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VítáNÍ obãánÛ v troubkách 30. 11. 2014

120 let
od zaloÏení SDH Troubky

Nejvyšším hasičským vyznamenáním
titulem Zasloužilý hasič byli za celoživotní práci ve sboru oceněni starosta sboru
bratr Antonín Kamelandr a člen sboru
bratr František Němčák.

Vystoupení Sluníãek na setkání seniorÛ

Antoním Kamelandr

Foto: Jaroslav ¤iho‰ek

František Němčák
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Slovo úvodem
Vážení občané,
každé čtvrtletí přinese něco zvláštního, čím nám zůstane dlouho v paměti. Poslední čtvrtletí letošního roku se může nazvat vzpomínkové. Shodou okolností v tomto období dochází k významným jubilejním výročím.
Jistě jste si všimli, že naše sdělovací prostředky se delší dobu věnovaly stému výročí vypuknutí první světové války. Oběti na životech byly téměř v každé obci. V Troubkách mají své čestné místo na pomníku padlým v parku u kostela.
Druhé výročí, které vzpomínala naše republika, bylo 25. výročí sametové revoluce.
Celá jedna generace se již narodila a žije ve svobodné zemi.
Další výročí se týká převážně naší obce. Je to 70. výročí letecké bitvy na Moravě. K úctě hrdinského
boje amerických letců nás váže důstojný památník padlým pilotům u nás na hřbitově. Vzpomínkové slavnosti se letos zúčastnili i zástupci amerického velvyslanectví.
K důležitým událostem patří i volby do obecního zastupitelstva. Novým zastupitelům přejeme hodně
sil v prosazování lepšího života v obci.
Ostatní události proběhly letos jako každým rokem, pěkné počasí nám přispělo k důstojným vzpomínkám na naše nejbližší, kteří už nejsou mezi námi. Senioři se sešli v hojném počtu na tradičním podzimním posezení. A děti nepřišly o vytoužené setkání s Mikulášem, doplněné pěknou výstavou a rozsvícením vánočního stromu.
Dlouhodobé přípravy k Vánocům nás přivádějí k názoru, že se nejedná jen o reklamy, ale o každoroční čas věnovaný úklidu, shánění dárků, pečení dobrot a milým setkáním se svými drahými. Je to
vlastně delší ustálené období roku, věnované našemu okolí a rodině.
Jako každoročně vám i dnes připomínáme, abyste nezapomněli na nešťastné, chudobné občany při
novoroční Tříkrálové sbírce.
Do nového roku přejeme všem čtenářům hodně zdraví a životní pohodu.
Redakce

Pomník padl˘m v I. svûtové válce
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PODùKOVÁNÍ
Děkujeme našim distributorům za celoroční spolupráci při prodeji Troubeckého zpravodaje.
Jsou to ZELTR Troubky, COOP – nákupní středisko, Pošta Troubky, Smíšené zboží Marie Soukupová a Smíšené zboží Frgalovi.
Za velni dobrou spolupráci děkujeme zaměstnancům firmy Elán spol. s r. o. Přerov.
Redakce

Informace obecního úﬁadu
V˘sledky voleb do zastupitelstva obce Troubky
konan˘ch dne 10. 10. – 11. 10. 2014
(Výpis ze zápisu.
Více na http://www.troubky.cz/obecni-urad/uredni-deska/konecne-vysledky-voleb-do-zastupitelstva-obce)
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
Pořadí na
Počet
zvolení
hl. lístku
hlasů
Volební strana č. 1 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1. Jaroslava Špalková
64
2.
325
2. Radim Létal
43
14.
227
3. Marie Rašková
35
5.
226
Volební strana č. 2 – Komunistická strana Čech a Moravy
1. Antonín Ticháček
59
1.
201
2. Dominik Dočkal
36
8.
183
Volební strana č. 3 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1. Radek Brázda
42
1.
563
2. Martin Frgal
36
2.
533
3. Vladimíra Hanzlíková
50
3.
482
4. Emil Smolka
53
6.
443
5. Jindřich Válek
50
4.
427
6. Hana Kadlecová
48
5.
382
7. Jaroslava Vojtková
57
7.
275
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů Troubky
1. Libor Nedbal
52
1.
285
2. Radomír Soušek
43
3.
251
3. Hynek Brázda
51
2.
243
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Usnesení z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Troubky
konaného dne 5. 11. 2014
v sále Kulturního domu v Troubkách
1. Zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Jaroslavu Vojtkovou a Ing. Radima
Létala a zapisovatelkou Hanu Kamelandrovou.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje
program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje
zvolení jednoho místostarosty.
4. Zastupitelstvo obce určuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích, že pro výkon funkce starosty obce a místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
5. Zastupitelstvo obce volí
starostou obce Mgr. Radka Brázdu.
6. Zastupitelstvo obce volí
místostarostou obce Mgr. Martina Frgala.
7. Zastupitelstvo obce volí
členem rady Mgr. Vladimíru Hanzlíkovou.
8. Zastupitelstvo obce volí
členem rady Ing. Jaroslavu Špalkovou.
9. Zastupitelstvo obce volí
členem rady Ing. Hynka Brázdu.
10. Zastupitelstvo obce zřizuje
finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.
11. Zastupitelstvo obce volí
předsedou finančního výboru Ing. Radima Létala.
12. Zastupitelstvo obce volí
předsedou kontrolního výboru Libora Nedbala.
13. Zastupitelstvo obce volí
členy finančního výboru ve složení Jaroslava Vojtková,
Dana Kořínková, Blanka Pospíšilová a Pavel Vojtášek.
14. Zastupitelstvo obce volí
členy kontrolního výboru ve složení Ing. Radomír Soušek, Ing. Klára Sobková, Bc. Pavel Smolka a Dominik
Dočkal.
15. Zastupitelstvo obce zřizuje
výbor pro protipovodňová opatření, přičemž výbor bude
pětičlenný.

16. Zastupitelstvo obce volí
předsedou výboru pro protipovodňová opatření Jindřicha
Válka.
17. Zastupitelstvo obce volí
členy výboru pro protipovodňová opatření ve složení Emil
Smolka, Mgr. Marie Rašková, Antonín Ticháček a Ondřej Vojtek.
18. Zastupitelstvo obce stanovuje
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
• člen rady 1 900 Kč,
• předseda výboru nebo komise 1 300 Kč,
• člen výboru nebo komise 900 Kč,
• člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500 Kč.
19. Zastupitelstvo obce stanovuje
v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích, že při souběhu výkonu dvou či více
funkcí (z dále uvedeného výčtu: člen rady a předseda
výboru či komise, předseda výboru či komise a člen jiného výboru či komise, člen výboru a člen komise) se
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro
jednotlivé funkce ve výše uvedeném usnesení číslo 18.
20. Zastupitelstvo obce stanovuje
v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode
dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet
ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (předsedy
výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise)
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Troubky, 6. 11. 2014.
Mgr. Radek Brázda
starosta obce

Mgr. Martin Frgal
místostarosta obce
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Oslavy 70. v˘roãí nejvût‰í letecké bitvy na Moravû
20. 11. 2014 se konal na hřbitově v Troubkách u památníku padlých amerických letců pietní akt
k 70. výročí letecké bitvy na Moravě. Oslav se zúčastnili i vzácní hosté – váleční veteráni ze Spojených
států amerických, pan Orvill Hommert a Hjalmar Johansson.
Před sedmdesáti lety se nad Hanou střetly americké a německé letecké síly v největší letecké bitvě,
která se odehrála nad územím naší republiky.
V neděli 17. prosince 1944 před polednem napadli němečtí stíhači americký bombardér B-24 s desetičlennou posádkou pilota a kapitána Thomase Westa. Po útoku těchto stíhačů začal bombardér plně
naložený bombami hořet, a po ztrátě kusu pravého křídla se dostal do vývrtky a ve vzduchu vybuchl.
Část posádky byla silnou explozí vymrštěna ven z letadla, ovšem pouze čtyři z nich na padácích dopadli na zem v blízkosti naší obce. Zbylých šest bylo nalezeno mrtvých poblíž vraku bombardéru.
Z amerických letců se na padácích zachránili Thomas Qualman – navigátor, Edmund Kasold – druhý pilot, Thomas Noesges – bombometčík a zraněný radista Trefrey Ross.
Další členové posádky – pilot a kapitán Thomas West, zbrojíř Thomas Deibert, zadní střelec Joseph
Mergo, střelci Frank Yesia a Roy Doe a letecký inženýr Frederic Gaul byli při souboji, při explozi nebo
při dopadu zabiti.
Ze zachráněných byli ihned zajati Thomas Noesges a Trefrey Ross, zatímco Thomas Qualman
a Edmund Kasold se po strastiplném a namáhavém útěku v zasněžených horách nakonec vzdali Němcům v Liptálu dne 23. prosince 1944.
Zajatí američtí letci byli nejdříve eskortování na četnickou stanici do Troubek, kde se jich ujal místní
farář pan Valentin Nepustil. Pan farář Nepustil sehrál důležitou roli i při pohřbívání mrtvých amerických
letců. Díky jeho usilovnému vyjednávání se podařilo německé úřady přesvědčit, aby mrtví američtí letci byli pochování na hřbitově v Troubkách.
Na slavnostním setkání v Troubkách bylo u hrobu amerických letců připomenuto – jak je uvedeno na
mramorové desce jejich hrobu – Zemřeli, abychom my žili a byli svobodni.
Čest jejich památce.

V neděli 14. 12. se uskutečnil u památníku padlých amerických letců místní pietní akt na připomínku
jejich hrdinské smrti. Ve stejný den byla v kostele sv. Markéty sloužena mše svatá za padlé letce
a P. Valentina Nepustila, iniciátora vybudování památníku.
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 24. 9. 2014
1. Zastupitelstvo obce schválilo
pana Libora Nedbala a paní Janu Navrátilovou ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Ilonu Sychravovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
upravený program zasedání Zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady obce za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o přijatých rozpočtových opatřeních č. 4/2014
a č. 5/2014, které schválila Rada obce.
7. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o vývoji hospodaření obce za období 1-8/2014.
8. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
důvodovou zprávu o plnění rozpočtu k 31.8.2014.
9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2014 v předloženém znění, a to
včetně přílohy – rozpisu výdajových kapitol.
10. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky
s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1-8/2014.
11. Zastupitelstvo obce po projednání povoluje
výjimku z počtu žáků v základní škole v rozsahu 167
žáků základní školy pro školní rok 2014/2015, což odpovídá průměrnému počtu 16,7 žáků na 1 třídu základní
školy.
12. Zastupitelstvo obce po projednání se zavazuje
k povinnosti uhradit zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou krajským normativem na vzdělávací činnost
základní školy na maximálně 167 žáků pro školní rok
2014/2015.
13. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-8008050/VB/1, název: Troubky, Dřímal, KNN.
14. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
starostu obce k podpisu této smlouvy.
15. Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje
záměr prodeje obecního pozemku p. č. 4825 v k. ú.
Troubky nad Bečvou panu Luďkovi Judasovi.
16. Zastupitelstvo obce po projednání ruší
část usnesení č. 18/28/2013 ze zasedání Zastupitelstva
obce Troubky, konaného dne 27. 11. 2013, kterým byla

stanovena cena za prodej části pozemku p.č. 215/1 v k. ú.
Troubky nad Bečvou, a to dle znaleckého posudku.
17. Zastupitelstvo obce po projednání ruší
část usnesení č. 18/29/2013 ze zasedání Zastupitelstva
obce Troubky konaného dne 27. 11. 2013, kterým byla
stanovena cena za prodej pozemku p.č. 1312 v k. ú.
Troubky nad Bečvou, a to dle znaleckého posudku.
18. Zastupitelstvo obce po projednání ruší
část usnesení č. 18/30/2013 ze zasedání Zastupitelstva
obce Troubky konaného dne 27.11.2013, kterým byla stanovena cena za prodej části pozemku p.č. 1316/1 v k.ú.
Troubky nad Bečvou, a to dle znaleckého posudku.
19. Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje
kupní cenu za prodej části obecního pozemku p.č. 215/1
o výměře 47 m2, a to dle zpracovaného geometrického
plánu, na částku 100 Kč za 1m2. Cena je snížena z důvodu schválení prodeje části daného pozemku v roce 2013.
Pozemek se nachází v k. ú. Troubky nad Bečvou.
20. Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje,
že strana kupující uhradí poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí.
21. Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje
kupní cenu za prodej obecního pozemku p.č. 1312
o výměře 95 m2 na částku 100 Kč za 1m2. Cena je snížena z důvodu schválení prodeje daného pozemku
v roce 2013. Pozemek se nachází v k. ú. Troubky nad
Bečvou.
22. Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje,
že strana kupující uhradí poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí.
23. Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje
kupní cenu za prodej části obecního pozemku p.č. 1316/1
o výměře 66 m2, a to dle zpracovaného geometrického
plánu, na částku 100 Kč za 1m2. Cena je snížena z důvodu schválení prodeje daného pozemku v roce 2013.
Pozemek se nachází v k. ú. Troubky nad Bečvou.
24. Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje,
že strana kupující uhradí poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí.
25. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zařazení území obce Troubky do územní působnosti
MAS Střední Haná, o. p. s., na období 2014–2020.
26. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje mezi Obcí Troubky a Olomouckým krajem dle přílohy.
27. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
starostu obce k podpisu této smlouvy.
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Rada obce
USNESENÍ Z 77. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 77/998/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 77/999/2014
1. Rada obce schválila uzavření Smlouvy č. 13163016
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt „Údržba zeleně pro
obec Troubky – extravilán“ dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 77/1000/2014
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 1 000 Kč Hospici na Svatém Kopečku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 77/1001/2014
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 10 000 Kč spolku „Rodinná stáj Krejčířovi, o. s., na činnost kroužku voltýže v roce 2014,
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 19/2014
o poskytnutí výše uvedeného příspěvku dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 77/1002/2014
1. Rada obce schválila uzavření směnné smlouvy na věci
movité (traktory) mezi Obcí Troubky a panem Vladimírem Machulou, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 77/1003/2014
Rada obce schválila složení hodnotících komisí pro projekty obce podpořené z Operačního programu Životní
prostředí – „Sběrný dvůr pro obec Troubky“, „Kompostárna pro obec Troubky“ a „Svoz biologického odpadu
pro obec Troubky“ a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 77/1004/2014
Rada obce schválila složení hodnotící komise pro projekt
obce podpořený z Regionálního operačního programu
Střední Morava – „Revitalizace centra obce Troubky“, a to
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.

Usnesení rady 77/1005/2014
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. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 77/1006/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Marcele Koutové, 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 77/1007/2014
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. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 77/1008/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2014.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 77/1009/2014
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 smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 77/1010/2014
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 smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 77/1011/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Zlatě Baďurové, Troubky.
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2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 9. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 15. 9. 2014.
USNESENÍ Z 78. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 78/1012/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1013/2014
1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Sběrný dvůr pro obec
Troubky“, kdy nejvhodnější nabídku podala společnost
FORNAL trading s.r.o., Měrůtky, a to s nabídkovou
cenou 1 398 000 Kč bez DPH.
2. Rada obce schválila uzavření Kupní smlouvy č. 2/2014
mezi Obcí Troubky a společností FORNAL trading
s.r.o. Měrůtky na realizaci zakázky „Sběrný dvůr pro
obec Troubky“, a to dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1014/2014
1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky „Kompostárna pro obec Troubky“, kdy nejvhodnější nabídku podala společnost
ENERGREEN Projekt s.r.o., Olomouc, a to s nabídkovou cenou 4 849 000 Kč bez DPH.
2. Rada obce schválila uzavření Kupní smlouvy č. 1/2014
mezi Obcí Troubky a společností ENERGREEN Projekt s.r.o., Olomouc na realizaci zakázky „Kompostárna pro obec Troubky“, a to dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
V Troubkách dne 29. 9. 2014.

USNESENÍ Z 79. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 79/1015/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 79/1016/2014
1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy objektu
v areálu Českého svazu chovatelů, ZO Troubky“, kdy
nejvhodnější nabídku podala společnost Klempířství
Pavel Kořínek, Troubky, a to s nabídkovou cenou
150 168 Kč bez DPH.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 14/2014 mezi Obcí Troubky a společností Klempířství Pavel Kořínek, Troubky na realizaci zakázky
„Oprava střechy objektu v areálu Českého svazu chovatelů, ZO Troubky“, a to dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
V Troubkách dne 29. 9. 2014.
USNESENÍ Z 80. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 80/1017/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
Usnesení rady 80/1018/2014
1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace centra obce
Troubky“, kdy nejvhodnější nabídku podala společnost
SISKO spol. s r.o. Přerov, a to s nabídkovou cenou
2 341 065 Kč bez DPH.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 10/2014 mezi Obcí Troubky a společností SISKO
spol. s r.o. Přerov na realizaci zakázky „Revitalizace
centra obce Troubky“, a to dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy

Úprava prostoru u kulturního domu.
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Usnesení bylo přijato 3 hlasy přítomných členů rady,
tj. 60 % všech členů rady.
V Troubkách dne 7. 10. 2014.
USNESENÍ Z 81. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 81/1019/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 81/1020/2014
1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky „Svoz biologického odpadu pro
obec Troubky“, kdy nejvhodnější nabídku podala společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, a to s nabídkovou cenou 2 289 000 Kč bez DPH.
2. Rada obce schválila uzavření kupní smlouvy č. 3/2014
mezi Obcí Troubky a společností ELKOPLAST CZ,
s.r.o., Zlín, na realizaci zakázky „Svoz biologického
odpadu pro obec Troubky“, a to dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 10. 10. 2014.
USNESENÍ Z 82. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 82/1021/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 82/1022/2014
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 7/2014
v předloženém znění, a to včetně přílohy – rozpisu výdajové kapitoly.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 82/1023/2014
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění dopravní
obslužnosti, a to včetně uzavření Smlouvy o postoupení závazku veřejné služby na zajištění dopravní
obslužnosti, a to v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto smluvního závazku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 82/1024/2014
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 10 000 Kč spolku FK Troubky o.s., na
opravu vřetenové sekačky v roce 2014,
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 20/2014
o poskytnutí výše uvedeného příspěvku dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 82/1025/2014
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 500 Kč Nadaci Charty 77, a to na Konto
Bariéry.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 82/1026/2014
1. Rada obce schválila pořízení párty stanu od společnosti Kunovský s.r.o., a to dle předložené nabídky
za cenu ve výši 135 000 Kč bez DPH.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 82/1027/2014
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. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 82/1028/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS
Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 82/1029/2014
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. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 82/1030/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 82/1031/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská panu Vladimíru Roubalovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 82/1032/2014
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 smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 10. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 82/1033/2014
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma
A paní Věře Smolkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to na dobu neurčitou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 82/1034/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu v kulturním domě panu
Romanu Pospíšilovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to do 31. 10. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 21. 10. 2014.
USNESENÍ Z 83. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 83/1035/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 83/1036/2014
Rada obce stanovila plat řediteli Základní školy a Mateřské školy Troubky, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 3. 11. 2014

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 1/1/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/2/2014
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 8/2014
v předloženém znění, a to včetně přílohy – rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/3/2014
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 9/2014
v předloženém znění, a to včetně přílohy – rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/4/2014
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 14213644
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to na projekt „Kompostárna pro obec Troubky“,
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady, tj.
100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/5/2014
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2014 mezi Obcí Troubky a společností
„ZAK PLUS – stavba s.r.o., a to na akci „Oprava povrchu pavlačí a podhledů DPS Šíma A a B“,
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/6/2014
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10 000 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Troubky na akci „Netradiční československá olympiáda“.
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2. Rada schválila změnu závazných ukazatelů provozního příspěvku Základní školy a Mateřské školy Troubky na rok 2014 takto:
Mzdové náklady pedagogických a nepedagogických
pracovníků 415 000 Kč (původně 450 000 Kč),
Dohody 115 000 Kč (původně 80 000 Kč).
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/7/2014
Rada obce schválila zveřejnění záměru na uzavření
Dodatku k nájemní smlouvě č. sad/1 z 16. 5. 2003.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/8/2014
1. Rada obce schválila uzavření Dohody mezi Obcí
Troubky a společností ZELTR AGRO a.s. dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Dohody.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/9/2014
Rada obce schválila zveřejnění záměru na uzavření
pachtovní smlouvy č. 52/2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/10/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/11/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/12/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/13/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2014.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/14/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská panu Vladimíru Roubalovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/15/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská panu Pavlu Brašíkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 5. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/16/2014
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. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/17/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská panu Vladimíru Borkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/18/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě DPS Kozlovská paní Jarmile Mezulianikové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 1/19/2014
Rada obce schválila upravený návrh termínů zasedání
Rady obce v roce 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 19. 11. 2014.
USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 2/20/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 2/21/2014
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 14214104
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to na projekt „Sběrný dvůr pro obec Troubky“,
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 21. 11. 2014.
USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
Usnesení rady 3/22/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 3/23/2014
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 10/2014
v předloženém znění, a to včetně přílohy – rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 3/24/2014
Rada obce schválila plán inventur na rok 2014 dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 3/25/2014
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
reklamní plochy č. 3/2014 mezi Obcí Troubky a společností IWWA s.r.o. Kroměříž.
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 3/26/2014
Rada obce schválila poskytnutí odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Troubky z účelové dotace,
a to dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady, 1 členka rady se při hlasování o přijetí usnesení zdržela.
Usnesení rady 3/27/2014
Rada obce schválila poskytnutí mimořádné odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Troubky, a to dle
předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady, 1 členka rady se při hlasování o přijetí usnesení zdržela.
Usnesení rady 3/28/2014
1. Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 3 000 Kč pro Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky, o.s., na mikulášskou nadílku.
2. Rada schválila uzavření smlouvy č. 21/2014 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky na
rok 2014 pro výše uvedené sdružení a dle dispozic
uvedených výše.
3. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 3/29/2014
Rada obce schválila termín a program I. zasedání Zastupitelstva obce ve volebním období 2014–2018,
a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 3/30/2014
1. Rada obce schválila zrušení komise pro protipovodňová opatření, a to z důvodu zřízení Výboru pro protipovodňová opatření Zastupitelstvem obce.
2. Rada obce na základě zrušení výše uvedené komise
rozhodla o zrušení členství všem členům komise, včetně předsedy a tajemníka.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
V Troubkách dne 28. 11. 2014.
Zapsal: Mgr. Radek Brázda

✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
Srdeãnû zveme obãany na

TRADIâNÍ NOVOROâNÍ OH≈OSTROJ,
kter˘ bude zahájen u obecního úﬁadu
v 0.15 hod..

✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
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Vánoãní dílny
a rozsvícení vánoãního stromu
V pátek 28. listopadu uspořádala komise pro kulturu a volný čas ve spolupráci s obecním úřadem
tradiční vánoční dílny spojené s rozsvícením vánočního stromu.
V prostorách kulturního domu si mohli návštěvníci prohlédnout a zakoupit nejrůznější vánoční dekorace a ozdoby. Na jejich zhotovení bylo použito všech možných technik a materiálů, takže vybrat si mohl
opravdu každý. V nabídce byly nejrůznější dekorace, svícny a ozdoby ze dřeva, proutí, keramiky, drátků, přírodnin, háčkovací příze, šitá srdíčka, panenky, betlémy…
Pracovníci obecního úřadu měli pro návštěvníky připravený svařák, malé občerstvení a pro děti čaj
a čokoládové figurky pro radost.
Hlavní program slavnostně zahájili trubači Zátrža a poté vystoupili na improvizovaném pódiu žáci ZŠ
s písničkovým pásmem. Děti zpívaly moc hezky a dokonce si někteří z přihlížejících i nenápadně setřeli slzičku dojetí. Vystoupení, které připravila paní učitelka Eva Vojtková, bylo po zásluze oceněno velkým potleskem a sladkou odměnou.
Potom se děti konečně dočkaly příchodu Mikuláše s jeho družinou. Mikuláš si s dětmi popovídal, zazpíval a kouzelnou berlou rozsvítil vánoční strom. Čerti některým dětem nahnali trochu strachu, ale hodní andílci je zahnali a spolu se členy SPŠ rozdali všem dětem mikulášské balíčky. Tyto dárky připravili
a věnovali právě členové Sdružení přátel školy při ZŠ Troubky. Děkujeme.
Děkujeme Emilu Smolkovi za osvětlení vánočního stromu, Petru Mlčochovi za ozvučení a všem, kteří na této akci pomáhali.
Zaměstnanci Obecního úřad
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Základní ‰kola
Mlad˘ Demosthenes
Vzhůru do regionálního kola soutěže Mladý Demosthenes!
Druhý prosincový den proběhlo školní kolo soutěže komunikačních dovedností Mladý Demosthenes. Soutěž je určena žákům II. stupně, a proto jsme byli moc rádi, že tu
své zastoupení měly všechny příslušné ročníky. Šestou třídu reprezentovala Tereza Geryková. Ze sedmé třídy si dělali zálusk stát se Mladým Demosthenem celkem 4 žáci, a to
Anna Burianová, Lucie Dočkalová, Tomáš Běhal
a Jan Dvořák. Všichni tito jmenovaní spadali shodně do I. věkové kategorie.
V druhé kategorii se mezi sebou utkaly dvě žákyně 8. třídy – Michaela Řezníčková a Veronika
Sojáková společně s jediným zástupcem 9. třídy
Martinem Borkem. Dle pravidel soutěže měl každý řečník za úkol předvést 1 až 2 minutový monolog na libovolné téma vztahující se k daným tematickým okruhům. Výběr soutěžících padl na tyto
okruhy: Umění a kultura, Zdraví, Sport, Problémy
mladých lidí, Naše budoucnost, Cestování. Porota hodnotila originalitu tématu, práci s informacemi, jazykové prostředky, práci s hlasem a v neposlední řadě neverbální komunikaci.
V součtu všech těchto hodnocených oblastí se na
1. místě umístily Anna Burianová (I. kategorie)
a Veronika Sojáková (II. kategorie), což je zároveň opravňuje k reprezentaci školy v regionálním
kole této soutěže, jež se uskuteční v termínu leden
– březen 2015. Závěrem bychom chtěli všem
zúčastněným poděkovat za to, že řečnili a svými
výkony potvrdili, že to s komunikačními dovednostmi žáků naší školy není vůbec špatné!
Postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně vnímavých posluchačů v dalším postupném kole!
Šárka Dvořáková
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(Ne)viditelná Olomouc
Dne 27. 11. 2014 navštívili žáci 6. třídy netradiční výstavu (Ne)viditelná Olomouc přibližující svět
nevidomých.
Výstava byla rozdělená do dvou částí. V tmavé
části jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je
pohybovat se bez jednoho z nejdůležitějších smyslů – bez zraku. S pohybem v absolutní tmě nám
pomáhal nevidomý průvodce Jirka. Pomocí hmatu jsme poznávali různé předměty a přírodniny,
pomocí čichu různé vůně. Také jsme si zkusili projít ulicí plnou nástrah, se kterými se nevidomí a slabozrací potýkají v běžném životě.
Ve světlé části si žáci mohli prohlédnout kompenzační pomůcky, pomůcky v domácnosti a hry
pro nevidomé. Mohli si také vyzkoušet speciální
brýle, které simulovaly různé druhy zrakových
postižení. Součástí světlé části byla i výstava
výrobků, které vyráběli lidé se zrakovým postižením. Na závěr nám náš průvodce zahrál na klávesy a žáci si za jeho doprovodu i zazpívali.
Karolina Haiderová

Z ohlasu ÏákÛ:
Brailllovo písmo
Nevidomý klavírista

Bylo to super! Ale slepá bych nechtěla být. Je
to hodně starostí navíc a těžké. Náš průvodce byl
hodný a hrál hezky na klávesy. Jela bych tam
klidně znovu.
Tereza Geryková

Bylo to tam moc super, i když jsme v té tmě
vůbec nic neviděli. Jirka hrál pěkně na klavír. Byla
tam pěkná výstava keramických i pletených
výrobků, nejvíc se mi líbil model katedrály
sv. Václava.
Natálie Dermíšková

Bylo to nádherné. Nejvíc se mi líbila temná
část. 45 minut jsme „viděli“ jako slepí a museli
jsme používat všechny smysly kromě zraku.
Doporučuju jet.
Jakub Berák

Nejvíc se mi líbila tmavá část. Tam mě zaujaly srsti lišky a lva. Ve světlé části se mi líbila hra
Člověče, nezlob se pro slepé.
Ondřej Soják

Neviditelná Olomouc je super. Líbila se mi třídička prádla, Braillovo písmo a psací stroj.
Václav Krutil
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Netradiãní ãeskoslovenská olympiáda v Troubkách
V loňském roce byla po 24 letech obnovena spolupráce mezi Základní školou
v Raslavicích na Slovensku a naší školou v Troubkách. Smlouva o naší spolupráci byla podepsána slavnostně dne 28. října 2013 v Raslavicích a v průběhu
prvního roku poté došlo především k vzájemnému seznámení pedagogů při čtyřech návštěvách.
Letos v říjnu zavítala do Troubek dětská výprava ze Slovenska. Dvacet pět žáků
sedmých tříd se svými pedagogy se přijelo zúčastnit Netradiční československé
olympiády. Tuto akci připravil pedagogický sbor naší školy pod vedením pana ředitele. V průběhu týdne od 20. do 24. října byla připravena řada zajímavých soutěží,
družné zábavy i všestranného poučení. Za Troubky soutěžili všichni žáci sedmé
a osmé třídy. Děti vytvořily národnostně smíšené týmy. Zpočátku většina z nich pociťovala vzájemné obavy a ostych, ale během týdne se při bohatých společných aktivitách žáci rychle sblížili a spřátelili.
Hned v pondělí je čekal nelehký úkol – zvolit si názvy týmů, vymyslet bojový pokřik
a namalovat vlajku.
Úterní program odstartoval slavnostním
zahájením olympiády za účasti zástupců
obce. Zazněly hymny, starosta obce Mgr.
Radek Brázda přivítal slovenskou návštěvu
a zavzpomínal na vzájemnou družbu let
minulých. Ředitel školy Mgr. Petr Vrána připomněl hlavní myšlenky a cíle obnovené spolupráce a poté již prohlásil Netradiční československou olympiádu za zahájenou. Krátce
nato se rozběhl dopolední soutěžní blok
s názvem Troubkoběh-sedmiboj, který
v odpoledních hodinách vystřídal program
nazvaný Kin-ball, ringo, to je bingo!.
Po náročném sportovním úterý byla středa
věnovaná návštěvě Muzea J. A. Komenského
v Přerově, prohlídce Olomouce a na závěr
hrám v tamní laser aréně.
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Předposlední den byl protkán netradičními disciplínami všeho druhu, pantomimou či zkouškou zažít
na vlastní kůži, jaké by to bylo být komentátorem přenosů olympijských disciplín. Závěrem byli vyhlášeni ti nejlepší, předány ceny, avšak ty při tomto setkání nehrály tak dominantní úlohu jako spíše velká
chuť všech žáků zúčastnit se her.
A jak tento týden prožívali sami žáci, jak jej hodnotí, jaké mají dojmy, vzpomínky a zážitky?
„Koncem října jsme měli vzácnou návštěvu – sedmáky ze ZŠ Raslavice. Byla pro nás nachystána
olympiáda, během níž jsme se seznámili, poznali zase někoho nového a zpestřili si týden. Všichni se
už teď těšíme na další setkání s našimi novými slovenskými kamarády.“ (Anička)
„Každý tým obdržel obálku, ve které se skrýval jeden ze sedmi olympijských sportů. Každý musel
sestavit medailonek o určitém sportu, který prezentoval ostatním týmům. Potom byla na řadě pantomima, u které jsme se hodně zasmáli. A taky jsme se na chvilku stali moderátory, když jsme komentovali různé záběry sportů z olympiády. Porota, která se skládala ze slovenských učitelů, byla velice přísná
a pozorně nás sledovala.“ (Veronika)
„V pondělí to všechno vypuklo! Po příjezdu a ubytování Slováků jsme byli rozřazeni do družstev.
K nám do týmu se přidala Miriam, Laura a Erik a my se konečně seznámili! Se Slováky si hodně rozumíme a je s nimi spousta legrace!“ (Lucka)
Doslova a do puntíku se tak splnilo přání pana ředitele, které vyjádřil při slavnostním zahájení olympiády, a to navázat nová přátelství, obnovit družbu s Raslavicemi, a tím tak navázat na tradici rodičů,
ale především prožít pěkný společný týden nabitý pestrým programem a nevšedními zážitky. Přejme
dětem, aby jim kamarádství dlouho vydrželo a měly tak možnost poznat život, kulturu a tradice nám
všem blízkého národa. A jako bonus nemusí umět žádný cizí jazyk!
Již teď můžeme prozradit, že další společnou akcí žáků zúčastněných škol bude lyžařský výcvikový
kurz, který se uskuteční od 11. do 16. ledna příštího roku ve skiareálu Vezersko – Bachledova dolina
na Slovensku. Už teď se těšíme!
Zdena Odložilíková

Tﬁídíme s rodiãi
Na úterý 25. 11. 2014 si Ekotým naší školy připravil akci Třídím,
třídíš, třídíme. Prezentaci si připravily žákyně osmé třídy Eva
Němčáková a Veronika Sojáková.
Akce proběhla ve školní jídelně
před třídními schůzkami. Rodiče
měli možnost získat řadu důležitých informací o problematice třídění odpadu nejen ve škole, ale
i v naší obci.
Dozvěděli se, co přesně patří
do kontejnerů na papír, plasty, sklo
a co je nutné odvézt do sběrného
dvora. V průběhu akce zhlédli
video o třídění odpadu – Jak omezit množství odpadu a shrnutí Jak
třídit. Pro rodiče připravili malé
pohoštění žáci sedmé třídy. Na
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závěr akce vyplnili rodiče anketu o třídění odpadu v domácnosti a vyzkoušeli si třídit odpad do připravených kontejnerů.
Renáta Nedomová a Michaela Řezníčková, žákyně 8. třídy

Ví‰, co jí‰?
Žáci prvního stupně se zúčastnili besedy o zdravé výživě. Paní
Lucie Němcová, výživová poradkyně, si připravila pro žáky zajímavý program o zdravém životním
stylu. První část byla teoretická,
děti se seznámily se základními
pravidly zdravé výživy. V druhé
části besedy si žáci pod vedením
paní Němcové sami připravovali
zdravou svačinku. Tato chvíle byla
pro děti velmi záživná. Děti vybíraly z nejrůznějších druhů ovoce
a zeleniny, cereálních pochutin,
sýrů a šunky. Z potravin si vytvářeli zdravý talíř, který nejen dobře
chutnal, ale i dobře vypadal. Zdravé talíře i s tvůrci si můžete prohlédnout na fotografiích.
Ivana Smolková
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Speciální tﬁída
Podzim byl ve speciální třídě jak jinak než nabitý učením, tvořením, poznáváním a návštěvou nejrůznějších akcí. Zahájili jsme krásnými výtvory pod názvem Začarovaná krajina.
Divadelní představení Rákosníček a jeho rybník a Klukoviny v Městském domě v Přerově nám vykouzlily úsměv na tváři.
Teplé podzimní počasí nám přálo na naší oblíbené hipoterapii u paní Krejčířově v Troubkách, kde jsme
prožili krásné odpoledne zaměřené na smyslovou výchovu. A co nás čeká? Pečení mikulášských perníčků, Putování za vánoční hvězdou v Městském domě v Přerově, návštěva vánočních trhů v Olomouci, společně s 1. stupněm vánoční posezení s koledami, říkadly, zvyky a vystoupení dramatického kroužku.
A protože jsme byli celý rok hodní, snad k nám také přijde Ježíšek…
Krásné Vánoce Vám přejí žáci a paní učitelky ze speciální třídy!

Ze ‰kolní druÏiny
Zima pomalu převzala svou vládu a před námi
jsou nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Přesto
bychom se chtěli ohlédnout za uskutečněnými
akcemi v naší školní družině.
Měsíc září se nesl ve znamení seznamování,
především u těch nejmenších, u prvňáčků. Společně jsme překonali první dny v novém prostředí,
zavzpomínali na prázdniny a chod družiny se naplno rozjel. Všechna naše oddělení se zapojila do
„bramborového týdne“, pekli jsme dobroty či vyráběli zvířátka z brambor. Počasí nám letošní podzim opravdu přálo, a tak jsme spoustu času trávili
na školní zahradě, zasoutěžili jsme si při podzimní olympiádě, postavili domečky pro skřítky a společně si zazpívali.
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Začátkem měsíce října nás
čekal výlet za kamarády do Tovačova, prošli jsme stezku kolem
rybníka a porovnali síly v různých
sportovních disciplínách. Výlet se
po všech stránkách vydařil, už se
těšíme na další společnou akci!
Již tradičně se na konírně konala
drakiáda, vítr se postaral o to, aby
draci vzlétli vysoko k obloze,
a radost v dětských očích napověděla, že šlo o nezapomenutelnou akci.
Listopad nám zahájila dýňová
slavnost, na kterou jsme vytvořili
mnoho výrobků s podzimní tematikou. V tomto měsíci proběhlo
také opékání buřtů na školní
zahradě. Svatý Martin sice na
bílém koni nepřijel, seznámili jsme
se však s jeho příběhem a vytvořili lucerničky. Koncem listopadu
se konala také pyžamová párty.
Ve školní družině se stále něco
děje, tvoříme, pečeme, sportujeme... zkrátka nikdy se nenudíme!
V prosinci máme v plánu spoustu
akcí a už se moc těšíme na překvapení pod stromečkem.
Za školní družinu přeji všem
kouzelné Vánoce plné pohody
a splněných přání.
Pavla Krátká
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Keramick˘ kurz pro dospûlé
Každý školní rok je v nabídce zájmových kroužků i ten keramický. Letos zájem dětí o jeho navštěvování nebývale vzrostl, a tak jsme museli přidat další termín. Celkem tedy ve třech dnech pracuje s hlínou 48 dětí. Mimo to chodí také deset dětí z MŠ každé čtvrteční odpoledne zkoušet svou šikovnost.
Po počátečních základech, kdy jsme tvořili hrníčky a obrázky, se teď před Vánoci pouštíme do výroby adventních věnců, čertů, sněhuláků a vánočních ryb. Největší zájem o práci s hlínou je u dětí prvního stupně. Bohužel ve vyšších třídách mají děti již jiné zájmy a jen málokteré vytrvá až do třídy deváté.
Je to ovšem škoda, protože teprve po delší době a zkušenostech začnou nosit domů pěkně vypracované a dokonalé výrobky.
Tak se podívejte, jak se nám při práci daří.
Miťa Franková

Mateﬁská ‰kola
Také slyšíte to slabounké cinkání rolniček? To už nám venku panuje paní Zima, ale já ještě zavzpomínám na barevný podzim a na všechno, co děti ve školce během podzimních měsíců prožily. Začnu
u těch našich nejstarších, předškoláků.
Ti v polovině října vyrazili na výlet do Tovačova, aby na vlastní oči viděli, jak probíhá výlov rybníka,
práce na sádkách a jakou to dá fušku, než se k nám na štědrovečerní tabuli dostane takový macatý
kapřík. Zážitek to byl příjemný, vody bylo všude dost a dokonce padala i z nebe.
A protože vodu mají děti rády, je potřeba umět i plavat! To se snažila Sluníčka naučit i paní instruktorka z přerovského bazénu, kam děti jezdily na plavecký výcvik. Během deseti lekcí se staly vodníkem,
krokodýlkem, žabičkou, námořníkem, potápěčem, i skokanem. Naučily se šlapat vodu, správně dýchat,
splývat, používat ruce i nohy při plavání, vylovit kroužek ze dna bazénu, jezdit na skluzavce i na vodní
klouzačce. Za to, že všichni obstáli a zvládli kurz bez problémů, se mohou pochlubit plaveckým vysvědčením.
Jak všichni víte, na podzim kromě toho, že venku často prší, fouká i silný vítr! A ten děti ze školky
potřebovaly na to, aby mohly zase po roce vyvětrat svoje papírové draky. No, někteří byli i z igelitu, ale
to nijak nebránilo tomu, aby vypukla na polích pořádná drakiáda. Děti ze Sluníček mají už velkou sílu,
a proto si svoje dráčky pouštěly samy. Jen jim paní učitelky a teta sem tam pomohly rozmotat zamotané provázky. Dětem ze Skřítků a Kuřátek museli pomoct i jejich rodiče, proto paní učitelky připravily pro
celé rodiny odpoledne plné soutěží, her a úkolů. Děti pomáhaly rodičům udržet na provázku neposedné dráčky a za odměnu si všichni pochutnali na špekáčku opečeném na ohni.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2014

A vyvrcholením podzimního období se ve školce staly přípravy na dýňovou slavnost spojenou
s lampionovým průvodem. To byste nevěřili, kolik
kukuřic, šišek, kaštanů, šípků, listí a dalších přírodnin je ke tvoření potřeba. Kolik jsme s dětmi
spotřebovali papíru a lepidla. A dýně, cukety
a patizony ani nespočítám! Ale myslím, že kdo
z vás se byl ve škole a školce podívat, musí uznat,
že výsledek stojí vždycky za to!
Mezitím vším tvořením a vyráběním se ve školce musí najít i čas na básničky a písničky. Ještě,
že jsou děti tak pilné a učenlivé. Svou šikovnost
nepředvedly jen při vystoupení na setkání seniorů, ale básničky přednáší s láskou i na vítání
občánků našim nejmenším. A tím nacvičování
nekončí, ale k tomu se vrátíme později.
Děti musí neustále něco objevovat, tvořit,
vymýšlet a zkoumat, to jistě všichni dobře znáte.
Proto mají v rámci školky možnost přihlásit se do
různých kroužků. V letošním roce to jsou angličtina, keramika, ekologický kroužek, a jestli nasněží,
tak v novém roce budou někteří jezdit lyžovat. Tak
uvidíme...
28. 11. jsme se možná potkali na vánočních dílnách, kde jste se mohli inspirovat, nakoupit si zajímavé drobnosti, vyrobit vánoční dekorace, nebo
jen tak ozdobit perníček. Vánoční strom se nám
rozsvítil a oznámil, že Vánoce jsou za dveřmi. Čerti si naštěstí nikoho do pekla neodnesli!
A je tady prosinec. Kouzelný poslední měsíc
v roce. Okna školky zahalila krásná zimní výzdo-
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ba, všude voní napečené perníčky a my s dětmi ve školce máme zase plno práce. Další nacvičování,
letos na mikulášskou besídku. Všechny děti nasadily čertovský kostým a předvedly spoustu nových
říkanek, básniček a písniček.
Jestli chcete, jednu vás také naučím: Čertíka se nebojíme, vůbec totiž nezlobíme,
a když tak jen trošinku, tatínka a maminku!
Besídky proběhly pro rodiče 2. a 3. prosince a při nich se některým dětem podíval na zoubek i opravdický čert! Ale nic nenašel. Dětem totiž před čertíkem prohlédla zuby naše paní zubařka MUDr. P. Létalová, kam docházíme dvakrát ročně na pravidelné prohlídky. Takže čert měl smůlu! Ale zato od Mikuláše a andílků si za svoje vystoupení na besídce vysloužily sladkou a také zdravou odměnu. Nějaká ta
dobrota a ovoce se našly pro každého.
Ještě děti vyfotil pan fotograf. Na fotografii byl vánoční stromeček. Ale na obrázku to není ono, proto
se opravdické stromečky rozsvítily ve všech odděleních MŠ. A děti netrpělivě čekaly, jestli se jim splní
přání a školku navštíví Ježíšek. Myslím, že děti od září udělaly opravdu spoustu práce, a to ve všech
odděleních. Však se jich zeptejte sami....
Vám ostatním přeji, abyste pod vánočním stromečkem našli od Ježíška nějaký dáreček, aby Vánoce
byly klidné, voňavé a spokojené. A odpočiňte si!
A Ježíšku, prosím – alespoň metr sněhu!
Za kolektiv MŠ a všechny děti Olga Bršťáková

SdruÏení pﬁátel
Z· a M· Troubky
Čas nám neúprosně běží a my za sebou máme
další lampionový průvod i mikulášskou nadílku.
Letošního lampionového průvodu se opět účastnilo hodně dětí, a také jejich rodiče i prarodiče. Průvod vyšel v 17 hodin od Základní školy, kde bylo
možné si prohlédnout krásnou výstavu dýní
a nejen to. Ve školní jídelně byly i tento rok vystaveny krásné práce školních dětí. Netrvalo dlouho
a průvod se přesunul k mateřské škole, jejíž okolí
bylo díky paním učitelkám, tetám a rodičům dětí
moc hezky nazdobeno.
Za mateřskou školkou v areálu u betonového
hřiště jsme měli pro všechny připraveno občerstvení v podobě čaje zdarma, k jídlu byla dobrota
z udírny a na zahřátí jsme měli pro rodiče připraveno svařené víno. Zapálili jsme oheň a o zábavu
se nám postarala paní učitelka Eva Vojtková, za
což jí moc děkujeme. Evička hrála u ohně na kytaru a děti si s ní zazpívaly spoustu krásných písniček.
S pomocí rodičů a dětí jsme zapálili a vypustili
dvacet lampionů štěstí. Jsme moc rádi, že nám
přálo počasí a že účast byla veliká.

23

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2014

28. listopadu při rozsvěcení vánočního stromku u kulturního domu jsme pro děti připravili mikulášskou nadílku. Všechny děti od malých až po deváťáky od nás, potažmo od Mikuláše, dostaly balíček
plný dobrot a malou hračku. Troufnu si říct, že balíček potěšil všechny děti. A že jich bylo! Balíčků jsme
rozdali 250.
Tato akce nás příjemně naladila na vánoční notu a tímto vám všem přejeme příjemné a pohodové
vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce 2015.
Za SPŠ Romana Soušková

Z na‰í farnosti
Chudoba a Vánoce
Když se řekne slovo Greccia, většinou nikoho zdejšího toho mnoho nenapadne v souvislosti s oslavou Vánoc. Když se řekne jméno František z Assisi, leckomu již začne svítat. Někoho může napadnout
i souvislost této středověké postavy velkého významu se jménem dnes dosti populárního papeže, upozorňujícího na chudobu ve světě.
František z Assisi (1181–1226), vlastním jménem Giovanni Battista Bernardone, syn bohatého italského kupce s látkami a jeho francouzské manželky, odtud jméno Francesco – Francouzek, si užíval
plnými doušky svého bujarého mládí, které vyvrcholilo tím, že si chtěl dokázat svou mužskou neohroženost a sílu ve válce proti Perugii a vysloužit si rytířské ostruhy. Tam nastal v jeho životě naprostý zlom.
Vojsko bylo rozprášeno, bojechtiví synci zbohatlíků uvězněni na déle než rok v nehostinných žalářích,
dokud si je jejich příbuzní nenašli a nevykoupili. František navíc onemocněl. Rok, dva po tomto životním fiasku, ve svých pětadvaceti letech, kdy bezcílně bloumal po krajině, vstoupil do polorozbořeného
kostela svatého Damiána.
Zde učinil tak mocný zážitek s Kristem, že to změnilo od základu jeho život. Poprvé zaslechl Kristův
hlas: „Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá.“ Tato výzva byla pro něho nesmírně
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silná. Odtud se začal odvíjet příběh chudoby a nesmírného bohatství ducha, který má svůj dopad až
k dnešním dnům. František nejprve rozprodal část otcova majetku, což mu vysloužilo vydědění od jeho
otce spojené s gestem vysvléknutí se z otcových šatů, kde poněkud bizardní situaci urovnával místní
biskup, který budoucího světce a patrona ekologů zahalil před davem svým pláštěm. Poté začal
v naprosté chudobě a bez prostředků kostel opravovat.
Život v chudobě a naprosté odkázanosti na dary druhých spojoval s životem Kristovým, o kterém četl
v evangeliu, když Kristus posílal své učedníky k židům v Palestině: „Jděte a kažte, že se přiblížilo království
nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku; neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť ,hoden je dělník své mzdy‘“ (Mt 9, 7-10).
Evangelium začal v šatu chudáka, bosý a bez peněz kázat a postupně se k němu přidávali další,
oblékající kajícný šat chudoby. Rok 1209 je tak považován za začátek společenství tzv. menších bratří,
řád bratří františkánů, pro které František sepsal předpisy tohoto společenství, a které ústně schválil
tehdy nejmocnější muž Evropy, papež Inocenc III. a roku 1223 úředně schválil papež Honorius III. Papež
a imperátor Evropy Inocenc
III. měl v době, kdy skupina
mladých lidí horlivě žila
v přísné chudobě a kázala
evangelium, zvláštní sen.
V něm se mu před očima
hroutil jeho papežský chrám,
lateránská bazilika v Římě.
Ve snu se však vyskytl jakýsi chuďas, který svýma rukama tento chrám podpíral
a držel, aby nespadl. Pochopil, že Bůh, chce obnovit církev skrze hnutí kolem Františka. Pro naši zemi není bez
zajímavosti, že tímto hnutím
byla ovlivněna i Anežka Přemyslovna, dcera krále Přemysla Otakara I., která
v Praze založila ženský klášVánoãní hra ter žijící podle Františkových
zásad. Františkovo kázání a prostota prodchnutá ryzí vírou pohnula i egyptského sultána k povolení,
aby „Menší bratři“ spravovali posvátná místa ve Svaté zemi, obsazené již v té době muslimy.
Žil v chudobě jako Kristus a jako Kristus trpěl. Dva roky před smrtí se mu ukázaly rány na rukou a na
nohou a v boku, v místech, kde byl Kristus ukřižován, které nazýváme stigmata. Pro jeho chudobu
a ryzost legendy hovoří nejednou o přírodě, která se před ním sklonila, o zvířatech, která k němu měla
důvěru bez strachu. Ve své písni nazval František bratrem slunce i měsíc, vodu i oheň, dokonce sestrou i smrt těla.
Vraťme se k tomu, co se stalo v Greccii o Vánocích roku 1223. František toto místo miloval. Zbudoval si zde v chudobném kraji, který měl zvlášť rád pro jeho prostotu, ve skále poustevnu, kam si chodil
odpočinout a v tichu, samotě a modlitbě načerpat sílu pro vedení společenství řádových bratří. A právě před oněmi Vánocemi poprosil místního šlechtice Jana, jak píše Celano v Prvním životopisu svatého Franstiška: „Chceš-li, abychom blížící se slavnost Páně slavili u Greccia, pospěš si a pečlivě obstarej, co ti říkám. Neboť to chci vykonat na památku tohoto Dítěte, které se narodilo v Betlémě, a chtěl
bych vlastníma očima vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo snášet, když leželo v jeslích, u nichž
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stál vůl a osel, a když leželo na seně“ (1Cel 84). Tato myšlenka byla realizována, jak o tom dále hovoří františkánské prameny: „Den radosti se blížil, čas jásotu nadešel. Z různých chýší přišli bratři, muži
i ženy z okolí, jak jen mohli, připravili svíce a pochodně, aby osvítili onu noc, která ozářila jasnou hvězdou všechny dni a roky. Konečně přišel světec, všecko našel připraveno, viděl to a radoval se. Postavili jesle, přinesli seno a přivedli i vola a oslíčka. Je uctěna prostota, povýšena chudoba, zvelebena pokora a z Greccia se stává nový Betlém. Noc je jasná jako den a lidé i zvířata se cítí blaženě. Lidé se sem
scházejí a naplňuje je z obnovené tajemné události nová radost. Les zní písněmi a od skal se odráží
jásot. Bratři zpívají, přinášejí tak Bohu náležitou chválu a celá noc jásá čistou radostí. Boží světec stojí u jesliček, vzlyká bolestí a zároveň je proniknut svatou zbožností a podivuhodnou radostí. U jeslí se
slaví slavná mše svatá - kněz pocítí netušenou útěchu. Světec si obléká jáhenská roucha - byl totiž diakonem - a libozvučným hlasem zpívá evangelium. Jeho hlas, jeho silný hlas, jeho něžný hlas, jeho jasný hlas, jeho libozvučný hlas zve všechny k nejvyšší chvále. Pak shromážděnému lidu káže o narození chudého Krále a blahořečí městečku Betlému“ (1Cel 85-86).
František z Assisi nebyl prvním, kdo „vymyslel“ vánoční jesličky, navázal na italskou tradici počínající papežem Liberiem ve 4. století, který v římské bazilice Santa Marie Maggiore (pro nás známé tím, že
zde byly o šest století později jiným papežem schváleny staroslověnské bohoslužebné knihy bratří Cyrila a Metoděje) nechal postavit dřevěnou konstrukci betlémské stáje, kde se slavívala půlnoční mše.
Později tato tradice přešla do Neapole a dalších italských měst, kde bylo v kostelech zdůrazňováno propojení žlabu, místa Kristova narození, a oltářů, kde se Kristus „znovu rodí“ v eucharistii během mše
v podobě chleba – svaté Hostie. František chtěl tuto známou skutečnost akcentovat svým živým betlémem a sám říká: „Hle, (Kristus) každodenně se ponižuje, jako kdysi z královského trůnu přišel do lůna
Panny, tak každodenně přichází k nám v pokorné podobě. Každý den sestupuje v rukách kněze z Otcovy náruče na oltář.“
Chudoba a Vánoce. Tak zní název tohoto článku. Obdivujeme nenápadný způsob života a ohromný
vliv Františka z Assisi, který ještě i dnes mnohé oslovuje, jako i třeba postoje současného populárního
papeže. Náš obdiv by však měl spočinout na tom, kdo ovlivnil tohoto světce, na Ježíši Kristu.
Obdiv tomu, kdo ve svých rukou spřádal a drží nitky tohoto prostoru, kterému říkáme existence,
a v něm se nacházejících forem života ve svých nejrozličnějších formách, kterým vévodí projev rozumu,
svobody a krásy v lidských bytostech. A právě pro ně, tedy pro nás, se tento stal jedním z nás v naprosté
chudobě, aby člověk, prach země, byl pozdvihnut k bohatství a kráse Boží důstojnosti.
Požehnané Vánoce a čas naplněný setkáním s pokorným Tvůrcem, který nás přetváří ke svému obrazu v Kristu, v roce 2015 přeje a k tomu žehná
Váš otec Radek

Také Vás rádi zveme k návštěvě troubeckých jesliček v kostele, které budou zpřístupněny v tyto dny:

TROUBECK¯ BETLÉM
Otevřen pro veřejnost:
24.12. setkání dětí a rodin u Betléma v 15 hod.
25.12.
čtvrtek od 14 hod. – 16 hod.
26.12.
pátek od 14 hod. – 16 hod.
27.12.
sobota od 14 hod. – 16 hod.
28.12.
neděle od 14 hod. – 16 hod.
31.1.
středa od 14 hod. – 16 hod.
1.1.
čtvrtek od 14 hod. – 16 hod.
4.1.
neděle od 14 hod. – 16 hod.
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Pozvání od troubeck˘ch farníkÛ
Troubečtí farníci zvou do svých domovů všechny, kdo chtějí znát důvody jejich víry a naděje, stejně
tak i na faru. Také Vás zvou i do kostela na tyto bohoslužby, či akce:

·TùDR¯ DEN 24. PROSINCE
Kostel v 15.00 hod.
Setkání dětí a rodičů u Betléma v kostele za zpěvu koled, četby vánočního evangelia a zhlédnutí vánoční divadelní scénky. Na závěr také vyprošení Božího požehnání knězem otcem Radkem všem přítomným. Zvou děti a mládež farnosti Troubky.
Kostel v 21.00 hod.
Půlnoční bohoslužba, zkrášlená zpěvem chrámového sboru Troubečan.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNù 25. PROSINCE

Kostel v 8.30 hod.
Hlavní vánoční bohoslužba, zkrášlená doprovodem varhan, houslí a fléten farní mládeže.

SVÁTEK SVATÉHO ·TùPÁNA 26. PROSINCE

Kostel v 8.30 hod.
Bohoslužba ve svátek prvního křesťanského mučedníka svatého Štěpána, bohoslužbu doprovází dechová hudba přátel pana Vysloužila.
Návštěva starých a nemocných (odpoledne)
Mladí lidé s houslemi a flétnami spolu s panem farářem nesou do domů těchto našich bratří
a sester hosta nejvzácnějšího, Eucharistického Krista, za zpěvu koled.

SVÁTEK SVATÉHO JANA 27. PROSINCE

Kaple sv. Martina v 11 hod. (Henčlov)
Bohoslužba ve svátek svatého apoštola Jana s žehnáním vína podle tradice v tento den.

SVÁTEK SVATÉ RODINY (NEDùLE O VÁNOCÍCH, 28. PROSINCE)

Kostel v 8.30 hod.
Na svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa si manželé obnovují svůj manželský slib před oltářem a předávají si malé pozornosti své lásky. Zveme všechny manželské páry, které uzavřely církevní manželství, k vyjádření své pokračující lásky k sobě navzájem před tváří Boží.

SVÁTEK SVATÉHO SILVESTRA 31. PROSINCE
Kostel v 17. hod.
Mše na poděkování za uplynulý rok.
Fara po mši
Po mši na faře silvestr pro seniory naší farnosti.

SLAVNOST MATKY BOÎÍ, PANNY MARIE 1. LEDNA
Kostel v 8.30 hod.
Mše na začátku nového občanského roku.
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Spoleãenská kronika
V˘znamná v˘roãí
V ﬁíjnu 2014
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V listopadu 2014
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V prosinci 2014
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

60 let
Anna Zhřívalová
Věra Polášková
Věra Butorová
Antonín Ticháček
Luděk Novák
Ludmila Dočkalová

60 let
Jan Zatloukal
Vladimíra Mateřánková

60 let
Zdeněk Vinkler
František Gregovský

70 let
Vladimír Machula
Jiří Skopal
75 let
Marie Bradová
80 let
Ludmila Kamelandrová

65 let
Františka Mrtvá
Anežka Smolková
Jana Vojtková
František Němčák
Eduard Kočí
Alois Lajčík

65 let
Věra Kelnarová
Marie Rašková
85 let
Oldřich Krejčíř
93 let
Vlasta Gregovská

70 let
Emilie Říhovská

85 let
Hedvika Pazderová
Viktor Janoušek

75 let
Jarmila Kozáková
Věra Zdařilová
Věra Trnečková
Miroslav Cudzik

92 let
Stanislav Nečekal

85 let
Františka Svozilová

V‰em jubilantÛm pﬁejeme do dal‰ích let hodnû zdraví, pohody
a spoustu hezk˘ch chvil stráven˘ch se sv˘mi nejbliÏ‰ími.

OPUSTILI NÁS
Marie Ra‰kovál ❦ Alois Koﬁínek ❦ BoÏena Brázdová ❦ Stanislav Obrtel
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.
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V˘znamná v˘roãí
ManÏelé
Marie a Ladislav
Janou‰kovi
oslavili 20. listopadu 2014 krásných

60 let spoleãného Ïivota.
Do dalších let prožitých spolu
jim přeje hodně štěstí a zdraví
celá rodina a sousedi.

Zlatá svatba
Dne 21. listopadu je tomu již padesát let, co věrně, bok po boku, obráží svět

manÏelé Jarmila a Ladislav Vojtkovi.
Milí rodiče, dovolte mi v tuto chvíli za nás, vaše děti, vnoučata a pravnoučata,
poděkovat za vaši péči, výchovu, probdělé noci, lásku, rady, pomoc a skvělý příklad,
kterým pro nás všechny jste.
Přejeme vám, aby vám i ta druhá padesátka vašeho manželského života přinášela tolik radosti,
uspokojení a štěstí, jako ta první.
K zlaté svatbě vám gratulují a zdraví, lásku a štěstí přejí
Ladislav a Svûtlana, Jitka a Vladimír, Jarmila a Miroslav,
vnouãata Martin, Michal, Sandra, Adámek, Davídek a pravnuãky Nikolka a Klaudinka.
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Vítání obãánkÛ
První adventní neděli 30. listopadu jsme v naší obřadní síni slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Program nám zpříjemnilo vystoupení dětí z mateřské školy, pod
vedením paní učitelky Hany Cetkovské, s jejich písničkami a básničkami. Předvánoční čas zpestřilo i vystoupení děvčat ze základní
umělecké školy Terezy Topenčíkové a Veroniky Sojákové, která nám
na flétnu zahrála písničky a vánoční koledy. Za jejich vystoupení jim
moc děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za hudební doprovod a panu Jaroslavu Řihoškovi za krásné fotografie miminek.

Alexandra Gregovská

H. Kamelandrová

·tûpán Roln˘
·imon Ra‰ka

·imon Koneãn˘
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Knihovna
Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.
Georg Christoph Lichtenberg, německý osvícenec

Provozní doba
V pondělí 22. 12. a 29. 12. bude v knihovně zavřeno.
Krásné Vánoce a hlavně pevné zdraví v novém roce vám přeje Hana Obrtelová

A léta bûÏí...
Následující snímky byly pořízeny jako fotodokumentace obecní kroniky. Starší generace si jistě ráda
osvěží paměť vzpomínkami na doby minulé.
Stará budova místního národního v˘boru pﬁed demolicí v roce 1976. V této budovû bylo sídlo správy
MNV od roku 1945.
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B˘valá lékaﬁská ordinace pﬁed demolicí v roce
1976. Ve dvacát˘ch
letech minulého stolení
sem byla pﬁemístûna
z obecních pastou‰ek
ãetnická stanice a po
2. svûtové válce po‰ta.

Budova poÏární zbrojnice pﬁed
rekonstrukcí v r. 1975.
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Pohled na ulici Dûdina se smuteãní
vrbou, která byly v roce 1976 skácená
z dÛvodu stáﬁí a bezpeãnosti.
Úprava autobusové zastávky na Pﬁerov v ulici Dûdina. Po stranách silnice
se nachází stará rodinná zástavba.
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V b˘valém hostinci u VyslouÏilÛ byla zﬁízena prodejna potravin – samoobsluha – pozdûji prodejna a sklad nábytku.

PÛvodním majitelem obchodu se smí‰en˘m zboÏím, ke kterému patﬁila také pekárna a prodej
rakví, byl Robert St˘blo. Pozdûji zde byla zﬁízena
prodejna prÛmyslového zboÏí.
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Znám˘ hostinec Zavadilka. V provozu byl aÏ do
roku 1997, kdy ho zniãila velká povodeÀ.
Pﬁíjezd do Troubek v r. 1977.

LK
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Omluva:
v minulém Zpravodaji bylo u fotografie stavební čety MNV omylem
uvedeno jméno Oldřich Vrána. Správně měl být uveden Oldřich
Němčák. Tímto se omlouváme a děkujeme pozorné čtenářce za upozornění.
Redakce

Troubeãtí rodáci v zahraniãí
JiÏní Korea
Po necelé hodince a půl letu z Šanghaje jsme jednu lednovou neděli roku 2012 přistáli v Soulu, kde
nás přivítalo slunné, ale mrazivé počasí, které takto vydrželo po celý týden. O Soulu a Jižní Koreji jsme
do této doby nic moc nevěděli a já osobně jsem si Soul představovala jako o trochu menší Šanghaj, a to
se vším všudy, jak ji znám.
Celé Jižní Koreji se omlouvám, protože tato země i se svým hlavním městem je ve všem už o pěkný kus
dál. Lidé jsou kultivovanější, nikde se necpou, nehulákají a nedělají nepořádek, i doprava v tu největší špičku je normální, nechaotická, nikdo na nikoho netroubí, zběsile nepředjíždí, nejezdí v protisměru, zkrátka
žádná divoká Čína, ale čisté, přehledné město s naprosto „vymakanou“ podzemní dopravou.
Pohled na Severní Koreu
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Korejky se umí moc pěkně oblékat,
takže žádné nevkusné kreace, které
umí jen Číňanky, zde nečekejte.
I v mrazu si vykračují v zasněžených
soulských ulicích jen v punčochách
a lodičkách na jehlách.
V Jižní Koreji je platidlem tzv. wonama. 1000 wonů je asi 15 Kč, velká
francouzská bageta stojí 2.500 wonů
a lattéčko ve Starbucksu 5.500 wonů,
velmi dobrý a bohatý oběd jde v pravé korejské restauraci pořídit na osobu pod 10.000 wonů. V restauraci člověk pořídí jen jídlo a sem tam i nějaké
nealko a pivo. Na kafíčko a zákusek se
Hranice mezi Sevení a JiÏní Koreou. Pohled ze
musí do kaváren, kterých je tam
Soulu do Severní Koreji.
neskutečné množství. Tolik Starbucksů a CoffeBeanů jsem v životě neviděla, prostě je to ráj všech kavárenských povalečů. V restauraci
dostanete jen lžíci, vidličku a velké nůžky, maso a zeleninu si nůžkami rozstříháte a pak to vše jíte jen
lžící a vidličkou!
Pro turisty je toho v Soulu k vidění opravdu hodně, především starobylé chrámy a paláce, muzea,
parky, věž s vyhlídkou na celé město, venkovní tržiště a v neposlední řadě 60 km od Soulu vzdálená
demilitarizační zóna dělící Jižní Koreu od té nešťastné Severní.
My jsme navštívili rozhlednu, neboli N-Seoul Tower, vysokou 237 metrů, a jelikož bylo krásně slunečno, byl výhled na široké okolí perfektní. Soul leží v kopcích, téměř bych řekla, že ve skalách, takže
z každého koutu vykukují kopce a vrcholky hor.
Jeden den jsme si vyčlenili na návštěvu tzv. Gyeongbokova paláce – asi zcela nejvýznamnější turistická atrakce. Jedná se o sídlo bývalých korejských králů. Neuvěřitelně rozlehlý areál, s monumentální
vstupní bránou, kde stráží něco jako naše pražská hradní stráž, jen ty jejich uniformy jsou o něco barevnější a srandovnější. Projít celý areál se všemi chrámy a chrámečky včetně zahrady a přilehlého muzea
zabere opravdu celý den. My jsme si to samozřejmě zkrátili, neb muzea zatím ještě stále nejsou naše
krevní skupina.
V centru města jsme navštívili bývalou starou městskou radnici a různá tržiště. V Soulu jsou krásné
široké ulice, skoro jako bulváry v Paříži, a i když člověk odbočí do malé zapadlé uličky, tak kupodivu
neuvidí žádnou špínu a odpadky.
Na samý závěr našeho pobytu jsme si nechali výlet k tzv. DMZ neboli demilitarizační zóně.
Jedná se o 4 km široký pruh území v okolí hranice severní a jižní Koreje táhnoucí se od pobřeží moře
Japonského k pobřeží moře Žlutého. Toto území bylo prohlášeno za území bez vojenských jednotek po
uzavření příměří v roce 1953. Uprostřed se táhne červený plot, který představuje hranici. Dostat se
dovnitř DMZ je operace podmíněná povolením vojenských jednotek. Získat ho trvá minimálně tři dny
a můžou vám ho kdykoliv bez udání důvodů zrušit. Druhou možnosti je navštívit pouze hranici DMZ,
a tu jsme si zvolili my.
Po asi hodině jízdy autem se dostanete do městečka Dorasan, které je posledním městem na sever
od Soulu. Sem se můžete dostat i vlakem, který sem jezdí ze Soulu dvakrát denně. Jižní Korejci tam
postavili supermoderní vlakové nádraží. Uvnitř nádraží najdete nápis „směr Soul“ a paradoxně i „směr
Pyongyang“ (hl. m. Severní Koreje). Koleje tam sice vedou, ale vlak tam nejede. Korejci říkají, že postavili tohle krásné nádraží jako symbol očekávání a vůle budoucího sjednocení. Našinci to připadne jako
vyhozené prachy.
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Dalším stanovištěm, kam nás zavezli, byla vyhlídka směrem k DMZ a tím pádem i k Severní Koreji.
Docela nám přálo počasí, takže byl dobrý rozhled. Fotit je povoleno pouze od žluté čáry, která je umístěna asi pět metrů od 1,4 m vysoké zdi. Tvrdili nám, že je to proto, že by blesky fotoaparátů na tu vzdálenost mohli vypadat jako střelba a jelikož Jižní Korejci pochopitelně nechtějí zbytečně vyvolávat jakýkoli konflikt, tak focení zakázali.
Ale to by Tom nebyl Tomem, kdyby se nechal omezovat, takže i přes přísný zákaz překročil žlutou
čáru a vytáhl foťák a cvakal jedno foto za druhým. Tohle místo je na malém kopečku, takže máte opravdu přehled a vidíte dost do dálky. Je vidět hranice, železnice, dálnice vedoucí ze Soulu směr Severní
Korea a dvě vesnice. Ty jsou zajímavé. Jedna vesnice leží na severní a druhá na jižní straně, v obou
vesnicích je vztyčen stožár, na němž vlaje vlajka příslušného státu. V té Jihokorejské vesnici žije asi
140 rodin. Především jsou to rodiny, které mají někoho z nejbližších v KLDR. Nemají o něm informace,
tak se snaží alespoň žít severu tak nablízku, jak jen je to možné. Vesnice na severní straně je neobydlená. Je postavena jen na ukázku, jsou to krásné domy, o jakých se většině Severokorejců může jen
zdát.
Most přes řeku, který je právě v místě hranice, se nazývá oficiálně most Svobody. Kdo po něm přejde ze severu na jih, je rázem svobodný. Nikdo z Koreje mu ale neřekne jinak než „kravský“ most. Zakladatel a šéf firmy Hyundai se totiž narodil v Severní Koreji a celý svůj život se tedy pokoušel všemožně
podporovat lidi žijící/trpící v KLDR. Jedním z jeho gest bylo také poslání 1001 krav přes tento most do
KLDR. Odtud tedy to jméno.
Dalším jeho velice zajímavým počiStráÏní v Gyeongbokovu paláci
nem je postavení velké průmyslové
zóny u prvního města v KLDR. Toto
bylo vyjednáno s vládou KLDR s cílem
podpořit severokorejský lid. V továrnách jsou vyráběny jednoduché výrobky, např. pásky na hodinky. Plat je
kolem 55 dolarů měsíčně, což je několikrát víc než plat normálního občana
KLDR. Veškeré vyrobené zboží je
následně exportováno do Jižní Koreje, proto asi někoho překvapí, že i přes
uzavření hranic mezi KLDR a Jižní
Koreou můžete stále z onoho pozorovacího místa vidět bílé náklaďáky
pendlující tam a zpět.
Další zastávka byla u jednoho
z tunelů vykopaných vojáky KLDR.
Jihokorejská vojska za pomoci spojenců zatím našly čtyři tunely vedoucí
pod DMZ ze severu na jih. Tyto tunely
byly vyhloubeny za účelem napadení
Soulu. Poslední tunel byl nalezen
v devadesátých letech. Nás vzali k třetímu nalezenému a zároveň největšímu tunelu, který by umožnil průchod
30 000 vojáků Severokorejské armády za hodinu. Hloubení probíhalo
pomocí dynamitu, stěny skály byly
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následně natírány černou barvou. Po nalezení byl tunel prozkoumán a uzavřen trojnásobným zabetonováním.
Celkový pocit? Je to divné. Možná i proto, že stojíte na vrcholku kopce a díváte se na zem, ve které
je takový hlad a nesvoboda.
Pamatuju si, že jsem četla jeden postřeh v Reflexu o tom, že sami Jižní Korejci – zejména tedy nastupující mladá generace – Severní Koreu v podstatě neřeší a z jejich hrozeb si nic nedělají, tak jako zbývající část moderního světa. Toto se mi stoprocentně potvrdilo. Naše mladá průvodkyně nám na dotaz
říkala, že ona sama a v podstatě všichni její vrstevníci ze Severní Koreje žádný strach necítí, je to pro
ně prostě cizí svět za pevnými hranicemi. To, v jakých podmínkách tam žijí lidé, jde mimo ně. A ani fakt,
že tam žije jejich teta s rodinou, je nijak nenutí situaci na severu řešit. Mladý jihokorejec vlastně ani neví,
jestli teta ještě žije, neboť roky o této části rodiny nemají žádné zprávy.
Soul nás nečekaně pozitivně překvapil. Kdyby se někdo rozhodoval, zda navštívit Šanghaj nebo Soul,
tak já osobně doporučuji Soul. Jo a ještě něco, v Soulu je prý nesmírně bezpečno. Něco jako kapesní
krádež nebo nedej bože vražda, tak to se tam nezná.
Eva Vojtková, Šanghaj

Spoleãenské dûní
Troubeck˘ klub seniorÛ
V říjnu nás naše zvědavost přiměla dozvědět se více o dobrotě v podobě medového dortu Marlenka
(pojmenované po mamince majitele, Arménce Gevorga Avetisyana, která se jmenovala Marlen), dnes
u nás velmi známé dobroty upečené dle staroarménské receptury. Rozhodli jsme se navštívit firmu ve
Frýdku Místku a podívat se, jak se takový dort se sametovou chutí vyrábí. Dověděli jsme se, že firma
vyrábí přes 100 tisíc dortů měsíčně, desetitisíce medových kuliček, malých dortíků, Napoleonek, Pachlavy, atd. A to představuje více než 5 tun medu, 25–30 tun tuku, 30 tun mouky a 25 tun cukru. Vše to jsou
přírodní suroviny z 90 % od nás (ČR), jediným konzervantem je med. Po degustaci všech druhů cukrovinek ve firemní cukrárně jsme se přesunuli na oběd do restaurace k vodní nádrži Olešná.
Pěší procházkou kolem nádrže jsme si prohlédli okolí nádrže, které nabízí spoustu sportovních a kulturních aktivit. Byl to velmi pěkný autobusový zájezd, sluníčko nás doprovázelo po celý den.
V jednom čtvrtečním odpoledni, při kávě, za námi do klubu přišla z Přerova ze Studia zdraví paní
Mgr. J. Kreselová.
Dále nám pěkné podzimní počasí dovolilo si na hřišti u kulturáku zahrát pétanque a v Přerově u Madony bowling. Je jen škoda, že nám ledová zima nedovolila odjet LEO expresem dne 3. prosince a podívat se na adventní Prahu.
Adventní věnečky, napečené perníčky budou zdobit naše domácnosti, a také naše vánoční setkání
dne 29. prosince 2014, při rozloučení s rokem 2014
na malém přísálí kulturního domu v Troubkách. Na
setkání vás srdečně zveme, bude nám hrát dechovka z Troubek.
Závěrem chci popřát za náš klub všem spoluobčanům v Troubkách klidné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v roce 2015.
Jarka Špalková
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Setkání seniorů
V sobotu 8. listopadu se konalo tradiční setkání
seniorů, které pořádala sociální komise rady obce.
Slavnostní odpoledne zahájil starosta obce Mgr.
Radek Brázda, a poté následoval kulturní program.
Sál byl i tentokrát zaplněn do posledního místa
a věříme, že se všichni cítili dobře, že se jim
vystoupení líbilo, a že každého potěšil malý dárek.
Děkujeme všem účinkujícím a pořadatelům, kteří se podíleli na organizaci a průběhu této akce.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví v novém roce a za rok se těšíme na
další setkání.

Foto Jaroslav ¤iho‰ek

Ze setkání seniorÛ
v osmdesát˘ch letech
minulého století.

40

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2014

Soubor Hanák Troubky
Podzim utekl jako voda a v čase zimním, adventním, soubor Hanák pravidelně, již 29 roků pořádá
Vánoční posezení u cimbálu. Letos to bylo v slavnostnějším hávu, protože soubor slavil 45. výročí založení.
Přípravy na tuto akci začaly již na podzim. Naším velkým přáním bylo, aby přijeli i naši přátelé ze souboru Ševětína. To se také povedlo, ještě se do Troubek dostavil soubor Vsacan, který se před lety omluvil na troubecké hody, a tak přijel letos.
Na letošní posezení u cimbálu si soubor Hanák připravil nové pásmo V hospodě, které bylo prvním
autorským a režijním počinem Evy Vojtkové a Jitky Vinklerové. Dle mohutných ovací zcela zaplněného
kulturáku je třeba říct, že se jim to velmi povedlo a my všichni doufáme, že takto budou pokračovat
i nadále. Při tomto vystoupení se mezi účinkující zařadili, a moc nám pomohli i někteří bývalí členové
souboru, za což jim patří velký dík.
Soubor Hanáček již tradičně předvedl na cimbále své vystoupení s nadšením. V současné době do
Hanáčku chodí téměř 40 dětí, to svědčí o tom, že se tam děti dobře baví, a že je jejich vedoucí dokážou dobře motivovat.
Zbojnické tance v podání souboru Vsacan byly ukázkou temperamentního folkloru, jen je škoda, že
ta naše kluzká a veskrze k tanci nevhodná podlaha jim nedovolila se do toho opřít naplno. Však někteří dokonce i nechtěně upadli, naštěstí bez úhony.
No a pak to vzal do své režie Blaťácký soubor ze Ševětína. Krásné a dojemné vystoupení zakončené veršovanou gratulací k našemu výročí vehnalo slzy do očí mnoha lidem. Jsou to naši nerozluční přátelé již přes 30 let, a že to bude pokračovat i nadále, je potvrzeno jejich pozváním k nim do Ševětína
v květnu příštího roku.
Po taneční produkci jsme tancovali a zpívali za doprovodu cimbálové muziky Primáš a naše i ševětínská kapela se průběžně zapojovaly do zábavy. No prostě jedním slovem, paráda!
Nesmíme však zapomenout na pomoc našich přátel, kteří se podíleli jak na přípravě, tak i večer při
obsluze v kuchyni, při přípravě občerstvení a vaření guláše. Bez těchto lidí by se nám každá akce velmi těžko pořádala. Díky vám přátelé souboru Hanák.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2014

41

Letošní rok nám ale ještě
nekončí. 22. prosince v 18.30
hodin tancujeme v Přerově na
náměstí. Máme tam padesáti
minutové vystoupení, tak se přijeďte do Přerova na nás podívat.
Soubory Hanáček a Hanák vám
všem, milí Troubečáci, přejí krásné svátky vánoční a v roce 2015
pohodu, klid a ať se všichni sejdeme ve zdraví, nejen při dobrém
folkloru.
Staňa Vojtek, předseda souboru

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Kdoule – nedoceněné ovoce našich předků
Kdoule jsou plody připomínající tvarem jablka nebo hrušky a rostou na kdouloni,
což je keř nebo menší strom dorůstající 2 až 6 metrů, s nepravidelnou kulovitou korunou s tmavě zelenými listy. Růžové nebo bílé květy vykvétají později než ostatní ovocné stromy, protože pochází z teplých oblastí Iránu a Kavkazu. V Řecku byla tato rostlina zasvěcena bohyni Afroditě a plody se užívaly jako afrodiziakum.
Ovoce obsahuje vitamín C, vitamíny skupiny B, provitamin A, zinek, draslík, železo, vápník, pektiny a silice. Pomáhá trávicímu ústrojí při průjmech, doporučuje se při bolestech v krku,
používá se při krvácení, odstraňuje zápach z úst. Ovšem syrové si ho příliš neužijeme, protože je v tomto stavu nepoživatelné. Navíc je při zpracování nutné odstranit tuhou kožovitou slupku a všechna semena způsobující žaludeční potíže. Používá se proto nejčastěji k výrobě marmelád, džemů, kompotů, rosolů a pálenky zvané na Balkáně kdoulenka. Ve Španělsku se z kdoulí vaří takzvané membrillo – hutná
kdoulová pasta, která se dá krájet. Za našich (pra)babiček byla nazývaná kdoulový sýr. Ovšem její příprava a sušení zabere nemálo hodin.
Dužnina plodů při zpracovávání hnědne. Můžete tomu zabránit octem nebo klasickou citronovou
vodou. Tu pak samozřejmě vylijete. Dále se dají kdoule velmi dobře sušit. Doporučuje se při teplotách
40–50 °C. Tato plodina se využívá i v kosmetickém průmyslu pro svůj obsah tříslovin a taninu, což přirozenou cestou snižuje ztráty vody pokožkou. Dříve se také používala pro ovonění prádla při praní, nebo
se kdoule rozmísťovaly po bytě, aby jej hezky provoněly.
Kdoulový džem
Potřeby: 1kg kdoulí, 0,5 kg cukru, 1 citrón (lze
nahradit kyselinou citronovou), voda
Postup: kdoule otřete do utěrky, abyste odstranili chmýří, omyjte, oloupejte, zbavte jádřince
a nakrájejte na kostky. Povařte cukr v asi 300 ml
vody, zvlášť povařte (přibližně 20 minut) kdoule
s vymačkaným citrónem. Poté vyjměte kdoule
a přidejte je společně s nastrouhanou kůrou citronu k vodě s cukrem. Hotovou směs můžete ještě
rozmixovat, aby byla jemnější.
Naplňte sklenice džemem a pevně je uzavřete.
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Kdoulový kompot
Potřeby: 1 kg kdoulí, 2,5 l vody, 1 kg cukru,
citron, kůra skořice, hřebíček
Postup: cukr povařte ve vodě. Oloupané kdoule nakrájejte na kostičky. Vložte je do sklenice na
kompoty a přidejte hřebíček, kousek skořice a plátek citronu. Zalijte vodou s cukrem tak, aby byly
všechny kousky kdoule pod vodou. Sklenice vařte asi 20 minut při mírnějším plameni.
Membrillo – kdoulová pasta

Myška Sázelka

Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Jsme na konci roku. Podzim nám nabídl odkvétání rostlin, stromy se po sklizni úrody zbavily svého
listí, pomalované paletou pestrých barev. Stěhovaví ptáci absolvovali mnoho tisíc kilometrů při putování do teplých krajin. Některá naše zvěř si připravila zásoby něčeho na zub, ale naprostá většina další
zvěře je odkázána na pomoc člověka. Zejména v extrémní době, kdy je revír zahalen sněhovou pokrývkou a panují velmi nízké mrazivé teploty, ledová vrstva nedovolí dostat se ke skryté potravě.
Těsně před vánočními svátky usedá do křesla poslední panovník roku, paní Zima. Je nejchladnější
za všech čtyř ročních období. Dny jsou krátké, brzy se stmívá, mráz zalézá za nehty a čas se tráví nejlépe v teple domova. Pokud je doma k dispozici produkt průzračné barvy ze švestek nebo některého
dalšího sklizeného ovoce a ve spíži voní kousek uzeného masa, tak se dá venkovní nepohoda docela
dobře přežít.
Co se týče myslivosti, tak je to doba nejintenzivnější péče o zvěř. Spárkatá zvěř, srnčí, si nejlépe
pochutnává na seně, tím nepohrdnou ani zajíci. Bažanti v sypácích vidí nejraději jadrné krmivo. V krmelištích se přiživí i další členové zoo říše.
V této době můžete pomoci i vy. Každé zbytečné vyrušování zvěře způsobuje ztrátu tukových zásob
a k jejich doplnění si pak zvěř pomáhá spásáním lesních a polních porostů, čímž vznikají další škody,
a to i v případě, že myslivci nějakou tu dobrotu pro zvěř přichystají.
Litera zákona je navíc na straně zvěře. Zákonem o lesích je zakázáno jezdit na lyžích, na koních, na
saních a na kolech mimo lesní cesty a vyznačené trasy. Zákon o myslivosti zakazuje majitelům psů
a koček nechávat je volně pobíhat po honitbě. Bohužel navíc přicházejí zprávy o případech, že je volně pobíhající pes napaden divočákem a tento střet pro čtyřnohého přítele člověka dopadá fatálně. Nemluvě o napadení člověka poraněnou černou zvěří. A jsou známy i případy z nejbližšího okolí.
Troubečtí myslivci na konci roku pozvali své kamarády a přátele na hony na drobnou zvěř. V okolí
nenajdete mnoho sdružení s takovou úrovní organizace honů.
Na pravém bﬁehu Malé Beãvy byla pﬁed tûÏbou ‰tûrkopísku úÏasná krajina s divok˘mi králíky i spoustou
zahrad. Ale faktem je, Ïe i dnes má své kouzlo.
➝
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Mezitím, v polovině listopadu, přišlo na konání IV. Svatohubertské
mše. Tajemná a kouzelná atmosféra
byla cítit na každém kroku. Vystoupení dětského pěveckého sboru
a hudebního seskupení mysliveckých
a loveckých trubačů ZÁTRŽA bylo tou
pověstnou třešničkou na dortu mše
vedené duchovním správcem troubecké farnosti farářem P. Mgr. Radkem Sedlákem.
S těmito událostmi a s dalším životem členů Hubertova cechu v Troubkách se podrobně můžete seznámit
na stránkách www.myslivosttroubky.webnode.cz
A co máme před sebou?
Pokud na Silvestra kolem poledne
uslyšíte střeleckou salvu, tak to se
budeme na poslední společné
vycházce loučit se starým rokem.
No a v sobotu 10. ledna 2015 si
vás dovolujeme pozvat na otvírání
plesové sezony v Troubkách. Více
než padesátiletou tradici má myslivecký ples. Vyzdobený kulturní dům,
kulisy s mysliveckými motivy z troubeckého prostředí, myslivecká kuchyně, živá hudba BIG-MŽIK, hodnotná
tombola a dobrá nálada, to se vám
budeme snažit nabídnout. Přijďte se
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Ulovená zvûﬁ na honû se musí o‰etﬁit – ulovené kohouty pﬁiná‰í
na v˘loÏ Jan Smolka.

Témûﬁ kaÏd˘ úkon na spoleãném lovu doprovází trubaãi a jejich signály. Zde zleva Pﬁemysl Smolka, Oldﬁich VyslouÏil a Josef Kratochvil
svolávají ke svaãinû – „Pijte pivo s bobkem, jezte bedrník, myslivec
chce stﬁílet, ale také jíst, kuchaﬁka ãeká, nechte v‰eho b˘t...“
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pobavit a prožít příjemný
večer. Autobus z Přerova
bude jako tradičně odjíždět
v 19:30 hod. od pivovaru a po
skončení plesu pojede opačným směrem.
Nakonec mi dovolte jménem troubeckých myslivců
s koncem roku poděkovat
všem, kteří nám zachovávali
přízeň, poprosit je, aby v tomto počínání pokračovali, poděkovat všem, kdo nás podporovali, a popřát nejen výše
uvedeným, ale všem čtenářům Zpravodaje a vůbec všem
lidem dobré vůle krásné prožití Vánoc, bohatého Ježíška,
Mysliveck˘ ples zahajují trubaãi. Tradiãní akce se zúãastÀují oproti minu- bujarého Silvestra a zdraví
losti hlavnû pﬁespolní. Byli bychom rádi, kdyby si cestu k nám na‰li i domá- a štěstí v celém novém roce
2015.
cí Troubeãáci.
Luděk Judas

Svatohubertská m‰e neskonãila rozchodem po kostelní ãásti. Farníci, dûtsk˘ pûveck˘ sbor, koÀáci a myslivci se se‰li na Konírnû, pojedli gulá‰ a spoleãnû se ZÁTRÎOU, která se pﬁedstavila dal‰ími skladbami, se
dobﬁe bavili.
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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 potřeba dbát zvýšené opatrnosti ve vašich kotelnách, kde se topí pevnými palivy.
A to na udržování pořádku a čistoty v blízkosti kotle, jelikož hrozí větší výskyt požáru. Také je nutné mít
dobře zajištěná komínová dvířka. Také připomínám nutnost dobrého stavu komína a platnost nové vyhlášky o komínech, podle které by každý občan v zájmu své bezpečnosti měl dbát na dobrý stav svého
komína ve svém obydlí.
Shromáždění představitelů Sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 23. 11. 2014 v Radvanicích,
prakticky uzavřelo hasičský rok. Každý sbor obdržel Zpravodaj OSH, který bilancoval veškeré dění dobrovolných hasičů v okrese. Toto shromáždění také schválilo výsledky hospodaření OSH za daný rok
a schválilo plán rozpočtu na rok 2015.
V rámci okrsku se okrsek schází pravidelně na svých jednáních je naplánována VVH okrsku, která se
uskuteční v měsíci únoru v Bochoři. Také náš sbor se připravuje na bilancování roku a přípravu valné hromady, která bude v měsíci lednu.
Něco k činnosti sboru za poslední čtvrtletí letošního roku: Skončila soutěžní sezona pro mladé hasiče. Náročnou práci s mládeží vykonává bratr František Gregovský.
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
14. místě z třiceti šesti kolektivů.
Závody Velké ceny se podařily
odjet v nadpoloviční většině. Slabé
výsledky se dají odůvodnit malým
počtem členů družstva, spousta mladých hasičů již odešla do kolektivu
dorostu a z družstva mladších žáků
přešlo do starších velmi málo členů.
Ve VC OSH Přerov se naši mladí
hasiči umístili na desátém místě. Na
podzim jsme se již v posílené sestavě zúčastnili I. kola hry Plamen pro rok 2015 ve Velké u Hranic a snad
i s touto soutěží skončilo trápení našeho družstva.
V oblasti soutěžního družstva mužů se členové družstva zúčastnili postupových kol a soutěže VC OSH
Přerov.
Hned vzápětí nás čekala okrsková soutěž v Troubkách, kde jsme v požárním útoku skončili na prvním místě. Na okresní kolo postoupilo soutěžní družstvo z Troubek.
Naše činnost se však nezaměřovala pouze na soutěže. V tomto kalendářním roce si družstvo udržovalo úpravu parku u hasičské zbrojnice, zejména se jednalo o sečení trávy, tak aby zde bylo možné
postavit překážky a připravovat se na soutěže. Na podzim byly ořezány stromy a keře a dále byla započata kompletní úprava celého parku. Bude zde vybudována nová základna z pevného materiálu a zámkové dlažby, která bude celá odvodněna. Dále byl zaveden přívod vody přímo do parku a její rozvod po
celém parku. Součástí úprav je položení kabelů pro časomíru.Celý park byl navezen hlínou na celkovou povrchovou úpravu. Počasí ovšem nedovolilo pokračovat v úpravách. Snahou bylo dokončit úpravy do konce listopadu, ale počasí nedovolilo akci dokončit.
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Tady patří nesmírné poděkování všem, kteří se podílejí na
této akci, jmenovitě obecnímu
úřadu, Martinovi Smolkovi,
Lukáši Bálintovi, kolektivu soutěžního družstva, firmě Protlaky Petr Malík. Byla provedena
údržba překážek a soutěžního
nářadí.
Něco málo slov o zásahové
jednotce sboru obce Troubky.
Jednotka se stále zdokonaluje na školeních s různou tématikou, která je součástí daného
výcvikového roku. V prosinci
se celá jednotka zúčastní cyklické přípravy nositelů dýchací
techniky v polygonu na HZS
Prostějov.
Druhá část roku znamenala pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Troubkách zvýšení výjezdů,
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. Tedy, že se budeme moci spíše soustředit na zdokonalování zázemí, vlastních
znalostí a schopností.
Největší letošní akcí našeho sboru byly bezesporu oslavy 120. výročí založení hasičského dobrovolného
sboru v Troubkách. Akce se uskutečnila v září letošního roku pod záštitou hejtmana olomouckého kraje Ing.
Jiřího Rozbořila. Po celoročních přípravách jsme se sešli v sobotu 20. září před kostelem sv. Markéty. Oslavy byly zahájeny budíčkem dechové hudby Věrovanka, která nás doprovázela po celý den.
Oslavy začaly slavnostní mší svatou v místním kostele, kterou celebroval Mons. Josef Nuzík. Po mši
svaté byl položen věnec u pomníku svatého Floriána. V jedenáct hodin začala slavnostní schůze ke
120. výročí založení sboru. Po státní hymně a uctění památky všech zesnulých bratrů a sester byli přivítáni všichni hosté a přítomní na slavnostní schůzi. Po obsáhlém referátě ke 120. výročí následovalo
předání ocenění a medailí.
Byly uděleny pamětní listy,
čestná uznání sboru, OSH,
kraje a SH ČMS. Dále byly
uděleny medaile za příkladnou
práci, za zásluhy, medaile sv.
Floriána, řád sv. Floriána a titul
Zasloužilý hasič. Dva členové
našeho sboru byli vyznamenáni Řádem sv. Floriana, jmenovitě br. Josef Dočkal, bratr
Vlastimil Zatloukal. Nejvyššího
hasičského
vyznamenání
dosáhli naši dva členové, a to
titulu Zasloužilý hasič. Jmenovitě starosta sboru bratr Anto-
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nín Kamelandr, člen sboru bratr František Němčák. Toto nejvyšší hasičské vyznamenání
jim bylo slavnostně předáno
za účasti rodinných příslušníků na zámku v Přibyslavi 6.
11. 2014. Z rukou nejvyšších
představitelů našeho sdružení, a to starosty sdružení Ing.
Karla Rychtra, převzali osobně nejvyšší hasičské vyznamenání.
Po skončení slavnostní schůze byl slavnostní oběd. Odpolední doprovodný program byl
zahájen dechovou hudbou
Věrovanka. K vidění na odpoledním programu bylo vystoupení mažoretek, vystoupení Franti‰ek Nûmãák a Antonín Kamelandr ocenûni nejvy‰‰ím hasiãsk˘m
kroužku areobiku ZŠ a MŠ vyznamenaním – titulem ZaslouÏil˘ hasiã
v Troubkách, dále byly ukázky
integrovaného záchranného systému za účasti profesionálních hasičů z územního odboru Přerov, Medical
servise s. r. o, Hasiči České dráhy, Policie České republiky odbor Přerov, ukázka mladých hasičů ze
Záříčí, ukázka zásahu s koňskou stříkačkou od hasičů z Dřevohostic, a dále ukázka zásahu parní stříkačkou od hasičů z Kvítkovic.
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Po celý den byla k vidění statická ukázka techniky jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Po
oba dny byl den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Oslavy byly zakončeny společenským večerem.
Výbor sboru děkuje všem, kteří se podíleli na této náročné akci, zejména Obecnímu úřadu Troubky,
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Farnímu úřadu Troubky, Základní a mateřské škole Troubky, HZS.
Všem zúčastněným sborům dobrovolných hasičů z okresu a všem členům, kteří byli nápomocni při přípravách, patří ještě jednou velké poděkování.
Místní hasiči se také podíleli při vzpomínkovém aktu a mši v rámci vzpomínky 100. výročí první světové války, dále se podíleli při slavnostním aktu při příležitosti návštěvy válečných veteránů z USA na
pietním aktu 70. výročí letecké bitvy nad střední Moravou.
Náš sbor se podílí také na charitativní činnosti, kdy posílá finanční hotovost na nákup vánočních dárků pro děti v dětských domovech, a také přispívá finanční částkou na Ligu proti rakovině.
Poděkování našeho sboru patří všem sponzorům a dárcům, ale v první řadě Obecnímu úřadu v Troubkách 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 v roce vše nejlepší, hodně klidu, zdraví, osobní pohody a spokojenosti a do toho roku
nového hodně sil, elánu a životního optimismu a v neposlední řadě to nejhlavnější – zdraví.
výbor sboru
SDH Troubky

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
konec roku je vždy obdobím, kdy lidé hodnotí, jaký že ten rok vlastně byl, a co nám ať radostného či
smutného přinesl. Musím tedy říct, že pro chovatele byl rok 2014 veskrze úspěšný.
Výstava, kterou pořádáme v našem chovatelském areálu, byla bohatě zastoupena krásnými exempláři zvířat a i jinak se povedla. Členové naší základní organizace se můžou pochlubit krásnými chovy
zvířat, za což jsou po právu oceňováni na výstavách v blízkém i vzdálenějším okolí. Co se nám naopak
moc nedaří, je získávání nových členů, kteří by mohli v budoucnu navazovat na tyto úspěchy. Soustavně také probíhá péče o náš areál na Loučkách, který dostal ke konci roku velký vánoční dárek v podobě nové střechy. Děkujeme obecnímu úřadu a firmě pana Kořínka.
Konec roku pro nás také, jako každý rok, znamená, že se koná velká výstava Moravy a Slezska drobného zvířectva. Ta letošní proběhla ve dnech 28.11. a 29. 11. 2014 na výstavišti v Přerově.
Svá zvířata na ní vystavovalo celkem 350 chovatelů z Moravy, Slezska, Čech, Slovenska a i Polska.
Mohli jsme zhlédnout 1124 kusů králíků, 908 kusů holubů a 238 voliér drůbeže. Z naší základní organizace vystavoval přítel Ivan Tomšů, získal cenu za holuba Koburský skřivan, přítel Václav Marák z Lukové vystavoval holuby Prachenský kaník, a také získal čestnou cenu.
Mladý chovatel Jan Skopal získal čestnou cenu za plemeno králíka Divoce zbarvený zakrslý. Dále
vystavoval přítel Jan Skopal starší.
Hlavním pořadatelem výstavy je přerovská okresní organice, pod niž spadá i náš spolek. Proto se do
příprav výstavy zapojují členové naší základní organizace. Konkrétně rodina Vyvlečkova, Skopalova, př.
Pavlík, Tomšů a Jehlářová.
V areálu výstaviště jsme mohli již tradičně vidět i větší hospodářská zvířata, a to osla, ovce a kozy
z farmy Bludička, býky vystavovalo družstvo Kokory. Obzvláště pro malé návštěvníky byla vítaným zpestřením expozice exotických morčat. Myslím, že vidět tak velké množství kvalitních vystavovaných zvířat,
navíc kousek od našeho bydliště, potěšilo všechny milovníky zvířat.
Nakonec bych všem popřála hodně zdraví a štěstí do nového roku 2015, a chovatelům (a to nejenom
těm organizovaným), ať se daří chovy králíků, holubů a drůbeže.
Zdraví Jarmila Jehlářová
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Ze sportu
Jezdeck˘ oddíl
Ani v zimním období JO nezahálí, o čemž svědčí tři akce, kterých jsme se zúčastnili nebo je pořádali.
Samozřejmostí je běžná činnost, kterou koně denně potřebují.
První akcí bylo vyhlášení výsledků Středomoravské jezdecké ligy, které se konalo v sobotu 15. listopadu. Galavečer byl již po páté uspořádán v krásných prostorách holešovského zámku. O Středomoravské
jezdecké lize jsme podrobněji psali již několikrát, tak tentokrát jen ve zkratce.
Za JO Troubky byl oceněný pouze Jaroslav Vrána na koni Galileo 1, jehož majitelem je Miloš Kratochvil.
V kategorii Skoky muži obsadili 3. místo. Vedení ZOČJF ocenilo Hanu Smolkovou za její přínos pro jezdecký sport a při příležitosti svého životního jubilea obdržela pamětní plaketu.
Již následující den po galavečeru, v neděli 16. 11., se členové JO zúčastnili Hubertské mše v místním
kostele sv. Markéty. Po ukončení mše pan farář požehnal koním, chovatelům a jezdcům, kteří v hojné účasti čekali v přilehlém parku u kostela.
Poslední letošní událostí, kterou již měl v plné režii jezdecký oddíl, bylo přátelské posezení pro sponzory, kamarády a přátele, které
se konalo v areálu chovatelů
na Loučkách. Tímto malým
pohoštěním a snad i dobrou
zábavou jsme chtěli poděkovat
našim příznivcům za jejich
pomoc.
Za JO Jaroslav Vrána

➝

Lenka Vojtková a ·eronka,
Jaroslav Vrána a ·ajny, mimo
zábûr Milo‰ Kratochvil
a ·eron

➝

Eli‰ka Kopﬁivová a Arkáda,
Zora KonÛpková a Vitara,
Simona Krejãíﬁová a Fany,
Aniãka Burianová a ·árka
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Oddíl ASPV – asociace sportu pro v‰echny
Turnaj ve vybíjené
Po dvou letech jsme se s dětmi druhou sobotu v listopadu opět zúčastnili turnaje ve vybíjené v Oseku nad Bečvou. Turnaji samozřejmě předcházela důkladná příprava v hale, kde jsme pilně trénovali každý čtvrtek. Turnaj se hraje ve smíšených družstvech, takže jsme přizvali ještě pár hochů a podařilo se
nám sestavit dokonalý třináctičlenný tým složený z žáků od třetí do osmé třídy, jmenovitě od nejmladších Ondra Vojtášek, Milan Vojtášek, Ráďa Třetina, Dan Borek, Alenka Havlíková, Maruška Soušková,
Ivana Vojtášková, Lucka Dočkalová, Tomáš Červinka, Tomáš Běhal, Pepa Soušek, Radek Klemeš
a David Klemeš.
Turnaje se zúčastnilo celkem šest družstev – ZŠ Osek, Sokol Osek, Ústí, Skalička, Troubky a Tovačov, které byly rozděleny do dvou skupin. V naší skupině jsme sehráli utkání nejdříve se Sokolem Osek,
které jsme po nervózním startu dotáhli do úspěšného konce. Poté jsme se utkali s Ústím, a to jsme také
porazili. A tím jsme se dostali do čela naší skupiny a napjatě jsme očekávali, kdo se stane vítězem druhé skupiny.
Tím byl nakonec tým Tovačova, s kterým jsme se utkali ve finále. A šlo opravdu o dramatické finále, protože soupeři byli naši kamarádi a známí, s nimiž jsme se až
do té doby navzájem mohutně
povzbuzovali. Finále však
všechno změnilo a museli jsme
vynaložit všechny síly, abychom nad zdatným soupeřem
uspěli. Podařilo se nám vybojovat úžasné první místo, a za
námi skončil Tovačov a Sokol
Osek.
Turnaj byl velmi vyrovnaný,
každé družstvo bylo složeno ze
starších i mladších dětí, takže
na těch starších ležela největší
odpovědnost a pro ty mladší to
byla obrovská zkušenost.
Atmosféra, kterou děti vytvořily, byla úžasná, všichni fandili
a někdy bylo docela těžké
zaslechnout v té vřavě hvizd
rozhodčího.
Všem dětem děkuji za
výbornou reprezentaci, obci
za poskytnutí obecního auta
a rodičům za podporu
a pomoc s dopravou. A jak to
bude dál? Stále se ve čtvrtek
scházíme a trénujeme, protože v lednu nás čeká odveta
v Tovačově. Tak uvidíme.
Ilona Vojtášková
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Pohodová sobota
V sobotu 22. listopadu uspořádaly členky oddílu ASPV již podruhé akci Pohodová sobota, určenou
(nejen) pro dívky a ženy rozdílného věku. Navázaly jsme tak na úspěšný loňský první ročník a i letos
jsme se setkaly s velkou účastí – sešlo se nás celkem 61, z toho 40 účastnic bylo místních a ostatní
byly přespolní!
Oproti loňsku jsme provedly pár změn – obměnily jsme druhy sportů, cvičební lekce jsme snížily na
čtyři a přidaly jsme lekci zdravé výživy. Nejdříve jsme začaly s workoutem – zahřívacím cvičením pod
vedení Edity Jemelkové, které probralo i ty, co si rády v sobotu pospí. V pěkně svižném tempu jsme se
rozhýbaly v netradiční kruhové sestavě a zahřály tak všechny svaly.
Poté následovalo zklidnění a cvičily jsme
s velkými balančními míči a overbally s Luckou
Přikrylovou. Bylo to cvičení zaměřené na posilování zejména našich oblíbených partií – břicha,
zadečku a nohou.
Jako třetí nastoupila se svou sestavou naše
domácí cvičitelka Venďa Janoušková s činkami
na ruce a s gumou na nohy a posílila nám tak
i ty partie, které do té doby zůstaly ještě v klidu.
Většina cvičenek na závěr přivítala jógu s Jarmilou Ižovou, u které se příjemně protáhla,
správně prodýchala a odrelaxovala.
Letos jsme jako doplňkový program ke cvičení zařadily zdravou výživu. Mohly jsme ochutnat
různé pomazánky, hlavní jídla i sladké pokušení ke kávičce či čaji a o přestávce jsme se
seznámily se zelenými potravinami.
Mnoho z nás také využilo možnosti nechat si
změřit vlastní tělo na přístrojích InBody a MaxPulse u cvičitelky Edity s příslušným vysvětlením a návodem, jak na své kondici ještě více
zapracovat.
Na závěr akce si některé účastnice odnesly
hodnotné ceny z tomboly, které mohou pomoci
při vylepšování kondice a k nasměrování ke
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zdravému životnímu stylu – od různých zdravotních pomůcek, přes odborné publikace až po volné vstupy na různé cvičební lekce a masáže.
Ke zdařilému průběhu Pohodové soboty výrazně pomohli i sponzoři – ČUS, DPOV a obec Troubky.
Nutno ovšem podotknout, že všechny účastnice vzaly akci za správný konec. Některé přišly s celou
rodinou, od babičky, přes dceru až po vnučku a dokázaly si tak udělat čas jen pro sebe, pro své tělo
a duši, což je v dnešní příliš hektické době obzvlášť důležité.
To, že i dnes stále platí staré sokolské heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“, je nejlépe vidět na fyzické kondici a životní vitalitě našich cvičitelek Lidušky Němčákové a Lidušky Dočkalové, kterým bylo na
akci uděleno ocenění za jejich dlouhodobou aktivní činnost v ASPV. Ještě jednou za všechny členky
ASPV oběma děkuji za jejich práci, obětavost a volný čas, který věnovaly a stále věnují troubeckým
dětem.
Ilona Vojtášková

Fotbalov˘ klub Troubky
Podzimní tabulka I. A třída – muži
1. Ústí „A“
15
2. Bělotín
15
3. Lipová
15
4. Beňov
15
5. Opatovice
15
6. Náměšť
15
7. Čechovice
15
8. Mostkovice
15
9. Štěpánov
15
10. Lipník
14
11. Troubky
15
12. Hlubočky
14
13. Dub nad Moravou
15
14. Slatinice
15
Branky: Jakubec 8, Němčák 5, Brázda
Smékal 1, Řehák 1.

15
0
11
0
8
1
8
2
8
0
7
3
7
2
8
0
7
0
6
2
5
2
3
2
3
1
14
1
D. 4, Nemrava

0
56: 14
45
4
43: 25
33
6
38: 34
25
5
51: 36
26
7
34: 26
24
5
35: 36
24
6
27: 27
23
7
28: 27
24
8
26: 32
21
6
31: 28
20
8
37: 40
17
9
18: 44
11
11
25: 45
10
0
0: 44
1
4, Nevřela 3, Petráš 3, Baďura 3, Stískal 2,

Podzimní tabulka OS – muži
1. Uhřičice
8
6
1
2. Měrovice
8
5
2
3. Prosenice
8
5
1
4. Čekyně „B“
8
4
0
5. Troubky „B“
8
3
2
6. Polkovice
8
3
1
7. Lověšice
8
3
1
8. Křenovice
8
3
0
9. Říkovice
8
2
2
10. Vlkoš
8
1
0
Branky: Škola 2, Pich 2, Vajdík 2, Brázda I., Haviernik
Obrtel, Smékal, Branda, Sušen.

1
29: 15
19
1
30: 16
17
2
25: 13
16
4
17: 20
12
3
17: 15
11
4
14: 17
10
4
11: 14
10
5
18: 19
9
4
14: 20
8
7
11: 37
3
P., Mlčoch, Brázda D.,

( 7)
( 5)
( 4)
( 0)
( -1)
( -2)
( -2)
( -3)
( -4)
( -9)
Brázda P, Pospíšil,
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Podzimní tabulka OP – mladší žáci
1. Kojetín
10
10
0
2. H. Moštěnice
10
8
1
3. Troubky
10
7
0
4. Soběchleby
10
5
1
5. D. Újezd
10
3
1
6. Lověšice
10
2
0
7. Křenovice
10
2
0
8. Beňov
10
1
1
Branky: Skopal 27, Smolka 22, Soušek 9, Zpěvák 8,
Palčík 3, Hopan 1, Raška 1, Benešl 1.

0
91: 5
30
1
68: 12
25
3
86: 20
21
4
54: 34
16
6
32: 66
10
8
31: 82
6
8
22: 80
6
8
11: 96
4
Vymětal 5, Lasovský 4,

( 15)
( 10)
( 6)
( 1)
( -5)
( -9)
( -9)
(-11)
Ministr 3, Hořín 2,

Podzimní tabulka OP – mladší přípravka
1. Kozlovice
9
9
0
0
157: 19
27
2. Troubky
9
7
0
2
104: 24
21
3. Křenovice
9
7
0
2
92: 17
21
4. Viktorie Přerov
9
6
1
2
90: 38
19
5. Kojetín A
9
4
1
4
53: 74
13
6. Želatovice
9
3
1
5
60: 72
10
7. Brodek
9
4
0
5
39: 49
9
8. Újezdec
9
1
0
8
16: 168
6
9. KMK Zubr Přerov
9
1
1
7
21: 99
4
10. Kojetín B
9
1
0
8
49:121
3
Branky: Vojtášek 26, Dolanský 15, Hořín J. 13, Koller 12, Hořín P. 11, Miler 9, Nemrava 4, Hruška 3,
Majar 3, Němčák 1, Konupčík 1, Kubánek 1.
Pavel Němčák

Halové turnaje mládeže
FK Troubky pořádal ve dnech 6. a 7. prosince tradiční halové turnaje mládeže za účasti osmi mužstev po oba dva dny. Oba turnaje doprovázela početná divácká kulisa, která vybičovala nejmladší fotbalisty k velmi dobrým výkonům.
Organizace turnaje klapala na výbornou, takže všichni turnajoví účastníci odjížděli určitě spokojeni.
Hrálo se systémem každý s každým, takže jednotlivá mužstva měla možnost napravit chvilkové zaváhání při neúspěšném zápase.
V sobotu, kdy se představila mladší přípravka, se s tímto systémem nejlépe vypořádal celek z fotbalové školy SK Louky (okres Zlín), kteří v turnaji zaváhali pouze jednou. Naše mužstvo pod vedením
Tomáše Vojtáška nakonec získalo nepopulární bramborovou medaili za tři výhry a tři prohry.
O medailové umístění je nakonec připravila nepřesná koncovka, která naše kluky provázela po celý
turnaj. Jinak je za předvedený výkon určitě musíme pochválit.
V neděli se střetli mezi sebou mladší žáci a o vítězi dramatického turnaje musel rozhodnout až vzájemný zápas, ve kterém naši chlapci podlehli smolně Želatovicím 0:1. V dalších zápasech už nezaváhali, a tak si po zásluze odnesli stříbrné medaile.
Mužstvo pod vedením Petra Vašici jednoznačně potvrdilo, že patří k nejlepším celkům v okrese. V individuálních cenách se prosadil Ladislav Brázda, který byl oceněn jako nejlepší brankář turnaje.
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FK Troubky děkuje těmto sponzorům, kteří přispěli na hodnotné ceny pro všechny účastníky:
Obec Troubky, Lan Servis Přerov, hospůdka Na Základně, Karel Gregovský, hostinec Alcatraz. Dále
děkujeme všem maminkám, které se podílely na příkladné obsluze v bufetu.
Pavel Němčák

Výsledkové tabulky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mladší přípravka:
FŠ SK Louky
16 bodů
So Radslavice
10
SK Hranice
10
FK Troubky
9
So Křenovice
8
FK Lipník
6
FC Želatovice
3

Střelci: Hořín J., Koller P., Dolanský V.,
Vojtášek M.

Mladší žáci:
1. FC Želatovice
16 bodů
2. FK Troubky
16
3. FŠ SK Louky
11
4. SK HS Kroměříž
11
5. So Tovačov
8
6. So Náklo
6
7. FK Hlubočky
7
8. So Dub
2
Střelci: Skopal P. 4, Smolka Š. 3,
Hořín V. 2, Soušek J., Svozil S., Klemeš R.

Stojící zleva: Kuba Hoﬁín, Kuba Hru‰ka, Milan Vojtá‰ek, VíÈa Dolansk˘, Filip Konupãík, Pavel Hoﬁín
První ﬁada: Radek Nemrava, Daniel Janãa, Vojta Zatloukal, Petr Koller, Kuba Miler.
LeÏí brankáﬁ Ondra Vojtá‰ek, trenér Tomá‰ Vojtá‰ek.
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Stojící zleva: Jan Janou‰ek, Stanislav Svozil, Josef Sou‰ek, ·tûpán Smolka
První ﬁada: Petr Skopal, Radek Kleme‰, Vojtûch Hoﬁín, leÏí brankáﬁ Ladislav Brázda

PAVEL HEJKERLÍK
Pitbikům se věnuji již od roku 2011. Pitbike je replika velké crosky, ale v menším provedení na 14 a 12
kolech.
V průběhu roku 2011 jsem se zúčastnil svého prvního závodu seriálu Moravia Cup, který se konal
v Miroslavi u Znojma. Zaregistroval jsem se do kategorie KLASIK. Do této kategorie jsem byl zařazen
proto, že má v pravidlech dané propozice s obsahem motoru do 140 ccm, a toto pravidlo jsem se svojí motorkou splňoval.
První závody mě nadchly a byly vidět i nějaké dobré výsledky, takže jsem se rozhodl, že budu v tomto sportu dále pokračovat. V sezoně roku 2011 jsem se celkově umístil na 3. místě v kategorii KLASIK.
Na rok 2012 jsem měl přichystané určité změny. Koupil jsem si silnějšího pita Tomanon 175 a přestoupil do kategorie HOBBY. Do této kategorie jsem se zaregistroval, protože zde jezdí kvalitnější jezdci a věděl jsem, že si v této kategorii dobře zazávodím a ještě zdokonalím své dovednosti. V tomto roce
se jelo osm závodů a já jsem se celkově umístil na 6. místě.
V roce 2013 jsem dále pokračoval ve stejné kategorii a se stejným motocyklem. Tento rok byl i zajímavější z důvodu většího počtu jezdců a kvalitnějších závodů. Závodili jsme nejen u nás, ale i na Slovenské půdě. V tomto roce jsem dostal i finanční podporu z Obecního úřadu Troubky.
Tuto finanční podporu jsem využil na náklady startovného a na dres, na kterém je znak Troubek.
Zúčastnil jsem se i evropského mistrovství České republiky, které se jelo na Moravě, konkrétně v Litovli. Startoval jsem v kategorii OPEN, tuto kategorii se mi podařilo vyhrát. V seriálu Moravia Cup v roce
2013 jsem se umístil na 5. místě.
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V roce 2014 přišly změny z pořadatelské strany, které nám omezily kategorii HOBBY do 160 ccm.
Takže nezbylo nic jiného, než si koupit nový motocykl. Motocykl se mi podařilo koupit od francouzské
firmy YCF za rozumnou cenu, takže jsem nadále pokračoval v této kategorii.
První závody seriálu se jely v Dolních Heřmanicích a účastnili se jich i jezdci ze zahraničí, takže hned
po prvních trénincích bylo jasné, že to budou závody kvalitní. V mé kategorii HOBBY se na start stavěla dost pěkná účast závodníků, kteří se pravidelně zúčastňovali všech závodů. Jelo se deset závodů,
z toho dva na slovenské půdě.
Já jsem se zúčastnil všech deseti závodů, ve kterých jsem se umísťoval mezi 4. až 6. místem. Před
posledním závodem jsem byl celkově na 4. místě, ale právě poslední závod na Slovensku v obci Sasinkovo rozhodl o mém celkovém umístění po velkém a dramatickém boji s ostatními jezdci z mé kategorie, kde jsem obhájil 4. místo, tudíž jsem se celkově posunul v seriálu Moravia Cup na krásné celkové
2. místo.
Na tři závody seriálu zavítal i troubecký kolega Jiří Kolečář, který se umístil poprvé na 4. místě a v dalším závodu se polepšil na
3. místo. Třetí závod měl po první rozjížďce pěkně rozjetý, takže
do druhé rozjížďky šel s jistotou, ale kvůli závadě na motocyklu
bohužel nedojel.
Sezonu ukončily závody družstev, na které jsme zavítali i my se
svým družstvem, které jsme si poskládali z těchto jezdců: Michal
Adámek (Kozlovice), Jiří Kolečář (Troubky), Pavel Hejkerlík
(Troubky). Obsadili jsme ze 14. družstev krásné 4. místo.
Za řeč by stálo i to, že nás v tomto sportu podporuje i město
Tovačov, které nám poskytlo pozemek na stavbu trati, kde si
můžeme pořádně zatrénovat a nasbírat nové zkušenosti a jízdní techniky. V roce 2015 na trati plánujeme i tři závody.
Poslední závody Moravia Za mé dobré výsledky může i Petr Pospíšil, který se se mnou
Cupu na Slovensku účastní všech závodů, kde se mi stará o údržbu mého motocyklu a o psychickou podporu. Za to mu patří mé velké díky.
A zároveň bych chtěl poděkovat i mé rodině, která mě v tomto
sportu naplno podporuje.
Foto: Klára Singerová
Vyhlá‰ení seriálu Moravia Cup
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Zadáno pro Ïeny
Na zdraví!
Citrónov˘ likér – Limoncello (Itálie)
Suroviny: 1/2 l vodky, 5 citronů, 370 g cukru,
1/2 l vody.
Postup: citrony naložíme do horké vody na jednu hodinu, potom vodu vyměníme a opět necháme hodinu ve vodě. Následně řádně okartáčujeme. Pak je velice tence oloupeme (na kůře nesmí
být bílá vrstva) nebo ostrouháme žlutou část kůry.
Citrónovou kůru dáme do velké láhve se širokým
hrdlem. Z citronů vymačkáme šťávu, přidáme ke
kůře. Zalijeme alkoholem. Láhev uzavřeme
a necháme týden stát. Občas zatřeseme. Po týdnu povaříme cukr s vodou a necháme vychladnout.
Vychladlou cukrovou vodu přidáme do láhve.
Necháme ještě týden stát. Likér procedíme a dáme
do lahví. Pije se ledové. To znamená, že likér uchováváme v lednici nebo v mražáku. Rovněž sklenice mají být vychlazené.
Zázvorov˘ likér
Suroviny: 1/2 l vodky, 6 lžic tekutého medu,
150 g zázvoru (stačí 50 g, pokud nechceme likér
příliš ostrý), 1 citron.
Postup: důkladně očistíme citron a nakrájíme ho
na kolečka. Zázvor nastrouháme najemno. Spolu
s medem vložíme vše do vodky a necháme v temnu týden louhovat. Poté přecedíme. Proti nachlazení užíváme jednoho panáka denně.
Vylouhovaný zázvor s citronem nevyhazujeme,
dáme ho při pečení pod maso (nejlépe kuřecí)
a ještě si pochutnáme. Stejně použijeme vylouhovanou citronovou kůru z limoncella.

Becherovka
Suroviny a postup: 1/2 l vodky, 1/8 balíčku STOMARANU (sypaný čaj na žaludeční problémy z lékárny)
– ne víc, 1 vanilkový cukr, 2,5 polévkové lžíce krystalového cukru, půl lžíce medu, 12 hřebíčků.
Vše smícháme a necháme 24 hodin vyluhovat.
Potom několikrát přecedíme přes plátýnko.
Pijeme dobře vychlazené nebo s tonikem. Chuť se
vcelku vyrovná kupované Becherovce.

Vajeãn˘ ‰lehaãkov˘ koÀak
Suroviny: 1/2 l šlehačky, 5 žloutků, 1/4 kg cukru krupice, 2 vanilkové cukry a 1/4 l rumu.
Postup: šlehačku, žloutky, cukr svařit ve vodní lázni. Vařit tak dlouho, dokud to nebude horké. Pak
stáhnout a přidat vanilkový cukr, míchat a nechat
vychladnout. Do řádně vychlazeného dáme rum. Je
vynikající, i když díky šlehačce poněkud dražší.

Zahrádkáﬁsk˘ grog
Suroviny: dvě kyselejší jablka, 0,2 l rumu, dva
kousky celé skořice, 4 hřebíčky, 2 badyány, 100 g
cukru, 1 citron, 1 litr silného černého čaje.
Postup: jablka a citron umyjeme a nakrájíme na
tenké měsíčky nebo kostičky. Vložíme do hrnce,
zalijeme trochou vody a krátce podusíme. Přidáme skořici, hřebíčky, badyán, cukr a přivedeme do
varu. Zalijeme rumem a čajem a zahřejeme tak,
aby se grog nezačal vařit. Servírujeme teplé ve
vyhřátých sklenicích. Dozdobíme plátkem citronu.
Miťa Franková

Nepeãen˘ kvût
Potřeby: linecké těsto – zná každá hospodyňka,
20 dkg másla, 20 dkg mletých mandlí, 20 dkg mletého cukru.
Postup: těsto zpracujeme a vyválíme asi 3 mm tenký plát, vykrajujeme květinky, které necháme
uschnout a lepíme je na upečená linecká kolečka
pomazaná marmeládou nebo máslovou nádivkou.

Medové kokosové kytiãky
Potřeby: 16 dkg hladké mouky, 6 dkg mletého cukru, 6 dkg kokosu, 1 sáček vanilkového cukru, 6 dkg
másla, 1 lžíce medu, 1 žloutek na zdobení – cukrová hmota – potahovací fondán.
Náplň: 10 dkg másla, 5 dkg cukru, 2 lžíce medu
vyšleháme, přidáme kokos, rum.
Postup: na válu vypracujeme těsto, které necháme
v chladničce asi 1 hodinu odležet. Rozválíme na 3
mm silný plát a vykrajujeme kytičky (různé tvary).
Kytičky spojíme náplní, vrchní dílek můžeme potřít
polevou – kyselou nebo rumovou, vrch můžeme
ozdobit vykrajovanými vločkami z fondánu.
JS
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Pro chvíle oddechu
Zajímavosti
☛ Pravákům rostou rychleji nehty na pravé ruce, levákům na levé.
☛ Za šedesát let života ztratí člověk polovinu chuťových buněk.
☛ Během dne se zmenší výška lidského těla o centimetr. Kosmonauti díky nulové gravitaci „vyrostou“ o čtyři centimetry.
☛ Přibližně třicet lidí na světě má alergii na vodu. Pokud se namočí nebo rozpláčou, vyskočí jim
bolestivé puchýře na kůži.
☛ Děti rostou na jaře rychleji než v kterémkoli jiném ročním období.
Zdroj: ttp://michal.skrabalek.cz/nazory/300–zajimavosti–o–lidech–prirode–a–vesmiru

Rozumíte cizím slovÛm?
Rekonvalescence, rekonstrukce, revize, renomé, recese, regulace, redukce.
kontrola – dobrá pověst – přestavba – zotavení – výstřední žert – zmenšení – usměrňování podle
pravidel
Řešení: zotavení, přestavba, kontrola, dobrá pověst, výstřední žert, usměrňování podle pravidel, zmenšení.

My‰lenky slavn˘ch
• Na světě jen jediný tvor lže, a to je člověk.
• Když má někdo peníze, může být hloupý, jak chce.
• Bratrství není v tom nevidět chyby, ale vytknout je způsobem bratrským.
• Je možné mít všechny zuby pravé, a úsměv přesto falešný.
• Zkušenost je název, kterým muži označují své chyby.
* Nikde nepoznáš lépe charakter člověka, než na nemocniční posteli.
• Lepší sto nepřátel za plotem, než jeden v domě.
• Muž, který dovede o lásce duchapřítomně mluvit, je málo zamilovaný.
• Hlupák je každý, kdo myslí jinak než my.
• Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.

A. SCHOPENHAUER
P. O. NASO
M. TYRŠ
G. LAUB
O. WILDE
F. GRILLPARZER
ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ
G. SANDOVÁ
G. FLAUBERT
A. CH. CLARKE
LK

Smích – nejlep‰í lék
K Novákovým přišel exekutor. Při zabavování majetku vylezla sousedka a povídá: „Nezapomeňte
jim vzít housle!“
Angličan a Skot jsou pozvaní na svatbu.
„Přinesl jsem svatební dar – příbory pro dvanáct osob,“ říká Angličan.
Skot na to: „To nic není. Já přinesl cedník pro sto dvacet osob!“
Novomanželé po první manželské hádce. Manželka: „Víš co, miláčku, abychom předešli další takové hádce, tak až budeme mít na něco stejný názor, tak budeš mít pravdu ty, a když různý, budu mít
pravdu já.“
Babka prodává na tržišti houby a vede s kupujícím řeč: „Říkáte, že je to muchomůrka zelená? To je
zvláštní, já je prodávám už léta a ještě si nikdo nepřišel stěžovat!“
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Muž volá doktorovi: „Manželka má asi zánět slepého střeva!“
„Ale to je nesmysl, před rokem jsem jí ho vyoperoval, přece nemá nové!“
„To ne,“ odvětí muž, „ale já mám novou manželku.“
Advokát: „Pachatel se bezprostředně po činu líbal se svou tchyní. Z toho lze usuzovat, že byl čin
spáchán ve stavu nepříčetnosti.“
„Tondo, jak se daří tomu, co jsi mu daroval krev?“
„Ale ani se neptej. Zemřel, chudák, na otravu krve.“
„Děti, pamatujte si, že všechna vlastní jména píšeme velkými písmeny.“
„No jo, paní učitelko,“ brání se Jirka, „ale já jsem nevlastní!“
Potkali se dva Skotové: „Představ si, že Patrik spáchal sebevraždu!“
„Proboha, a jakým způsobem?“
„Vloupal se k sousedům a pustil si plyn.“
Na policii u výslechu: „Pane Nováku, vy tvrdíte, že jste s bratrem dvojčata? Vy jste se však narodil
v Německu a váš bratr ve Francii!“
„Ano, je to tak. Když maminka letěla do Anglie, tak jsme se narodili v letadle.“
LK

Reklama
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Spoleãenské akce
Pozvánka na

MYSLIVECK¯ PLES,
kter˘ se koná v sobotu 10. ledna 2015
od 20.00 hod.
v Kulturním domû v Troubkách.
Hudba BIG MÎIK, trubaãi ZÁTRÎA, tombola, speciality z myslivecké kuchynû
Srdeãnû zvou poﬁadatelé

Srdeãnû Vás zveme na

VEP¤OVÉ HODY, v sobotu 7. února 2015
pﬁed Kulturním domem v Troubkách
Pﬁijìte ochutnat zabijaãkové speciality, dát si slivoviãku na zahﬁátí a setkat se se znám˘mi.
V pﬁísálí kulturního domu bude zároveÀ probíhat soutûÏ O NEJLEP·Í KOLÁâ,
kterou poﬁádá Troubeck˘ klub seniorÛ.
Tû‰íme se na Vás
Obecní úﬁad
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Sbor dobrovolných hasičů Troubky Vás zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
ve všech prostorách kulturního domu

14. února 2015
začátek ve 20 hodin, vstupné 60 Kč
Hraje taneční skupina Galaxy • bohatá tombola • občerstvení zajištěno
Srdečně zvou troubečtí hasiči

Fotbalový klub Troubky Vás srdečně všechny zve
v sobotu 21. února 2015

na tradiãní SPORTOVNÍ ·IB¤INKY
KD Troubky od 20.00 hod.
rej masek • tombola • bohaté občerstvení • hudba GAMA ŠTERNBERK
Srdeãnû zvou poﬁadatelé

Zveme Vás na

OBECNÍ PLES,
kter˘ se koná v sobotu 7. bﬁezna 2015
od 20.00 hod. v Kulturním domû v Troubkách.
Hraje BLUE BAND COMPANY
Bohatá tombola, obãerstvení zaji‰tûno.
Srdeãnû zvou poﬁadatelé
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Reklama

KADE¤NICTVÍ
Dûkuji v‰em zákazníkÛm za pﬁízeÀ,
pﬁeji krásné Vánoce
a v‰echno nejlep‰í v novém roce 2015.

Hana Vávrová, telefon: 731 185 402

• 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 2015.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
MARIE PAVLÍKOVÁ – KADERNICTVÍ
ˇ
Pﬁeji v‰em zákazníkÛm
radostné Vánoce
a hodnû úspûchÛ v novém roce 2015.
Telefon: 776 306 777

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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Reklama
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KŘÍŽOVKA
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 9. 3. 2015 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka: …………………………………………………………………………………………………………….............
Jméno a adresa: …………………………………………………………….............................třída:……….................
Správná odpověď z minulého čísla: VLAŠTOVKY
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Martina Orlová, Eliška a Marie Malíkovy, Vojtěch
a Veronika Brázdovi, Jakub Hruška, Petr Skopal, Tomáš Borek, Martina Zdařilová, Rösslerová Barbora, Tomáš
a Barbora Petrovští z Henčlova, Marie a Pavlína Musilovy, Jiří Řezníček, Marie Soušková,
Gratulujeme všem našim luštitelům!
Redakce

VítáNÍ obãánÛ v troubkách 30. 11. 2014

120 let
od zaloÏení SDH Troubky

Nejvyšším hasičským vyznamenáním
titulem Zasloužilý hasič byli za celoživotní práci ve sboru oceněni starosta sboru
bratr Antonín Kamelandr a člen sboru
bratr František Němčák.

Vystoupení Sluníãek na setkání seniorÛ

Antoním Kamelandr

Foto: Jaroslav ¤iho‰ek

František Němčák

ílka
Mikulá‰ská nad
va
a vánoãní v˘sta
Setkání seniorÛ

Foto: Jaroslav ¤iho‰ek
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