rodinné stáji.
Jezdecký oddíl

Rodinná stáj Hany a ZbyÀka Smolkov˘ch
Rodinná stáj Hany a Zbyňka Smolkových se při jejím založení v roce 1994 skládala z plemenných hřebců Przeswit, Sumat a Furioso. Postupně byli vyměňovaní za Przeswita Mičku, Quoniama, Lowenmut. Tito
hřebci byli využíváni pro připouštění klisen v celém okolí.
V roce 1997 přibyla do stáje klisna Dolores a její hříbě Vadira. Ta se vyhnula velké povodni (1997) svým
pobytem na pastvě, na rozdíl od své matky, která povodeň nepřežila.
V tomto roce byla zakoupena klisna Alpaka, zapsaná ve Státní plemenné knize, a byla využívána k chovným účelům. Zapuštěna byla kvalitními plemennými hřebci hanoverského chovu Radegast a Grandstep.
Po hřebci Radegast se narodil ryzí líbivý hřebeček Rocky a po Grandstepovi dva tmaví krasavci Gambrinus a Grafit. Všichni tři hřebečci byli exportováni na Slovensko, odkud dále pokračovali ve své kariéře. Alpaka se dožila úctyhodného věku 26 let.
Další rozvoj stáje nastal rokem roku 1998, a to nákupem klisny Alpina, o které se rozepíšeme později.
Teď se věnujme sportovní kariéře naší stáje. První starty začaly s hřebcem Lowenmut s jezdcem Martinem Veselským. Tato dvojice se účastnila jak chovatelských závodů v celém kraji, tak i získávání kritérií pro
mladé plemenné hřebce. Tato dvojice dosáhla stupně L.
Dalším sportovní hřebcem byl Quoniam s jezdkyní Irenou Doleželovou. Mnohá vítězství a dobré výsledky této dvojice dělaly dlouhou dobu radost celé naší stáji i jezdeckému oddílu. V roce 2000 byla ukončena
činnost Stanice plemenných hřebců a následovalo plné zaměření na jezdecký sport a chovatelství.
Nyní vám představíme Vadiru a Alpinu.
Vadira se narodila v srpnu 1996 po olympijském účastníku trakénského chovu jménem Vals. Její máma
Dolorés byla po hřebci Dueláno importovaném z Německa. Vadira se hned po výkonnostních zkouškách
ve třech letech začala připravovat na sportovní dráhu se svou stálou jezdkyní Janou Dočkalovou (Nečekalovou).
Díky svému sportovnímu talentu a ochotě k práci dosáhla Vadira jak s Janou, tak i dalším jezdcem Zbyňkem Smolkou, vysokých sportovních úspěchů. Za vše hovoří několikanásobná umístění obou jezdců ve
Středomoravské jezdecké lize. Po skončení své úspěšné sportovní kariéry byla připuštěna bavorským teplokrevníkem jménem Rosario, po kterém se narodila klisna Vivien.
Druhá narozená klisnička byla Vitara. Její táta byl holštýnský hřebec Landino. Ta již jako hříbě získala se
svou matkou na Moravské chovatelské přehlídce koní v Tlumačově druhé místo. Zúčastnila se i přehlídky
tříletých klisen se skvělým výsledkem. Po absolvování chovatelských zkoušek s výborným výsledkem byla
zapsána do Hlavní plemenné knihy svazu českého teplokrevníka.
Svou sportovní kariéru odstartovala ve čtyřech letech se stálým jezdcem Radkem Musilem. Dvojice v celé
sezoně dosahovala stálých a vynikajících úspěchů, to dokládá i čistě zajetý parkur stupně L**, což je vynikající výsledek.
Vitara se se svým skokovým a sportovním talentem jistě na této obtížnosti nezastaví a půjde výš, po vzoru své matky Vadiry. Díky Vitařiným úspěchům bylo rozhodnuto o dalším připuštění Vadiry vynikajícím hřebcem jménem Concreto holštýnského chovu. Hříbátko očekáváme začátkem března.
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Alpina se narodila mámě Alpaka po hřebci Przeswit. Tátou je trakénský hřebec Quoniam II138 albertovského chovu, který byl šampion plemeník v českém chovu. Alpina se taktéž účastnila přehlídky tříletých klisen v Tlumačově. Se svou stálou jezdkyní Pavlínou Vojtkovou se účastnila skokových soutěží až do stupně ZL. Poté byla připuštěna hřebcem Porter. Narodil se ji hřebeček jménem Portino a ten byl také exportován
na Slovensko. Ve dvou následujících letech byla připuštěna hřebcem Landino a narodily se dvě klisničky
jmény Alexis a Arkáda.
Alexis se pro svou klidnou povahu uplatňuje v hobby sportu a její jezdkyní je Petra Loskotová. Velkou
radost nám dělá Arkáda v sedle s Radkem Musilem. Ta ve svém prvním sportovním roce dosáhla výkonnosti stupně ZL, což je vynikající výsledek. I přes svou nervóznější povahu je dobře jezditelná a díky svému skokovému a elastickému pohybu předpokládáme vysoké úspěchy. V neposlední řadě patřil do naší
stáje i krásný černý poník Golfy, který v současné době dělá radost dětem.
Naše stáj se dále věnuje přípravě klisen k výkonnostním zkouškám, základnímu výcviku jezdců a je stálým účastníkem Středomoravské jezdecké ligy. Aktivně se také věnuje přípravě a pořádání tradičních jezdeckých závodů pořádaných v červnu a srpnu v mysliveckém areálu zvaném Konírna.
Na závěr bych si dovolil vzpomenout na osoby, které do života mezi koňmi rozhodně patří. Ať to bylo již
v minulosti nebo v současnosti při budování stájí, ježdění nebo i dalším chodu naší stáje. Nepostradatelní
při stavbě stájí byli Ivan Tomšů, Ivo Dočkal, Jindřich Baran, Lajčici (Milan Topenčík a Pavel Němec). Z jezdců prošli naší stájí Jana Nečekalová, Pavla Vojtková, Zuzana Obrtelová, Jana Butorová, Irena Doleželová,
Martin Veselský a Zbyněk Smolka.
Pan Ivo Dočkal je stále aktivní. Náš Ivoš je nedílnou součástí všech výjezdů. Ať jsou to závody, huberty
nebo chovatelské akce. Jeho ruka je nedílnou součástí při všech činnostech spojených s naší koňskou zálibou.
V posledních řádcích bych chtěl vzpomenout první osobu, bez které by celý provoz a fungování stáje
v žádném případě nemohl fungovat. Tou je paní Hana Smolková. Patří jí největší dík!
S koňáckým pozdravem: „Ať Vám koně jdou!“
Zbyněk Smolka
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
V letošním roce naše základní organizace Českého zahrádkářského svazu
opět uspořádala výstavu výpěstků ovoce a zeleniny. Její přípravou se zabývalo
pár „obětavců“ několik hodin.
Samotná akce proběhla v sobotu a neděli 5. a 6. října 2013. V sobotu byla
expozice otevřena od 13.00 do 17.00 a v neděli již od 9.00 do 17.00 hodin. Za
oba dva dny ji navštívilo okolo tří set osob všech generací, od dětí po seniory.
Sešlo se přes sto dvacet vzorků ovoce a zeleniny od členů ČZS, obyvatel obce, ZD Týn a ZD Partutovice. Novinkou byla výstavka zahrádkářských nástrojů, strojků a strojů, které již po generace pomáhají na polích a v zahradách. Další novou položkou byla doprovodná výstavka bonsají ze zahradnictví
pana Radka Tariče ze Želatovic.
Hned u vstupních dveří vítaly návštěvníky dýně, brambory, zelí, květinové vazby a množství stolů
s vonícím ovocem a pestrým výběrem další zeleniny.
Při další prohlídce jste se mohli seznámit se šikovností troubeckých rukou – pletením z papírových
ruliček, malbou na hedvábí, plstěním z ovčí vlny, malbou horkými voskovými pastely (enkaustika), aranžmá z čerstvých i suchých květin, paličkovanými obrázky, vyřezávanými výrobky a výrobky účastnic keramického kurzu pro dospělé.
I naše děti se předvedly se svými pracemi, keramikou, obrázky a fotkami z akcí družiny, MŠ a ZŠ. Na
malé expozici včelařů jste si mohli prohlédnout, jak to vypadá v úle s živými včelami a ochutnat perníčky a několik druhů medu.
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Na závěr prohlídky bylo možno potkávat zájemce o malý „slivkošt“. Dalo se vybírat z množství
vzorků slivovice z trnek, jablek, třešní, meruněk
a černých jeřabin. Členky klubu seniorů napekly
chutné koláčky a zákusky, které byly podávány
s čajem nebo kávou.
Velký dík za obětavost tak patří nejen jim, ale
hlavně členům ZO ČZS, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu výstavy.
M. Franková

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
musíme se pochlubit, že zvířata našich chovatelů dosahují vynikajících výsledků i za hranicemi našeho malého státu. Koncem roku 2012 se konala v Lipsku v Německu Evropská výstava drobných zvířat.
Z naší základní organizace se jí zúčastnila rodina přítele Jana Skopala s kolekcí králíků zakrslých železitých. Odborní posuzovatelé těmto zvířatům udělili vysoké bodové hodnocení ve výši 96.0, 95.5, 95.0
a 95.5, což prakticky znamenalo zisk čestné ceny a titulu mistr Evropy.
Další úspěšný svěřenec byl králík zakrslý divoce zbarvený, který získal výborných 95,0 a 96,0 bodů.
Oceněná zvířata mají předky v chovu přítele Tomáše Červinky z Kroměříže a německých chovatelů přátel Alera, Ederkinga, Brymera a Balaka. Ceny z Německa dorazily až v průběhu letošního roku, proto
se úspěchem přítele Skopala můžeme pochlubit až nyní. Plaketa mistra Evropy, talíř, čestná cena
a medaile za účast je dárkem pod stromeček.
K dosažení tak vynikajících výsledků je naprosto nezbytná intenzivní podpora a pochopení nejbližších rodinných příslušníků. K lásce ke zvířatům byl přítel Skopal veden od útlého dětství svými rodiči,
jak je vidět na přiložené fotografii, a tuto štafetu předává i svým dětem. V chovatelské organizaci je aktivně činný přes dvacet let a doufáme, že i nadále bude úspěšně reprezentovat troubecké chovatele na
tuzemských i zahraničních výstavách.
Šťastné a pohodové prožití vánočních svátků přeje za chovatele
Mal˘ Jenda

Jarmila Jehlářová
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Sázení stromkÛ
Milí spoluobčané,
již tradičně jsme státní svátek 28. října oslavili výsadbou stromů na území naší obce Troubky. Sešli
jsme se v obvyklé sestavě a během svátečního pondělního dopoledne jsme zvládli vysadit celkem
69 stromů. Z toho bylo 55 javorů, 2 okrasné třešně, 10 ovocných stromků a nezapomněli jsme ani na
2 lípy, náš národní strom. Bylo to krásné dopoledne.
Stromům zdar a vám všem také, přeje v příštím roce 2014 za „stromkaře“
Jarmila Jehlářová

Ze sportu
Fotbalov˘ klub Troubky
Hodnocení podzimní sezony
Výkladní skříní našeho klubu je krajský přebor mužů, kde jsme zaznamenali výtečné umístění v podobě 4. místa. Mužstvo mělo pod vedením hrajícího trenéra Lumíra Stokláska a asistenta Tomáše Stískala výborný start do podzimní sezony, který přinesl pohodu a uvolněnost do dalších zápasů. Nebýt
zranění několika klíčových hráčů v polovině soutěže, určitě bychom zamíchali pořadím mezi nejlepšími
třemi.
Dalším velkým úspěchem podzimu je účast ve finále Poháru České pošty okresu Přerov, kde jsme
nakonec podlehli celku FK Kozlovice 0:2.
Všem hráčům a celému realizačnímu týmu je nutno poděkovat za tyto historické úspěchy troubecké
kopané v podzimní sezoně.
B mužstvo po sestupu do nejnižší okresní soutěže mělo také dobrý vstup do soutěže, ale závěrečnými zápasy ztratilo přímý kontakt s nejlepšími celky. Několik hráčů z „Béčka“ během sezony úspěšně
vypomohlo při marodce „Áčka “, a tím vlastně podtrhli smysl působení našeho B mužstva.
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Dorost se potýká s generačním problémem, kádr je velmi úzký, a proto jeho podzimní výsledky dopadly neslavně. V okresním přeboru skončili s jediným bodem a bude záležet jenom na nich, jak se dají přes
zimu dohromady. Jejich trenér Martin Skřenek snad bude mít na jaře větší důvod ke spokojenosti.
Mladší žáci se v nové soutěži určitě neztratili a obsadili pěkné 4. místo. Trenér Petr Vašica měl k dispozici široký kádr fotbalistů této kategorie a z toho máme největší radost.
Mladší přípravka začala mistrovskou soutěž v podobě turnajů od podzimní sezony. Zde ještě na výsledcích tolik nezáleží, důležitá je chuť do trénování a plno kluků na hřišti. Toto zaručuje, že se kluci pod
vedením Tomáše Vojtáška budou neustále zlepšovat a budou dobrým základem pro další fotbalové kategorie.
Fotbalová školička vedená Michalem Bartoňkem má za sebou první rok svého úspěšného působení. Do tohoto projektu se už přihlásilo a tréninky pilně navštěvuje asi dvacet nejmenších kluků a holek,
kteří se zde učí první fotbalové krůčky. Přejme tomuto potěru, aby u fotbalu vydržel co nejdéle, a aby
se mezi nimi objevil v budoucnu další Honza Navrátil.
Jelikož se blíží konec roku, tak mi dovolte popřát všem, kdo se točí kolem fotbalu, a všem příznivcům
hodně zdraví a fotbalové pohody v novém roce.
Pavel Němčák
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Inzerce FK Troubky
FK Troubky hledá na příští sezonu zájemce o provoz
„Občerstvení na terase“ na fotbalovém hřišti.
Bližší informace poskytne Josef Pospíšil nebo Pavel Němčák.
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Pohodová sobota
V sobotu 26. října se ve sportovní hale konala Pohodová sobota, která byla určena nejen pro ženy,
i když muž se zúčastnil pouze jeden. Cílem této akce bylo během jednoho dopoledne představit dívkám a ženám různé druhy cvičení, které jsou zrovna „v kurzu“.
Každá si tak mohla vyzkoušet to, co by jí nejvíc vyhovovalo. A že bylo z čeho vybírat. Účastnice si
mohly zkusit piloxing, zumbu, zdravotní cvičení, bosu, tai-či a jógu. Každá si našla to své, co jí nejvíce
vyhovovalo. Byly však i ty, a těch nebylo málo, které vyzkoušely všechno a vydržely až do konce.
Začali jsme cvičit ráno o půl deváté pěkně svižným piloxingem (kombinace boxu, zumby a pilates)
pod vedením Edity Jemelkové a hned zpočátku byla hala plně obsazená. V tomto rychlém tempu jsme
pokračovali zumbou s Janou Hlavačkovou, jejíž cvičení už některé z nás také dobře znají.
Jako třetí v pořadí následovalo zdravotní cvičení s Kamilou Hořínovou. Tempo se hodně zpomalilo,
ovšem o to intenzivněji se zapojily svaly, a to často i ty, o kterých jsme doposud neměli ani ponětí.
A polovinu programu jsme měli za sebou, takže přestávka na kávičku přišla vhod. A po přestávce
jsme pokračovali v rychlejším tempu s cvičením na bosu pod vedením Vendi Janouškové. Pro ty, kteří
stáli na bosu poprvé, bylo zpočátku těžké udržet rovnováhu a zároveň zvládnout cvičební sestavu, ale
pod vedením Vendi to nakonec zvládli všichni.
Inu, jaký učitel, takoví žáci!
Před dalším cvičením jsme stihli v tombole vylosovat pěkné ceny určené pro úlevu a pomoc našemu
tělu. A hned nato jsme pokračovali v programu.
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Tentokrát jsme vyzkoušeli tai-či pod vedením paní Olgy Župkové. Pro většinu z nás to bylo něco úplně nového – seznámili jsme se s cvičením s relaxačními koulemi, naučili jsme se obřad čajového šálku a cvičení pro nabití energie a mnoho dalšího.
A celé pohodové dopoledne jsme zakončili jógou opět s paní Župkovou. Naučila nás pozdrav slunci,
který je zapotřebí cvičit denně tolikrát, kolik je vám let. Zaručeně se tak udržíte v dobré fyzické i psychické kondici.
Nutno podotknout, že na úspěchu celé akce se nemalou měrou podílely i naše dvě kosmetičky Hana
Lehká a Marcela Patáková, které během celého dopoledne zdarma poskytovaly kosmetické služby.
Nejedna účastnice využila jejich nabídky a mezi cvičením si nechala nalakovat nehty, upravit obočí,
namasírovat ruce, udělat zábal či něco jiného pro blaho těla a duše.
Velkou radost udělaly i ceny v tombole, které věnovala obec Troubky, oddíl ASPV, paní Hana Nezvalová a cvičitelka Edita Jemelková. Za ceny děkujeme. Nesmíme zapomenout poděkovat i samotným
cvičitelkám, bez jejichž elánu a nadšení pro věc by se akce nezdařila. Uměly vyhecovat, povzbudit
a pobavit.
Naší první Pohodové soboty se zúčastnilo celkem šedesát účastníků a pět cvičitelek, z toho polovina byla z Troubek a druhá polovina přijela z Přerova, Tovačova, Stříteže, Lipníka, Hranic, Henčlova a ze Znojma. Bylo hezké
vidět plnou tělocvičnu lidí nadšených pro sport.
Děkujeme za přízeň a doufáme, že se setkáme na další
Pohodové sobotě.
Ilona Vojtášková

Pro chvíle oddechu
Rozumíte cizím slovÛm?
aperitiv, rezignace, diletant, kverulant, unisono, erupce, jidášský, fádní, oponovat, klauzule
věčně nespokojený člověk, odevzdanost, výbuch, podmínka, jednotvárný, odporovat, jednohlas,
pokrytecký, nedouk, nápoj před jídlem
nápoj před jídlem, odevzdanost, nedouk, věčně nespokojený člověk, jednohlas, výbuch,
pokrytecký, jednotvárný, odporovat, podmínka

Řešení:
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Zadáno pro Ïeny
Pekařská pomazánka
Suroviny: 5 kostek droždí, 6 dkg másla, 1 cibule,
3 vejce, 1 kávová lžička kremžské nebo dijonské hořčice, 15 dkg šunky, 10 dkg strouhaného sýra, 4 lžičky sojové omáčky, česnek, majoránka, sůl.
Postup: cibuli a šunku nakrájíme nadrobno
a osmažíme na másle, přidáme droždí. Do rozpuštěného droždí přidáme hořčici, sojovou omáčku a dle chuti osolíme a opepříme. Za stálého
míchání přidáme vejce, nakonec přidáme nastrouhaný sýr, dochutíme česnekem, a majoránkou.
Podáváme s čerstvým pečivem.

Jablečné bábovičky
Suroviny: 35 dkg polohrubé mouky, sáček kypřicího prášku do pečiva, 25 dkg rozpuštěného másla,
17 dkg cukru, 125 ml sirupu, 4 vejce, asi 6 jablek
nastrouhaných nahrubo, 2 lžičky skořice + 2 lžičky na smíchání s cukrem, 22 dkg krupicového
nebo mletého cukru.
Postup: mouku smícháme s práškem do pečiva
a se skořicí. Přidáme máslo, cukr, sirup, vejce,
nastrouhaná jablka a důkladně těsto promícháme.
Pro zlepšení chuti můžeme přidat do těsta rozinky. Hotové těsto dáme do báboviček nebo srnčího
hřbetu. Pečeme asi 20 min. Upečené těsto vyklopíme a obalíme v cukru se skořicí.

Vánoční pomerančový punč
Suroviny: 400 ml vody, 2 roličky celé skořice,
2 hvězdičky badyánu, 5 hřebíčků, 10 dkg cukru,
šťávu ze dvou velkých pomerančů a jednoho citronu, 200 ml rumu (tuzemáku), pomeranč na ozdobu.
Postup: cukr svaříme na řídký karamel, přidáme
vodu, koření a proužek pomerančové kůry. Vaříme
pět minut. Odstavíme od plotny, vmícháme rum,
pomerančovou a citronovou šťávu, ochutnáme
a případně dosladíme. Rozlijeme do sklenic
a ozdobíme měsíčky pomeranče.
Dobrou chuť!
JS
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Pro chvíle oddechu
K ZAMYŠLENÍ
Definice štěstí
Víš, co je štěstí? Je to dům, auto a chata?
Ne, štěstí je dětství, kde je máma a táta.

Když vážíš si toho, co máš.
Když lepšího nic nehledáš.

Víš, co je štěstí? Když máš peněz jako smetí?
Ne, je to rodina, jsou to rozesmáté tváře dětí.

Když vůbec nevíš, co je závist.
Když nemáš v srdci svém nenávist.

Víš, co je štěstí? Když slibuje ti někdo modré z nebe?
Ne, štěstí je, když máš hodně lidí kolem sebe.

Když i přes slzy dokážeš se smát.
Když tě má někdo doopravdy rád.

Štěstí je, když pro někoho něco znamenáš,
když někomu radost uděláš.

Když umíš odpouštět a taky snít.
Štěstí je to, co každý člověk chtěl by mít.

Když o někoho opřít se můžeš,
když ochotně každému pomůžeš.

Ne však každý má o štěstí stejnou představu.
Někomu stačí málo, někdo chce bohatství a slávu.

Když někdo rád vzpomene si na tebe,
když všechno nechceš jenom pro sebe.

Někdo touží po tom, co druhý člověk má.
Proto mnoho lidí štěstí vůbec nepozná.

Tento text neznámého autora zaslala do redakce paní Marie Špalková (LAMA). Děkujeme

My‰lenky slavn˘ch
Plody ze stromu poznání jsou pro nejednoho člověka velmi trpké.
Ani pes hned nekousne, pokud vlídně promluvíš.
Chceš-li usnout, nezavírej oči, dokud nerozebereš všechny své dnešní skutky
Nejlepší přístroj na odhalování lží je žárlivá žena.

G. LAUB
RUSKÉ PŘÍSLOVÍ
PYTHAGOROS
J. THURBER

Umění žít je schopnost vzdát se něčeho důležitého, abychom si mohli dovolit něco zbytečného.
VITTORIO de SICA
Tajemství úspěchu často spočívá v tom, že se ze dvou možností zvolí ta třetí.
Humor je nejlepší náplast na rány života.
Chytrost, ne směšnost, musí vyvolat smích.
K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.
Mnohý muž se často zakouká do ženy, a přece do ní obyčejně nevidí.

J. ROSTAND
W. BOUSSET
J. WERICH
E. BURKE
NEZNÁMÝ AUTOR
LK
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Smích – nejlep‰í lék
Babička se prochází po Vyšehradě a ptá se policisty: „Poslyšte, pane strážníku, tenhle kopec, to je
Vyšehrad?“
„Samozřejmě, paní,“ odpoví policista.
„A je to opravdu ten Vyšehrad, ze kterého skočil Šemík s Horymírem do Vltavy?“
„Tak to netuším, nastoupil jsem do služby teprve před hodinou.“
Syn přinesl ze školy poznámku: „Ačkoliv jsem mu stokrát říkala, aby své domácí úkoly dělal sám,
neustále je někdo dělá za něho. Vážení rodiče, tuto poznámku podepište stokrát, aby si to váš syn
pamatoval!“
Indiáni se přijdou za náčelníkem zeptat, jaká bude zima.
Šaman rozhodí kamínky, ale nic nevidí.
Povídá: „Nevím, Velký Manitou mlčí, ale radši štípejte dříví.“
Indiáni štípou dříví a za týden se zase přijdou zeptat.
Šaman zase rozhodí kamínky, ale Velký Manitou stále mlčí.
Indiáni jdou zase štípat dříví.
Šamanovi to není milé, tak se jde na meteorologickou stanici zeptat, jaká bude zima. Tam mu řekli:
„Těžko říct, my nevíme, ale asi bude dost tuhá, indiáni už 14 dní štípou dříví.“
Po pěšině v parku běží vedle sebe dva muži. Po chvíli se jeden z nich představí:
„Já jsem Pepa – přespolní běh.“
„Já jsem Honza – průjem.“
Manžel přijel domů z lázní. Druhý den ráno mu říká manželka:
„Proč jsi v noci žmoulal polštář a volal Edit, Edit?“
„Ale, prosím tě, byly tam závody koní. Vsadil jsem na Edit.“
Druhý den jde z práce a manželka v okně mává dopisem: „Píše ti ta tvá kobyla z lázní!“
„Neznáš nějakou slušnou holku?“ ptá se kamarád kamaráda. „Rád bych se už usadil a oženil.“
„Znám. Nekouří, nepije a spát chodí každý den v devět.“
„Fakt? A můžeš mě s ní seznámit?“
„To můžu. Ale se svatbou budeš muset chvíli počkat. Je jí teprve devět.“
Policajt zastaví na ulici pořádně napitého řidiče v autě: „Váš řidičský průkaz!“
Řidič mu ho podává a povídá: „Ale vrátit, není můj!“
Hokejový reprezentant po zápase telefonuje otci:
„Viděl jsi ten náš zápas v televizi?“
„Neviděl, dneska jsem to nestihl.“
„To je škoda, dal jsem dva krásné góly.“
„Tak to jsem na tebe hrdý. A kolik to skončilo?“
„1 : 1“.
Ptá se nový soudce zkušenějšího kolegy: „Mám tu člověka, co prokazatelně pálí doma slivovici. Kolik
mu mám dát?“
„Tak stovku za litr, víc nedávej.“
Kanibal letí letadlem. Letuška se ho ptá: „Co si dáte k jídlu?“
Kanibal odpoví: „Přineste mi seznam cestujících, prosím.“
LK
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Plesová sezona
Zveme vás na

❦ MYSLIVECKÝ

PLES, ❦

který se koná v sobotu 11. 1. 2014 od 20.00 hod.
v Kulturním domě v Troubkách.

❦

hudba BIG MŽIK
myslivečtí trubači
speciality z myslivecké kuchyně
Srdečně zvou pořadatelé

Sbor dobrovolných hasičů Troubky
Vás zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
ve všech prostorách kulturního domu

15. února 2014
začátek ve 20 hodin, vstupné 60 Kč
K tanci a poslechu hraje taneční skupina Galaxy
Bohatá tombola • občerstvení zajištěno
Srdečně zvou troubečtí hasiči
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Plesová sezona

Zveme vás na

OBEC N Í PLES ,
který se koná v sobotu 15. března 2014
od 20. hodinv Kulturním domě v Troubkách.
Hraje BLUE BAND COMPANY
Bohatá tombola • občerstvení zajištěno
Přijďte se pobavit, srdečně zvou pořadatelé.
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Reklama

Nezvládáte své dluhy?
Navštěvují Vás exekutoři a věřitelé?
Tato situace má také své řešení, obraťte se na nás.

¤e‰íme

ODDLUÎENÍ
(osobní bankrot) dle insolvenčního zákona
Jediná možnost, jak se ZÁKONNĚ zbavit dluhů.
• snížení dluhů až o 70 %
• konsolidace všech úvěrů a půjček
• zastavení exekucí, vymáhání dlužných částek
• zachráníme Vaši nemovitost před dražbou
Vhodné pro: důchodce, inv. důchodce, pracující, bývalé OSVČ, maminky na MD

POMÒÎEME – PORADÍME – ODDLUÎÍME

KATARÍNA VAŇKOVÁ, DiS. – tel.: 777 442 449
EMAIL: vankova@abivia.cz
Husova 2, Přerov, budova Pegas – 4. patro
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Reklama
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Reklama
KOSMETICKÉ SLUÎBY
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MODELÁÎ NEHTÒ
MARCELA PATÁKOVÁ
DùDINA 759/12, TROUBKY, MOBIL: 731 613 570

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

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

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2014.

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

·Èastné a veselé Vánoce
a v‰echno nejlep‰í v novém roce 2014.
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Reklama

KADE¤NICTVÍ
Dûkuji v‰em zákazníkÛm za pﬁízeÀ,
pﬁeji krásné Vánoce
a v‰echno nejlep‰í v novém roce 2014.

Hana Vávrová, telefon: 731 185 402

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

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
MARIE PAVLÍKOVÁ – KADERNICTVÍ
ˇ
Pﬁeji v‰em zákazníkÛm
radostné Vánoce
a hodnû úspûchÛ v novém roce 2014.
Telefon: 776 306 777

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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K¤ÍÎOVKA
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 10. 3. 2014 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní
výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka ze Zpravodaje č. 4/2013: ……………………………………………………………………………….......................................
Jméno a adresa: ………………………………………………………….........................................................…..třída:……...........….
Správná odpověď z minulého čísla: ZAJÍČKY, PRO DRAKY
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Tomáš Borek, Jakub Stískal z Ivančic, Barbora a Tomáš Petrovští
z Henčlova, Martinka Orlová z Lobodic, Martinka Zdařilová, Michaela Řezníčková, Eliška a Marie Malíkovy, Pavlínka a Marie
Musilovy, Eliška Brožková, Petr Skopal.
Gratulujeme, dárky dostanete po vánočních prázdninách. Hezké Vánoce!
Redakce

Foto Jaroslav Řihošek

. prosince 2013
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