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Slovo úvodem
Zachvělo se předjaří
v houslích tenké struny.
Zimě už se nedaří
ni za svitu luny.
Vážení občané,
otevírat nový rok prvním číslem časopisu je jako
první vlaštovka, která přilétá na jaře. Starý rok je zapomenutý, těšíme se na nová období toho přicházejícího.
Sluší se poděkovat všem dárcům Tříkrálové sbírky.
Jako vždycky patří naše obec mezi nejštědřejší. Sami dobře víme, co je to pomoc v nouzi. Částkou 64 556 Kč jsme přeVelikonoãní slepiãka,
konali loňskou sbírku téměř o 1500 Kč. Děkujeme za všechny přísautorka Michaela Franková
pěvky, peníze jistě přispějí na potřebnou věc.
V novém roce již máme za sebou plesovou sezonu, oblíbené vepřové hody, soutěž o nejlepší koláč,
ale také chřipkové onemocnění a potíže z nachlazení.
Letos nás čekají další zvelebovací akce. Probíhá úprava prostranství před kulturním domem. Záhumení dostane asfaltovou silnici a budou se uskutečňovat plány na sběr biologického odpadu.
Počasí je příznivé, přejeme vám hodně dobrých nápadů při zlepšování prostředí v okolí svého bydlení. Ať se vám všem doma líbí.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
Zpráva o produkci, nakládání s odpady a odměnách za zpětný odběr
v obci Troubky za rok 2014
Směsný komunální odpad, jehož svoz i likvidaci pravidelně zajišťuje firma van Gansewinkel, a.s., byl
v obci vyprodukován v množství 396,330011 tun.
Biologicky rozložitelný odpad, který sváží i likviduje také van Gansewinkel, a.s., byl v obci vyprodukován v množství 269,922625 tun.
Cena svozu a likvidace firmou van Gansewinkel, a.s. za rok 2014 činí 948 339,30 Kč.
Vytříděné složky komunálního odpadu, což jsou obaly plastové, kompozitní, skleněné, papírové
a lepenkové, a také nebezpečné odpady svážené i likvidované firmou BIOPAS, spol. s r. o. byly svezeny v tomto množství:
plastové obaly
15,051 tun
kompozitní obaly
0,960 tun
skleněné obaly
24,262 tun
papírové a lepenkové obaly
2,823 tun
pneumatiky
3,91 tun
znečištěné obaly
2,61 tun
pesticidy
0,302 tun
oleje
10 kg
nepoužitá léčiva
8 kg
Cena svozu a likvidace firmou BIOPAS, spol. s r. o. za rok 2014 činí 97 080 Kč.
Obec Troubky si svépomocí zajišťuje odvoz objemného odpadu a stavební suti na skládku do Žeravic
a stavebního materiálu obsahujícího azbest a izolačních materiálů do Hradčan, kde je tento odpad likvidován.
Technické služby města Přerova, s. r. o. – skládka Žeravice
objemný odpad
63,02 tun, 79 vývozů
stavební suť
127,01 tun, 39 vývozů
Cena likvidace firmou Technické služby města Přerova, s. r. o. za rok 2014 činí 109 678,31 Kč.
SITA CZ, a. s. – skládka v Hradčanech
stavební materiály obsahující azbest
11,39 tun, 5 vývozů
tašky a keramické výrobky
1,40 tun
směsi nebo frakce betonu, tašek cihel
2,18 tun
Cena likvidace firmou SITA, CZ a. s. za rok 2014 činí 26 241 Kč.
ODMĚNY
Odměny získané od firem, které zajišťují zpětný odběr, jsou použity v rozpočtu obce dle platné smlouvy se společnostmi.
EKO-KOM za vytříděné obaly (plast, sklo, tetrapaky, papír)
123 521,50 Kč
ELEKTROWIN, a. s. za chlazení, bojlery, mikrovlnky
19 164,00 Kč
ASEKOL, a. s. za počítače, monitory, TV a ostatní drobné elektrozařízení
5 445,80 Kč
Odměna z motivačního programu Elektrowin (na pořízení zabezpečovacího zařízení na sběrném dvoře OLFIN činí
18 150,00 Kč
166 281,30 Kč
Celkem
Více informací o odpadovém hospodářství obce:
http://www.troubky.cz/obecni-urad/sluzby-obcanum/odpadove-hospodarstvi/
Martin Frgal
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 4. 2. 2015
1. Zastupitelstvo obce schválilo
pana Emila Smolku a Mgr. Marii Raškovou ověřovateli
zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Ilonu Sychravovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
program zasedání Zastupitelstva obce Troubky.
4. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přihlášku,
partnerskou smlouvu, a tím pádem i členství v Místní akční skupině Střední Haná.
5. Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje
starostu obce Mgr. Radka Brázdu, aby Obec Troubky
zastupoval v Místní akční skupině Střední Haná.
V Troubkách, dne 5. 2. 2015
USNESENÍ č. 3 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 11. 3. 2015
1. Zastupitelstvo obce schválilo
paní Ing. Jaroslavu Špalkovou a pana Emila Smolku 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 a ukládá
místostarostovi obce panu Mgr. Martinovi Frgalovi aktualizovat informace v TV infokanálu obce Troubky.
6. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
plán činnosti Finančního výboru zastupitelstva obce
Troubky na rok 2015 v předloženém znění.
7. Zastupitelstvo obce po projednání volí
předsedou Kontrolního výboru zastupitelstva obce Troubky pana Dominika Dočkala.
8. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
plán činnosti Výboru pro protipovodňová opatření v předloženém znění.
9. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
starostovi obce nejpozději v termínu k 1. 5. 2015 přijmout
pracovníka, jehož pracovní náplní bude řešení majetkoprávní situace v trase navrhovaných opatření PPO Troubky, a v této souvislosti zmocňuje radu obce k provedení
příslušného rozpočtového opatření.
10. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozšíření Výboru pro protipovodňová opatření o dva členy, pana Ing. Petra Obrtela a pana Vladimíra Machulu.
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11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zprávu o provedené inventarizaci majetku, závazků
a pohledávek ke dni 31. 12. 2014 v předloženém znění.
12. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o rozpočtovém opatření č. 12/2014, které
schválila rada obce.
13. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2015 ve znění dle předložené
důvodové zprávy a tabulkové přílohy.
14. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
výstupy z průzkumu trhu na pořízení nového osobního
vozidla pro potřeby obecního úřadu.
15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
přijetí cenové nabídky společnosti SAMOHÝL OLOMOUC
a. s. na pořízení osobního vozidla Škoda Octavia.
16. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pořízení osobního vozidla
Škoda Octavia.
17. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
starostu obce k podpisu této kupní smlouvy.
18. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
přijetí úvěru v maximální výši 400 000 Kč a maximální
délkou splatnosti 60 měsíců na pořízení osobního vozidla Škoda Octavia.
19. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k provedení rozpočtového opatření týkajícího se
přijetí úvěru na pořízení osobního vozidla Škoda Octavia.
20. Zastupitelstvo obce po projednání bere
na vědomí důvodovou zprávu k návrhu na poskytnutí přímé finanční podpory z rozpočtu obce v roce 2015.
21. Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo
neuplatňovat vůči neziskovým organizacím sankce vyplývající z pozdního doručení vyúčtování poskytnutého
finančního příspěvku za rok 2014.
22. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo
předložený návrh na poskytnutí přímé finanční podpory
z rozpočtu obce Troubky
v roce 2015, a to dle tabulkové přílohy č. 3 důvodové
zprávy.
23. Zastupitelstvo obce po projednání schválilo
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Troubky v roce 2015 s příjemci uvedenými v tabulkové příloze č. 3 důvodové zprávy, a to ve
znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy.
24. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
starostovi obce podepsat veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubky v roce 2015
dle usnesení č. 23.
25. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
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bydlení obce Troubky v předloženém znění.
26. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
použití finančních prostředků z Fondu opravy bytového
hospodářství na realizaci akcí uvedených v předložené
důvodové zprávě.
27. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k provedení výběru dodavatelů a zhotovitelů
jednotlivých zakázek financovaných z Fondu oprav bytového hospodářství dle předložené důvodové zprávy.
28. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce informovat o výsledcích výběru a postupu prací na jednotlivých zakázkách financovaných z Fondu
oprav bytového hospodářství.
29. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na projekt „Bezpečnou a spolehlivou cestou do centra obce“.
30. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
spolufinancování projektu „Bezpečnou a spolehlivou cestou do centra obce“ ve výši 30 % celkových způsobilých
výdajů, tj. 1 421 000 Kč, z rozpočtu obce na rok 2015.
31. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
vyčlenění finančních prostředků na financování provozu
v době udržitelnosti (2016 – 2021) projektu „Bezpečnou
a spolehlivou cestou do centra obce“, a to ve výši dle
zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu.
32. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej obecních pozemků p.č. 2657/2, 2658/2, 2659/1,
2659/3, 2660/1, 3298, 3302, 3304, 3311 a 3312 vše
v k.ú. Troubky nad Bečvou společnosti ZELTR Agro, a. s.,
a to za cenu stanovenou znaleckých posudkem.
33. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu JSDHO Troubky za rok 2014.
34. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti Místní knihovny Troubky za rok 2014.
35. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti Troubeckého klubu seniorů za rok
2014.
36. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o produkci, nakládání s odpady a odměnách za
zpětný odběr v obci Troubky za rok 2014.
37. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok
2014.
38. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Přerov II Okrsek „S“ – Troubky za dobu od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
V Troubkách, dne 12. 3. 2015
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Rada obce
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 4 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 30. 12. 2014.
Usnesení Rady 4/31/2014
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/32/2014
Rada obce schválila složení Sociální komise Rady obce
pro volební období 2014–2018, a to s účinností od 1. 1.
2015:
Ing. Jaroslava Špalková – předsedkyně, Danuše Franková – členka, Marie Jehlářová – členka, Hana Kadlecová – členka a Romana Němčáková, DiS. – členka.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/33/2014
Rada obce schválila rozpis rozpočtového opatření
č. 11/2014 v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/34/2014
Rada obce schválila rozpis Rozpočtu obce na rok 2015
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.

Usnesení Rady 4/35/2014
Rada obce schválila na základě ustanovení § 102
odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, předložený návrh na odpis nedoplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, v celkové výši 2 256 Kč.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/36/2014
Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových
míst dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/37/2014
Rada obce schválila na základě ustanovení § 102
odstavce 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh závazných ukazatelů příspěvku na provoz Základní školy
a Mateřské školy v roce 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/38/2014
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 12/2014,
včetně rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
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Usnesení Rady 4/39/2014
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 3 000 Kč do Tříkrálové sbírky 2015, a to
převodem na bankovní účet sbírky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/40/2014
Rada obce schválila přijetí nabídky společnosti ISTA Česká republika spol. s r. o. na osazení indikátorů tepla
v obecních bytech, včetně souvisejících služeb, a pověřila místostarostu obce k dořešení dané záležitosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/41/2014
1. Rada obce schválila uzavření pachtovní smlouvy
č. 52/2015 v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80% všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/42/2014
Rada obce schválila záměr uzavření pachtu obecních
pozemků p.č. 3003, 3017, 3025, 3081, 4373,4377, 4380,
4381, 4390, 5093 a 5095, vše k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 4hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80% všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/43/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
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smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2015.
Usnesení bylo přijato 4hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80% všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/44/2014
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80% všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/45/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská panu Vladimíru Roubalovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2015.
Usnesení bylo přijato 4hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80% všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/46/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2015.
Usnesení bylo přijato 4hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80% všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/47/2014
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
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Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80% všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/48/2014
Rada obce schválila návrh na navýšení hodnoty pořizovaných sporáků do obecních bytu po skončení životnosti stávajících na částku 5 500 Kč bez DPH.
Usnesení bylo přijato 4hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80% všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/49/2014
Rada obce schválila složení Komise pro kulturu a volný
čas Rady obce pro volební období 2014 – 2018, a to
s účinností od 1. 1. 2015:
Mgr. Vladimíra Hanzlíková – předsedkyně, Romana
Dočkalová – členka, Mgr. Barbora Frgalová – členka,
Veronika Mlčochová – členka, Michaela Němčáková –
členka, Mgr. Ludmila Němčáková – členka, Olga Vajdíková – členka a Jana Válková – členka.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 4/50/2014
Rada obce schválila poskytnutí mimořádné odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Troubky, a to dle
předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 3 hlasy ze 4 přítomných členů
Rady, tj 60 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 6. 1. 2015
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USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 5 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 21. 1. 2015.
Usnesení Rady 5/51/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/52/2015
Rada obce schválila poskytnutí finančního daru v celkové výši 3 000 Kč na akci „Galavečer v Dubu 2015“, který se uskuteční pod záštitou ministra zemědělství.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/53/2015
1. Rada obce schválila uzavření „Rámcové smlouvy č.
128 RS 2014“ mezi Obcí Troubky a společností ISTA
Česká republika s.r.o. v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/54/2015
Rada obce schválila podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Troubky v roce
2015 v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
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Usnesení Rady 5/55/2015
Rada obce schválila vyhlášení výzvy k podávání žádostí
o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení
obce Troubky v roce 2015 v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/56/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj.100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/57/2015
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/58/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/59/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/60/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Evě Marečkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/61/2015
1. vzala na vědomí zánik mandátu pana Libora Nedbala dle § 55 odst. 2. písm. b) zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů.
2. vzala na vědomí, že v souladu s § 56 zák. č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se členem
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Zastupitelstva obce Troubky stává od 10. ledna 2015
náhradník pan Pavel Zatloukal, kterému bude vydáno
osvědčení o členství v Zastupitelstvu obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/62/2015
Rada obce schválila termín a program II. mimořádného
zasedání Zastupitelstva obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/63/2015
Rada obce schválila návrh termínů řádných zasedání
Rady obce v roce 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/64/2015
Rada obce schválila návrh termínů řádných zasedání
Zastupitelstva obce v roce 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 5/65/2015
1. Rada obce schválila uzavření „Smlouvy o zajištění péče
o toulavé psy“ mezi Obcí Troubky a společností AJSHA
a.s. Čechy pod Kosířem v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila místostarostu k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 23. 1. 2015
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 6 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 28. 1. 2015.
Usnesení Rady 6/66/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 6/67/2015
1. vzala na vědomí zánik mandátu pana Pavla Zatloukala dle § 55 odst. 2. písm. b) zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů.
2. vzala na vědomí, že v souladu s § 56 zák. č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se členkou Zastupitelstva obce Troubky stává od 24. ledna
2015 náhradník paní Dana Kořínková, které bude
vydáno osvědčení o členství v Zastupitelstvu obce
Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80% všech členů Rady.
V Troubkách dne 28. 1. 2015.
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USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY Č. 7 VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 18. 2. 2015.
Usnesení Rady 7/68/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/69/2015
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce neuplatňovat vůči neziskovým organizacím sankce vyplývající
z pozdního doručení vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku za rok 2014.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/70/2015
1. Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpevněné plochy
v areálu Kompostárny Troubky“ v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k vyhlášení tohoto řízení a oslovení minimálně 3 stavebních společností.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/71/2015
Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 2 k licenční
smlouvě dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/72/2015
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1. Rada obce schválila záměr podání žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava na projekt „Bezpečnou a spolehlivou cestou do centra obce“.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 3/2015
mezi Obcí Troubky a společností BM asistent s.r.o.
Olomouc na zpracování žádosti a další administraci
výše uvedeného projektu.
3. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
4. Rada obce schválila uzavření příkazní smlouvy
č. 5/2015 mezi Obcí Troubky a společností BM asistent
s.r.o. Olomouc na organizaci výběrového řízení a další související úkony spojené s výše uvedeným projektem.
5. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/73/2015
Rada obce rozhodla přijmout nabídku společnosti Televize Přerov s.r.o. na další provozování místního TV Info
kanálu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj.100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/74/2015
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 14184604
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, a to pro projekt obce „Svoz
biologického odpadu pro obec Troubky“.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
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Usnesení Rady 7/75/2015
Rada obce schválila vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků v areálu společnosti ZELTR
AGRO a.s. užívaných dosud na základě nájemní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/76/2015
1. Rada obce schválila uzavření dohody o kompenzaci
nájemného za období let 2013-2014 – „Dočasné navýšení terénu v lokalitě Závalí“ mezi Obcí Troubky,
panem Gregovským a manželi Vránovými, a to dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu těchto dohod.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/77/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Dědina panu Jaroslavu Skřenkovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/78/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/79/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská panu Vladimíru Roubalovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/80/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/81/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2015.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100% všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/82/2015
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská panu Antonínu Němčákovi, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 28. 2. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/83/2015
1. Rada obce schválila přidělení uvolněného obecního
bytu a uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS Kozlovská s paní
Marií Rossmannovou, Troubky.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy
o nájmu obecního bytu, a to od 1. 3. 2015 do 31. 5.
2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/84/2015
Rada obce schválila termín a program III. zasedání
Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/85/2015
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na
zaměstnance obce pro úsek odpadového hospodářství
(sběrný dvůr, kompostárna), a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/86/2015
Rada obce schválila vyvěšení vlajky pro TIBET.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 7/87/2015
Rada obce schválila úpravu termínů zasedání Zastupitelstva obce v roce 2015, a to dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 23. 2. 2015.
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VEP¤OVÉ HODY A SOUTùZ O NEJLEP·Í KOLÁâ
V sobotu 7. 2. 2015 uspořádala Obec Troubky v prostorách kulturního domu tradiční vepřové hody
spojené s ochutnávkou vepřových specialit. V přísálí probíhala zároveň i soutěž o nejlepší koláč, kterou si vzaly na starost členky Troubeckého klubu seniorů. V letošní soutěži získala první místo Marta
Dočkalová a dále byly oceněny Pavla Husáková a Anežka Brázdová.
Všechny koláčky byly výborné a bylo těžké vybrat pouze tři nelepší pekařky. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na setkání v příštím roce.
Zaměstnanci obce

Paní Marta Doãkalová
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Základní ‰kola
Zápis ÏákÛ do 1. tﬁídy
Dne 10. 2. 2015 proběhl na naší škole zápis dětí do první třídy. K zápisu se dostavilo 24
dětí. Po vstupu do budovy školy uvítal děti Krteček se svými zvířecími kamarády a uvedl je
do třídy, kde na ně již čekala další zvířátka. Ta měla připravené úkoly, kterými budoucí prvňáčci měli dokázat svou zručnost, postřeh i samostatnost. Za správně splněné úkoly obdržely děti razítka na hrací kartu a za ně pak sladkou odměnu.
Po splnění úkolů přešly děti do zápisové třídy, aby předvedly paním učitelkám pečlivě připravené básničky a písničky. Ukázaly také, jak dobře umí poznávat barvy, geometrické tvary, některé z nich dokonce
i písmena a paní učitelky nešetřily chválou.
Dětem se podařil zápis na jedničku, proto nezbývá než jim popřát, aby svá školní léta zvládly se stejným nadšením a úspěchem jako tento první důležitý krok.
Marta Kosíková

Julie Doãkalová

Matyá‰ Znojil, Henãlov
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Vlajka pro Tibet
Naše škola se letos připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, která se konala dne 10. března. K tomuto datu se do kampaně připojilo 99 škol
a 697 obcí, měst a městeček po celé naší zemi. Česká republika se do této
kampaně aktivně zapojila již v roce 1996.
Vyvěšením národní vlajky Tibetu podporujeme svobodný Tibet, který je již 65 let nedobrovolně pod
komunistickou nadvládou Číny. Základní lidská práva obyčejných Tibeťanů jsou potlačována a porušována včetně svobody slova, náboženského a politického vyznání, věznění bez řádných soudních procesů, mučení politických vězňů a v neposlední řadě práva na vlastní národní jazyk a kulturu. Duchovní
i politický vůdce 14. dalajláma pobývá v současnosti v indickém exilu. Tibetské děti můžou studovat převážně v čínštině, negramotnost se odhaduje na 50 – 60 %. Součástí výuky je samozřejmě komunistická ideologie a čínská propaganda. Tímto způsobem čínská vláda systematicky likviduje poslední zbytky tibetské vzdělanosti.
Během dlouhých desetiletí zemřelo na následky útrap, mučení ve vězení a poprav přes jeden milion
Tibeťanů. V posledních letech Tibeťané volí jako jednu z forem protestu proti čínské nadvládě sebeupálení. Od roku 2009 takto zemřelo 136 Tibeťanů. Mezinárodní organizace se snaží navázat dialog
s Čínou a zmírnit tak utrpení Tibeťanů, bohužel bezvýsledně.
„Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček.
Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.“
(Jeho Svatost 14. dalajláma)
Šárka Hradilová

Náv‰tûva Osvûtimi
Vždy, když si vzpomenu na návštěvu koncentračního tábora v Osvětimi, vybaví se mi slova naší průvodkyně, která na začátku prohlídky pronesla: „Připravte se na to, že uvidíte věci a činy, které vám budou
připadat naprosto nepochopitelné.“ A měla pravdu. Při procházení jednotlivými bloky koncentračního
tábora, kde jsme viděli mimo jiné v obrovských haldách 2 tuny lidských vlasů, na tisíce brýlí, dámské,
pánské i dětské boty, asi 4 tisíce kufrů, 460 protéz a další předměty patřící židovským vězňům, přicházela mi na mysl celá řada otázek, na které jsem si odpovídala jediným slovem: „Nechápu.“
Jak mohlo někoho vůbec napadnout, že zničí a zlikviduje celý národ? Jak mohl člověk cíleně zavraždit příslušníka stejného druhu a jako záminku si zvolil jeho odlišné náboženské přesvědčení a údajnou
méněcennost rasy? Jak mohli němečtí inženýři vymyslet takové továrny na smrt, jakými byly plynové
komory, a být hrdí na to, jak úspěšně se jim daří zvyšovat počty zabitých lidí? Jak mohl někdo vůbec
takovou hrůzu spáchat?
Krutým zážitkem pro mě byla prohlídka místnosti dětských židovských vězňů. Při pohledu na vychrtlá tělíčka dvouletých dětí a na bílý svetřík, který by oblékl můj malý syn, jsem musela z této místnosti
prostě odejít. V tu chvíli jsem si uvědomila, jak jsem neskutečně vděčná za to, že žiji v klidné době, že
se můžu vrátit domů, kde je teplo, teče voda, kde vždy najdu něco k jídlu a kde můžu žít bez nějakých
omezení po boku svých blízkých.
Nejhrůznějším zážitkem však pro všechny byla prohlídka plynové komory. Nedokážu si ani domyslet,
co se honilo hlavou bezbranným nahým mužům a ženám, často držícím v náručí své dítě, když zde čekali na smrtící „očistnou lázeň“. Po prohlídce přilehlé kremační pece, v níž za dvacet minut dokázali nacisté
spálit dvě lidská těla židovských vězňů, jsem se utvrdila v názoru, že je nezbytně nutné jakékoliv náznaky násilí a touhy po nadřazenosti rasy či národa, ať už je jejich propagátorem jednotlivec či nějaká extremistická formace, nekompromisně a důsledně potlačovat. Právě koncentrační tábor v Osvětimi je typickou ukázkou toho, co dokážou napáchat hrůzně myslící lidé (zde pod taktovkou Adolfa Hitlera), pokud jim
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není kladen odpor.
Návštěva koncentračního tábora v Osvětimi splnila svůj účel. Žáci 9. třídy se nejen teoreticky seznámili s problematikou holokaustu, ale na vlastní oči viděli, jaká zvěrstva se páchala na židovském národu v době 2. světové války. Snad si uvědomili, že jejich bývalí židovští vrstevníci nežili v žádném případě tak pohodově a bezstarostně jako oni, a že záleží také na nich, aby se podobná hrůza již nikdy neopakovala.
Návštěva koncentračního tábora v Osvětimi mi zůstala vryta hluboko v paměti a s ní i nezvratné přesvědčení, že nikdy v životě bych nechtěla takovou hrůzu pocítit a prožít na vlastní kůži.
Mgr. Jitka Lehká

LyÏaﬁsk˘ kurz s Ïáky Z· Raslavice
Když jsme se v neděli 11. ledna sešli na vlakovém nádraží v Brodku u Přerova a netrpělivě očekávali příjezd našeho žlutého vlaku, ještě jsme netušili, jak skvělý týden na horách s našimi kamarády ze
slovenských Raslavic prožijeme. Všichni jsme byli plni očekávání. Jízda vlakem na lyžařský kurz pro
některé z nás nebyla novou zkušeností. Naším cílem však tentokrát nebyla Branná v Jeseníkách, ale
slovenský Poprad a následně Kežmarské Žlaby. Zde jsme byli ubytovaní v rekreačním zařízení Crocus
a odtud jsme denně vyráželi za lyžováním (na svahy skiareálu Bachledova dolina – Jezersko) a ve středu i za relaxací do AquaCity Poprad.
Neděli jsme měli vyhrazenou na cestování a ubytování. Vše proběhlo bez komplikací a po krátkém
společném večerním programu jsme se už nemohli dočkat pondělního rána, kdy za námi měli konečně přijet a ubytovat se kamarádi ze ZŠ Raslavice. V pondělí ráno tedy přijeli a konečně tak bylo složení lyžařského kurzu kompletní – 48 žáků a 7 dospělých.
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Po krátkém přivítání jsme se vydali
do Bachledové doliny. Uvítalo nás lyžařské středisko s ideálními lyžařskými
podmínkami – krásné počasí (vydrželo
po celý týden), široké svahy s dostatkem
sněhu a minimem dalších lyžařů
a snowboarďáků, lanovky a vleky, u kterých jsme nemuseli dlouho čekat na
výjezd. Vytvořili jsme smíšená československá družstva a v následujících dnech
se snažili o zlepšení našich lyžařských
a snowboardových dovedností. Motivací
byl i závod ve slalomu, který byl plánován
na čtvrtek. Výcvik probíhal podle plánu.
Zpestřením bylo úterní večerní lyžování,
při kterém jsme měli sjezdovku prakticky
sami pro sebe. Ve středu jsme na svahu
absolvovali pouze dopolední výcvik a po odpoledním odpočinku jsme odjeli do Aquacity v Popradu, kde
jsme odpočívali ve venkovních termálních bazénech, vnitřních bazénech a vířivkách a na závěr se zúčastnili laserové show.
Čtvrtek byl vyhrazen především závodu ve slalomu – vyvrcholení lyžařského a snowboardového výcviku. Vítězem snowboardového slalomu se stal Kuba Hýzl, druhé místo obsadil Vojta Baďura a třetí skončil David Klemeš. Mezi lyžaři zvítězil Martin Krátký a bronzový stupínek mezi lyžařkami obsadila Lucie
Dočkalová. Nejpodstatnější však byla skutečnost, že během výcviku na svahu nedošlo k žádnému závažnému zranění a žáci měli možnost v ideálních podmínkách slovenských velehor zdokonalit své dovednosti.
Společné večery na kurzu patřily seznamovacím hrám, společným aktivitám a soutěžím družstev.
Nechyběla ani závěrečná diskotéka s ukázkou a výukou slovenských lidových tanců. Všem nám bylo
moc líto, že týden uběhl velmi rychle a přiblížil se tak čas balení věcí, závěrečného úklidu pokojů a hlavně páteční loučení. Vzájemně jsme se však s našimi kamarády ujistili, že lyžařský kurz nebyl naší poslední akcí a už nyní se těšíme na další.
Velký dík patří především vedení ZŠ Raslavice za pozvání na společný lyžařský kurz, slovenským
kolegům za přípravu pestrého a zajímavého programu, vstřícnost, profesionalitu a celkovou příznivou
a pohodovou atmosféru, která panovala během celého společného lyžařského kurzu. Poděkování za
péči o zdraví účastníků kurzu patří vychovatelce Pavle Krátké, která na kurzu působila jako zdravotnice a Petru Vychodilovi – tradičnímu instruktoru snowboardingu na kurzech naší školy.
Petr Vrána, vedoucí kurzu
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Bﬁezen – mûsíc knihy
…jak jinak jej oslavit, neÏ I. literárnû v˘tvarn˘m salonem.
Natěšené děti čekala třída přeměněná v útulnou knihovničku s divadélkem, křesílkem, lampičkou
a voňavým čajovým a sladkým potěšením.
A jak to bylo, pohádko? Přivítali nás maňásci – dvě opičky, Karkulka s vlkem a čaroděj, kteří nám
představili svou knihu – svůj pohádkový domov. Poté se už každý statečný čtenář usadil v křesílku a přečetl nejzajímavější či nejnapínavější úryvek ze své oblíbené knížky. Svět pohádek, to nejsou jen knihy!
Ale také filmová zpracování, která jsme museli poznávat podle známých hlášek a znělek. Byl to ale
zapeklitý kvíz! Než se s námi paní učitelky rozloučily kouzelnou starou pohádkou z opravdové gramofonové desky, zvládli jsme si vyrobit ozdobný přebal na svou knihu. Děkujeme za krásné odpoledne
a budeme se těšit na setkání zase za rok, na II. literárně výtvarném salonu.
Michaela Mikešková, Eva Vojtková

Reakce žáků:

✎ Literárně výtvarný salón se mi velice líbil. Nejvíce se mi
líbily pohádkové hádanky. Jsem ráda, že si paní učitelky
na nás udělaly čas a připravily výbornou akci.
Tereza Kamenská, 6. třída

✎ Divadlo bylo super. Vše se mi líbilo, byla legrace, soutěDavid Chodúr, 5. třída
že a hlavně ta zábava.
✎ Líbilo se mi, jak se hrálo divadlo a jak nám paní učitelNikol Ambrožová, 2. třída
ka četla.
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Dûtská scéna
Dramatický kroužek působí na naší základní
škole od roku 2010. Za těch pět dlouhých let
vyrostly z nadaných prvňáčků, kterým zářily oči
z každé činnosti, nadšené a činorodé děti. Každým rokem si dramaťák připraví nové divadelní
představení, kterým zpestří předvánoční čas
žákům a učitelům naší školy. Premiéru představení vždy jako první zhlédnou rodiče a všichni nejbližší malých herců.
V letošním roce jsme si dodali kuráže a vyjeli
jsme s divadélkem za hranice Troubek. Přihlásili
jsme se do oblastní přehlídky dětských divadel
Dětská scéna, která se konala 13. března v Přerově. Všechna představení posuzovala odborná
porota, která hodnotila provedení jednotlivých
inscenací, nápaditost, originalitu a především
herecké výkony všech zúčastněných.
Mladí herci se představili s hrou Čáry paní Láryfáry od Betty MacDonaldové. Naše první zkušenost se setkala s příjemnou reakcí porotců i diváků. Žáci obdrželi účastnické listy, drobné odměny
a především zasloužený potlesk. Veronika Bršťáková a Michal Tvrdý byli oceněni za nejlepší herecké výkony mezi všemi účastníky.
Eva Vojtková

Úspûchy na‰ich recitátorÛ
Dne 17. 2. 2015 proběhlo školní kolo recitační
soutěže. Zúčastnilo se ho celkem 33 žáků z 1. až
8. třídy, kteří byli rozděleni do pěti kategorií. Novinkou letošního školního kola bylo to, že se ho
zúčastnili i naši prvňáčci. Ti tvořili nultou kategorii, která však nebyla postupová.
Zatímco žáci z 1. stupně si k přednesu zvolili
básničky, někteří žáci 2. stupně si vybrali i texty
prozaické. Všichni se moc snažili a navzájem se
podporovali velkým potleskem, což přispělo k velmi příjemné atmosféře celé soutěže. Stejně jako
minulý rok se vítězové z každé kategorie mohli
těšit z dárku v podobě knihy.
Žáci, kteří se v I. – IV. kategorii umístili na 1. a 2.
místě, postoupili do okresního kola, které se konalo 12. 3. v Přerově. I zde se našim žákům dařilo.
Ondřej Soják ze 6. třídy získal ve své kategorii
Čestné uznání za mimořádný výraz, Tereza Gery-

Dramatick˘ krouÏek
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ková, rovněž ze 6. třídy, obsadila čtvrté místo s postupem do krajského kola, které se bude konat 23. 4.
v Olomouci.
Všem úspěšným recitátorům děkujeme za reprezentaci školy a Tereze Gerykové budeme držet palce!
Karolina Haiderová

Zpráviãky ze speciální tﬁídy
Od začátku letošního roku se toho ve speciální třídě už opět hodně událo. Díky krásné sněhové nadílce jsme se vydali „po stopách Yetiho“ a plnili úkoly na sněhové stezce. Zároveň jsme zdokonalovali své
pohybové dovednosti a svou samostatnost. V únoru jsme se pustili do velikého úkolu – přípravy zele-
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ninové polévky. „Nastudovali“ jsme pracovní
postup a vrhli se do obchodu nakoupit suroviny.
Očistit zeleninu, oškrábat brambory, vše nakrájet
a za chvíli už jsme seděli ve školní jídelně, zopakovali si základy stolování a pochutnali si na výborné polévce.
A teď už se nám pomalu blíží jaro. Pustili jsme
se do velikonočního tvoření, vyzkoušeli si práci
s dýhou, papírem, lepenkou i jinými netradičními
materiály. Moc se těšíme, co nám poslední čtvrtletí školního roku a jaro v plné zbroji přinese!
Michaela Mikešková

·kolní druÏina
v kolotoãi aktivit
Od začátku roku už děti ve školní družině zažily plno aktivit, zábavy, her, soutěžení a tvoření.
Díky bohaté sněhové nadílce jsme mohli prožít
projektový týden pod názvem Šláp sem, šláp tam
– stopy ve sněhu. Bobovali jsme, postavili sněhovou pevnost, sněhuláky a sněhulačky, a dokonce
vytvořili obchod s ledovým zbožím. Iglú jsme si
pak postavili i v herně z překrásného vlastnoručně malovaného prostěradla. Nevynechali jsme ani
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tradiční karneval. To byste koukali, jaké kostýmy a převleky nám dokázaly maminky vymyslet! Pěkně
jsme si v nich zařádili, zasoutěžili, a to víte, že každá maska si odnesla krásnou cenu z tomboly.
Naše ručičky také nezahálely a dokázaly vytvořit jednoho ze tří králů, zamrzlý svícen, vesmírné plavidlo i puding s piškoty. Mňam!
Únor jsme přivítali valentýnskou diskotékou s pohoštěním a čtením vzkazů těm, co máme rádi. No
a pak už jsme se vrhli na tvoření z netradičních materiálů – odlitky ze sádry, panenky z krepového papíru, plastické stromy z toaletního papíru, srdíčka ze samotvrdnoucí hmoty i domeček či kytky z projektu
Fíha dýha, to vše nám ozdobilo školní družinu i naše pokojíčky.
Projektovým týdnem Jak se budí semínko jsme přivítali jaro a veselé květináčky už čekají, až se to
v nich zazelená. A když někdy venku vykoukne sluníčko, pořádáme sportovní klání třeba ve skoku panáka, vydáme se na vycházku obcí a už se nemůžeme dočkat školní zahrady! Krásné slunečné dny vám
přejí děti a paní vychovatelky ze školní družiny.
Silvie Štenclová

Mateﬁská ‰kola
Po vánočních prázdninách, kdy děti přišly do mateřské školky s úsměvem na tvářích a plné dojmů
z dárků, co dostaly od Ježíška, nás navštívilo 8. ledna divadlo s pohádkou Včelí královna, které se konalo ve III. oddělení v tělocvičně. Pohádku děti uvítaly s nadšením, a některé z nich se staly na chvíli opravdovými herci.
Hned druhý den nás čekalo další divadlo s pohádkou O dvanácti měsíčkách, kde vystupovaly děti ze
ZŠ pod vedením paní učitelky Evy Vojtkové. Musíme říct, že děti z divadelního kroužku jsou velmi šikovné a pohádka se všem moc líbila.
Nesmíme zapomenout, že stejně jako každý rok, tak i letos čekal naše předškoláky zápis do první
třídy. A aby se děti pořádně připravily, navštívily naše prvňáčky, kteří jim s nadšením zazpívali, předne-
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sli básničky a ukázali své pomůcky a učebnice. Zápis do první třídy dopadl úspěšně a přejeme budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů ve škole.
I když zima nebyla tolik bílá, jak bychom si přáli, nenechali jsme se odradit a oddělení Sluníček nelenilo a začalo od února jezdit do sauny a otužovat se. Některé přihlášené děti ze Sluníček a Skřítků absolvovaly lyžařský kurz v Hlubočkách, který ukončily velkou medailí. U Skřítků probíhá jednou měsíčně
i ekologický kroužek pro přihlášené děti pod vedením Bc. Jany Bradnové, kde se děti naučí spoustu
zajímavostí, např. jak vzniká sopka.
A víte, kdo nás v únoru ještě navštívil? Přijela Paní s drumbeny. A co to vlastně ty drumbeny jsou?
Ekologické bubny a sedák v jednom. A že si to děti pořádně užily. Stali se z nich námořníci, zpívaly, ale
také si zahrály na drumbeny, procvičovaly barvičky a zdolávaly překážky.
A čeho se nemohly děti koncem února dočkat? No přece karnevalu v naší školičce. Sluníčka a Skřítkové se proměnili 25. 2. na piráty, rytíře, hrdiny, princezny… a společně jsme se přesunuli do sportovní haly, kde nás čekaly soutěživé hry plné legrace. Dopoledne plné krásných masek si všichni moc užili, a také si zasloužili velkou odměnu, kterou si odnesli domů. Hned na druhý den proběhl karneval
i u našich Kuřátek a paní učitelky dětem přichystaly nejen překrásně vyzdobenou tělocvičnu, ale také
plno zábavy a dobrot. Všem rodičům děkujeme za přichystání skvělých a kreativních masek.
Jaro už přebírá pomalu svou vládu, a tak i my v naší školce se na ně pomalu připravujeme. Bylo třeba přichystat velikonoční výstavu, na které děti ukázaly svoji kreativitu a tvořivost. Velikonoční zajíčky,
kuřátka a slepičky jste si mohli prohlédnout na velikonočních dílnách v kulturním domě. Přejeme všem
příjemné prožití Velikonoc a bohatou pomlázku.
za kolektiv MŠ Klára Skirkaničová

Keramika pro nejmen‰í
Od října loňského roku vznikl v rámci ZŠ a MŠ Troubky
nový kroužek keramiky pro předškoláky. Mimo předškoláků se přihlásily dokonce i mladší děti. V kroužku je nás
jedenáct a keramická dílna praská ve švech. V osazenstvu
„keramiků“ převládají kluci, ale máme tu i čtyři šikovné malé
slečny.
Na začátku kroužku jsme zkoušeli válet z hlíny pláty
Ondra Br‰Èák, Matyá‰ a Jakub Ondruchovi
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Levá ﬁada: Mara Br‰Èák, Marcelka Koutová, Matyá‰ Ondruch, Ondra Br‰Èák, Kuba Ondruch
Pravá ﬁada : Mí‰a Frgál, Vendulka Polcerová, Terezka Kubánková, Luky Knap, Melissa Bortlová (chybí
nám Luká‰ek VoÏda)
a vykrajovat různé motivy. Všichni byli moc šikovní, a tak jsme mohli pokročit dál a pustit se do složitějších věcí. Děti se zatím naučily základy práce s hlínou, jako je modelování postaviček, zvířátek či tvoření misek, svícnů a hrnečků. Děti si krásné výrobky naglazurovaly a po vypálení si je odnesly domů.
Měly z toho velkou radost. Bohužel se občas stane, že některý výrobek v peci praskne, ale i s tím se
dokázaly smířit.
A tak se každý čtvrtek odpoledne sejdeme v keramické dílně a rozvíjíme fantazii a tvořivost při práci
s hlínou.
Veronika Zatloukalová

SdruÏení pﬁátel Z· a M· Troubky
V uplynulém čtvrtletí jsme opravdu nezaháleli. Naše sdružení pořádalo v lednu školní ples a koncem
února dětské šibřinky. Obě akce, soudě podle účasti, byly i letos velmi úspěšné.
Školní ples se konal 24. ledna, a jak je to už zvykem, opět se při této příležitosti stužkovali žáci 9. třídy. Letos jich bylo osm a i oni, stejně jako jejich předchůdci, si připravili pod vedením paní učitelky Evy
Vojtkové krátké vystoupení.
My, SPŠáci, jsme na památku žákům při stužkování předali barevné hrníčky s fotkami nejen jich
samotných, ale i jejich spolužáků. Tyto hrníčky, které byly mimochodem moc hezké, nám vyrobil Petr
Skřenek, za což mu ještě jednou moc děkujeme!
A já jen pro zajímavost připomenu, že už to byl 11. ročník, který byl na školním plese stužkován.
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·kolní ples – zleva: Tereza Topenãíková, Tereza Coufalová, Veronika Krejãiﬁíková, Jakub H˘zl
Martin Borek, Radek Ra‰ka, Jakub Krejãiﬁík, Martin Krátk˘
K tanci a poslechu nám už po několikáté hrála hudební skupina Blue Band Company. Sál kulturního
domu jsme se snažili zpříjemnit hezkou výzdobou, ve vestibulu jsme vystavili nástěnky s fotografiemi
z našich akcí, deváťáci si vyrobili tablo, které zde bylo také umístěno, a u vstupu jsme nabízeli hostům
slivovici a domácí koláčky. Ty nám stejně jako v předchozích letech upekla paní Tomšů. I paní Tomšů
patří velký dík!
Poděkovat bych chtěla i kuchařkám ze školní jídelny, které nám nasmažily řízky, a hlavně všem sponzorům za krásné věcné dary do tomboly.
Pro zpestření plesu jsme si před půlnocí „střihli“ vystoupení Sestry v akci, se kterým jsme se poprvé
ukázali na posezení se seniory na podzim loňského roku. Byť jsme za sebe museli po dobu vystoupení sehnat náhradu do obsluhy, vše klaplo a já doufám, že hosté plesu naše oslabení v obsluze nepoznali. Děkujeme všem za účast na plese a těšíme se na setkání příští rok.
A jak bývá zvykem, při uklízení jedné akce už plánujeme další. Tentokrát to byly dětské šibřinky. Ty
se uskutečnily 28. února. Všichni školou povinní návštěvníci karnevalu, i ti mladší, dostali u vstupu frkačku a sladkost. I letos jsme měli přichystanou malou tombolu, kde vyhrává každý. Děti si mohly vylosovat jeden ze šesti věcných dárků. Připravenou jsme měli i velkou tombolu s hezkými cenami.
Toto sobotní odpoledne jsme zpestřili mimo jiné i vystoupením pana bublinkáře. Ten se dětem moc
líbil. Dva ochotní tatínci vyráběli dětem zvířátka z balonků, byly připraveny soutěže a hlavně jsme měli
na závěr jedno velké překvapení. A to bylo přes 650 nafouknutých balonků zavěšených ve dvou velkých
sítích u stropu. Sítě se pak otevřely a balonky se na děti spustily. Myslím, že se to setkalo s velikým
úspěchem. Za krásná vystoupení děkujeme i holkám z aerobiku, které ve třech skupinkách pod vedením paní učitelky Vendi Janouškové předvedly své skladby s názvem Veverčí párty, Ledové království
a Holky z Paříže.
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A masky? Ty byly i letos všechny velmi krásné a nápadité. Opravdu je každý rok čím dál těžší vybrat
ty nejhezčí z nich, abychom těm ostatním neublížili. Je vidět, že někteří rodiče si s maskami opravdu
vyhráli. Bylo to příjemné zimní odpoledne.
A protože čas letí jako voda, už chystáme další akce, a tímto bych vás ráda pozvala 24. dubna na
Konírnu, kam se sletí všechny čarodějnice z Troubek a tu nejškaredší upálíme. A 30. května s dětmi
oslavíme jejich svátek, Den dětí.
Za SPŠáky Romana Soušková

Z na‰í farnosti
Velikonoãní zamy‰lení
Na začátku Veliké noci, noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli, se pro křesťany odehrává největší
slavnost v roce připomínající samotný základ křesťanství, událost zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Právě v tu noc, nebo večer na jejím začátku, se věřící shromažďují před chrámy, zažehují oheň, jímž si
rozsvěcují své svíce, a takto slavnostně vstupují do chrámů zešeřelých večerním soumrakem Veliké
noci. Tam slaví největší, co do významu, a jistě i nejdelší, co do délky bohoslužeb, slavnost své víry.
V přítmí kostela prozářeného svícemi věřících zazní starobylý text dávné písně:
„Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu! Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu
věčného Krále, pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty!...
Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla! A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!…“
Temnota a světlo. Jejich kontrast připomíná skutečnost života. Temnoty ať už v podobě různých
křížů a bolestí, nemocemi počínaje, vztahovými či společenskými problémy konče, nebo temnoty poci-
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ťovaného zla vycházejícího z života druhých, společenského, nebo také svého osobního, jsou prozařovány světlem naděje. Naděje, která nikoho neodsuzuje, nikým nepohrdá, ale vše přivádí ke světlu, které navíc dává zpětně zřetelněji vidět věci skryté tmou. Kdo zakusil tmu, jakožto tmu, má ze
světla radost a jeho život dostává na světle více možností a barev, což hůře pochopí ten, kdo tmu
považuje za své světlo a pohybuje se v odstínech šedi.
Co jsou to odstíny šedi a tma považovaná za světlo? Známe to, večer či v noci našemu zraku různé věci splývají, ztrácí se jejich kontury, špatně se rozlišuje, co je co. Stejně je tomu i s lidskými hodnotami. Jsme svědky v našich dnech, ovšem každé časy měly „tyto své dny“, třeba v jiné podobě,
jakéhosi posunu vnímání člověka vůbec, tedy v přítmí našeho „dnes“ splývají věci před nedávnem
více zřejmé. Posuďme sami, v této optice stínů šedi bez kontur, nové zjištění: muž už nemá být mužem
a žena ženou, oba jedním slovem partnerem číslo jedna nebo dva. Tak jsou již nazýváni v některých
zemích Západu a děti takto vyučovány.
Otec a matka, manželství, toto stálé zakotvení, je vnímáno jen jako partnerství, rodina potom jako
načas vyhovující soužití. Medvědí službu tomuto „dnes“ dělají skupiny, které se radikálně chtějí odlišovat a krvavě na sebe upozorňují. Aneb každé nově vznikající impérium vždy hledalo svou ideologii, kterou by drželo pohromadě zdroje svých možností (my jim ještě stále zatím říkáme staromódně
lidé) a využívalo strachu z nepřítele, kterého je občas nutno trochu popíchnout, aby se jako nepřítel
projevil k upevnění budoucích pozic moci. Tma, v níž splývají hodnoty otcovství, mateřství a rodinného života, které plodily moudrost a kultivovanost krásného hlubokého lidství, z nichž dodnes můžeme čerpat, má svůj cíl. Člověk nepotřebující více, než jen svou biologickou funkci samce a samičky
se svými přechodnými doupátky, byť umně vyšperkovanými tretkami, nasycen udělá vše, co silnější
bude chtít. Něco „dnes“ nového? Jistě ne. Jen to, co se dříve provádělo silou, byť i pod rouškou náboženství nebo později ateismu, se děje trochu kultivovanějším způsobem, nicméně cíle zůstávají a prostředky jsou v této rovnici proměnnou.
Krátce před Velikonocemi jsme mohli pozorovat astronomický úkaz zatmění slunce, ač na našem
území šlo jen o zatmění částečné. Pouhým okem by člověk nic nezpozoroval, stačilo však svařovací
sklo či dvě diskety, jak tomu bylo v mém případě, a jev byl zřetelně pozorovatelný. Tuto roli, možnost
pozorovat zatmění lidství, ukazují a poskytují Velikonoce.
Upozorňují, že podobně jako při částečném zatmění nemusí být vše hned pozorovatelné, ale o to
více, co lidskému oku běžně uniká, je nebezpečně přítomné. Velikonoční vítězství světla nad tmou je
však nadějí, ne jen informací. Ne ve smyslu odsouzení těch, kdo si nechají diktovat tmou. Ale ve smyslu možnosti cesty ven. Naděje, že tma nemá a nebude mít nikdy navrch, a že svítání přijde komukoliv, kdo si tmu uvědomí. Naději, že ač někdy tma měla jakoby triumfy vítězství a světlo bylo beznadějně pohřbené, jak tomu bylo u Krista, Velikonoce ukazují, že tyto triumfy tmy byly jen dočasné. Proč,
protože je zde ještě Někdo, kdo je ochoten stále znovu člověka vytahovat ze skrýší, kam utíkaje, nalákán tmou a nakonec málem ztrácející sám sebe, nakonec opět díky Němu zahlédne možnost nových
začátků.
Požehnané Velikonoce v záři Vzkříšeného přeje otec Radek

Velikonoãní bohosluÏby
29. března – Květná neděle památka vjezdu Krista do Jeruzaléma,
8.30 hod. – žehnání ratolestí kočiček a děvčatům májek na tradiční koledu
2. dubna – Zelený čtvrtek
8.00 hod. – ranní modlitba žalmů v kostele
18.00 hod. – mše svatá, památka poslední večeře Páně
Po mši připomínka Kristova bdění v Getsemanské zahradě před svým zatčením
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3. dubna – Velký pátek, památka ukřižování a pohřbení Krista
8.00 hod. – ranní modlitba žalmů v kostele
15.00 hod. – pobožnost křížové cesty
18.00 hod – velkopáteční obřady, četba pašijí a otevření Božího hrobu
4. dubna – Bílá sobota – památka Kristova odpočinku v hrobě, večer slavnost Vzkříšení
8.00 hod. – ranní modlitba žalmů v kostele u Božího hrobu
10.00 hod. – modlitba maminek s malými dětmi u Božího hrobu
15.00 hod. – modlitba seniorů u Božího hrobu
17.00 hod. – modlitba mládeže u Božího hrobu
hrob otevřen i k soukromým modlitbám od 8.00 do 18.00 hod.
19.00 hod. – Slavnost Vzkříšení v 19.00 hod. požehnání velikonočního ohně, svící,
čtení z dějin spásy, obnova křestních slibů
5. dubna – Velikonoční neděle – 10.30 hod. žehnání velikonočních pokrmů,
po mši setkání u beránka, vína a dechové hudby na
farní zahradě

Generální oprava kostela
V březnu finišovaly práce na projektu opravy kostela. Co se generální opravy kostela týče, budou se
dělat nové krovy věže napadené dřevomorkou, a zároveň i nové oplechování věže, nové krovy střechy
kostela, případně jejich částečná výměna a nová krytina – stávající, ač z moderních materiálů, je velmi
křehká a na mnoha místech kritická – oprava omítek, sokl a odvlhčení kostela. Částka zcela jistě přesáhne možnosti farnosti i možnost obecních příspěvků. Přesto věříme, že, byť i postupně, se nám kostel podaří dát do pořádku. Již jsme v posledních letech opravili a zvelebili interiér do té míry, že lidé
zastavující se v našem kostele jej velmi
chválí, jako podařenou věc.
Co se dotačních titulů týče, vlivem protirestituční propagandy farnosti nyní stěží
dosáhnou na různé dotační tituly na krajích
a ministerstvech, majících v rukou fondy
EU. Z vlastních restitučních nároků farnost
nezískala zatím nic z pozemků, které vlastnila před rokem 1949, a i tak z těchto
budoucích výnosů nebude moci opravy
v tak velikém množství zafinancovat. Podle mého mínění naše farnost dostane maximálně do 7 ha pole. Ona „velká“ finanční
náhrada státu církvím za nevydaný majetek se bude používat na platy duchovních,
církevní školy a zdravotní a sociální zařízení či investice, které do budoucna zajistí
samostatný chod církví. Jinými slovy, opravy do této kategorie stěží, kromě havarijních fondů, můžou patřit.
Autorkou kresby kostela sv. Markéty
je Michaela Franková.
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Při sbírkách na kterékoliv bohoslužbě, mši i pohřbu (kromě 6 nedělí v roce, kdy se sbírá na seminář,
charitu, misie, církevní školy, média a papežské sociální aktivity) se přispívá na plánovanou generální
opravu kostela. Postupně, během dubna, bude také vyhlášena veřejná sbírka na opravu kostela, aby
mohli přispět i ti, kdo by rádi kostel viděli v novém hávu a bohoslužeb se běžně neúčastní. Všem budoucím dárcům či příznivcům opravy kostela již předem děkuji. Rád bych tímto poprosil i troubecké podnikatele o případnou budoucí velkorysost.
otec Radek

KNIHOVNA
Ohlédnutí za uplynul˘m rokem
V roce 2014 se knihovně dařilo. Zaregistrováno bylo 265 čtenářů, z toho 95 dětí do 15 let. (Pro srovnání – v roce 2013 bylo registrováno 240 čtenářů). Jako knihovnice z toho mám velkou radost. Kdybychom si dali s našimi čtenáři sraz v kulturním domě, tak už bychom ho hezky zaplnili.
S větším počtem čtenářů se zvýšil i počet jejich návštěv a výpůjček. Za uplynulý rok bylo zaznamenáno 1678 návštěv (tj. o 227 více než loni) a vypůjčeno bylo 9447 knih a časopisů (tj. o 800 výpůjček
více než loni).
Kromě běžných výpůjček bylo zpracováno 36 čtvrtletních cirkulačních souborů, tj. dalších 1313 knih
a časopisů, které byly odváženy nebo přiváženy z jiných knihoven, abychom měli průběžně zajištěnou
aktuální nabídku knih. (Celkem prošlo knihovnicím rukama 10760 knih).
Věřím, že nám naši čtenáři budou věrní i v tomto roce a zřizovateli děkuji za všestrannou podporu
knihovny.

Zajímavá kniha
Jedna ze čtenářek mě upozornila na zajímavou knihu
C. B. Smithové Plavat se žraloky. Je to příběh mladé dívky, studentky Clairy, která žije v Jižní Kalifornii a snaží se
překonat pocit smutku a osamění po smrti své matky…
Příběh se dál volně odvíjí a najednou se hrdinka knihy
rozhodne splnit velké přání svému starému otci, válečnému veteránovi. Ten prý létal za druhé světové války
na bombardérech Liberator B-24 a v prosinci roku 1944
bylo i jeho letadlo zasaženo nad protektorátem Čechy
a Morava… A najednou se děj příběhu přenáší k nám
do Troubek.
Citace ze str. 221:
„Sedím v kanceláři starosty v malém městečku
Troubky v České republice… nedočkavě čekáme, až
se objeví starosta…“ (v r. 1999 to byl František Němčák – pozn. red.).
Později je v knize velmi věrně popsán troubecký hřbitov,
pomník americkým letcům, kancelář starosty, dokonce i rozhovor s jeho otcem… Je zde také zmíněna
Olomouc.
Pokud vás tyto skutečnosti také zaujaly, můžete si přijít knihu vypůjčit a vytvořit si vlastní názor na to,
co je v příběhu fikce a co je realita. Těším se na vás.
Hana Obrtelová
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Vítání obãánkÛ

Adéla Zemanová

Dita Zatloukalová

Gita Janãová

V neděli 22. 3. jsme v obřadní
síni Obecního úřadu v Troubkách
slavnostně přivítali nové občánky
naší obce, 3 děvčátka a 2 chlapečky.
Při tomto slavnostním setkání
vystoupily děti z mateřské školy
pod vedením paní učitelky Hany
Cetkovské se svými básničkami.
Na flétnu zahrála děvčata ze
základní umělecké školy, Tereza
Topenčíková a Veronika Sojáková.
Matyá‰ Ra‰ka
Tobiá‰ Surma
Za jejich milé vystoupení moc
děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za hudební doprovod a panu Jaroslavu Řihoškovi, který
Hana Kamelandrová
nám miminka vyfotografoval.
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Spoleãenská kronika
V˘znamná v˘roãí
V lednu 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V únoru 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V bﬁeznu 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

60 let
Vlastimil Zatloukal

60 let
Jiřina Bahounková

70 let
Jana Pospíšilová

70 let
Marie Bělková
Anežka Gregovská
Božena Šišková

60 let
Eva Andršová
Vladimír Smolka
Václav Svoboda

75 let
Josef Dočkal
85 let
Růžena Dvořáková
Vojtěch Ticháček
Anežka Bahounková
František Cigánek

85 let
Stanislav Jehlář
Marie Nováková

65 let
Juraj Bršťák
Stanislav Vojtek
75 let
Vlasta Mrtvá
Maria Mlčochová
85 let
Ludmila Vojtková
Jiřina Krejčířová

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
Johanna ·tafová ❦ Andûla Jureãková ❦ Alexandr Mirga
Václav Zatloukal ❦ Vojtû‰ka Chabiãovská ❦ Vûra Smetáková
Jan Koﬁínek ❦ Radoslav Smolka ❦ Jarmila Mezuliáníková
Jiﬁina Zapletalová ❦ Anna Gregovská ❦ Hedvika Pazderová
Filomena Ra‰ková ❦ Ludmila Vojtková
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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Statistika pohybu obãanÛ obce v roce 2014
K 31. 12. 2013 bylo v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu celkem 2 062 občanů.
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
celkem

Přistěhovaní
10
0
6
1
4
4
0
6
6
2
2
0
41

Narození
1
2
1
1
1
1
3
2
1
0
1
3
17

Odstěhovaní
-4
0
-6
-2
-2
-5
-1
-4
-2
-2
-4
-3
-35

Úmrtí
-4
-1
-2
-4
-1
-5
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-25

Celkem
3
1
-1
-4
2
-5
1
3
3
-2
-2
-1
-2

Stav
2065
2066
2065
2061
2063
2058
2059
2062
2065
2063
2061
2060

K 31. 12. 2014 je v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu 2 060 občanů.

Velikonoãní v˘stava
V pátek 20. 3. 2015 uspořádala Komise pro kulturu a volný čas v kulturním domě již tradiční velikonoční
výstavu spojenou s dílničkami. Návštěvníci si mohli prohlédnout výrobky našich dětí z MŠ a ZŠ. Na přísálí
bylo připraveno mnoho dalších stanovišť, na kterých bylo možné si zakoupit krásné výrobky, dekorace nebo
ozdoby s velikonoční tematikou. Všichni návštěvníci měli také možnost vyrobit si vlastní velikonoční ozdobu.
Program tentokrát oživilo vystoupení malých Hanáčků a nově bylo pro všechny připraveno i sladké občerstvení, které se setkalo s velkým úspěchem. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a zdárném průběhu celé akce a těšíme se na příště.
Členky komise
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A léta bûÏí...

âlenové folklorního souboru Hanák na seﬁadi‰ti prÛvodu v den odhalení pomníku americk˘m letcÛm v nedûli
11. srpna 1946. Zleva: Stanislav Kamelandr, Marie Gregovská, Jiﬁina Ra‰ková, AneÏka Pazderová, Fabián
Horák, Josef Zatloukal, Ludmila Ticháãková.

2. tﬁída obecné ‰koly v Troubkách, ‰kolní rok 1935/36 s tﬁídní uãitelkou RÛÏenou Mike‰kovou.
Fotografii zapÛjãila paní Aloisie Ticháãková (roz. Horáková), stojící v horní ﬁadû ‰está zleva.
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Náv‰tûva stranické a vládní delegace v troubeckém JZD 3. 8. 1979. Milou‰ Jake‰ si potﬁásá rukou s Franti‰kem ·i‰kou. PﬁihlíÏí Ladislav Vojtek.
Star‰í rodinná zástavba. Ulice Záhumení
– zábûr od uliãky (foto asi z r. 1984).
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Ulice K ZáloÏnû. Na místû rodinného domku J. Janou‰ka dnes stojí dÛm Daniela Brázdy
(foto asi z r. 1984).

Ulice Pusty. Zastrãen˘ domek po pravé stranû patﬁil rodinû Zlámalové, vedlej‰í dÛm rodinû Skﬁenkové (foto asi z r. 1984).
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Park pﬁed základní ‰kolou pﬁed úpravou
(foto asi z r. 1977).

Na místû vzrostlého lesního porostu pﬁed hﬁbitovem
vzniklo parkovi‰tû pro auta náv‰tûvníkÛ hﬁbitova (foto asi
z r. 1977).
LK
LK
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·ikovné ruce
V tomto čísle Zpravodaje bych vás ráda seznámila s ruční prací paní Anežky Smolkové.
Tou se ostatně zabývá už od dětství. Jak bylo dříve samozřejmostí, že matky předávaly dcerám odmalička zkušenosti s šitím, pletením, háčkováním nebo i složitějším paličkováním, tak byla zvyklá brát do
ruky jehlu či háček.
Dodnes se ve volných chvílích zabývá alespoň háčkováním, které ji baví nejvíce a z jejích rukou vycházejí krásní andílci, motýlci, hvězdičky, zvonečky apod. Výrobky se po dokončení naškrobí, aby získaly
tvar, usuší a okrášlí.
Vánoční stromeček nazdobený krajkovými sněhovými vločkami hned získá na přirozené kráse. I další její výrobky najdou uplatnění při výzdobě bytu nejen jejího, ale i přátel a rodiny.
Michaela Franková

AneÏka Smolková

Pokud má někdo z čtenářů zájem prezentovat svou rukodělnou zajímavou tvorbu, obraťte se, prosím, na nás. Můžete zavolat Haně Obrtelové na telefon 581 299 212 nebo se zastavit na obecním
úřadě, v knihovně, případně poslat e-mail na adresu obrtelova@troubky.cz. Děkujeme a těšíme se
Redakce
na vás.
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Troubeãtí rodáci v zahraniãí
Havaj na Hawaii!
Kdyby mi někdo před deseti lety – co před deseti lety, ještě před jedním rokem – řekl, že poletím na Hawaii,
tak se jen zaslíbeně usměji a řeknu, že to se mi asi nepoštěstí. Jenže v květnu roku 2014 začala ta Havaj
Tomovi trochu vrtat hlavou a najednou plácnul do stolu a rozhodl se, že na říjnové čínské svátky poletíme
právě tam.
To ještě chudák netušil, o kolik let zestárne kvůli kupování letenek. Letenky Shanghai – Honolulu nejsou
zrovna nejlevnější, takže když jsme zjistili, že koupě letenek přes internet vyjde mnohem levněji, než koupě přímo v kanceláři letecké společnosti, bylo jasné, že se musí koupit přes internet. Jenže to prostě nešlo. Několik dní to Tom zkoušel, pořád hledal nejlepší spoje, ale zaplatit to prostě nešlo. Později zjistil, že přes
internet můžou letenky koupit pouze místní, takže Tomova čínská kolegyně přispěchala na pomoc a začala složitě kupovat letenky. Hurááááá, byla koupena jedna letenka na jméno Tomas Vojtek. V tu chvíli celý
systém zkolaboval a nešlo prostě nic.
Nevadí, přes noc to necháme odpočinout a zítra se dokoupí ten zbytek! Jenže druhý den bylo vše vyprodané. A jiné lety už byly nehorázně drahé, takže sen o Havaji se začal opět rozplývat. Tak jsme žili několik
dní s jednou letenkou do Honolulu a nevěděli, co bude dál. Tom posléze naštěstí našel nové lety a nové
spoje za přijatelnou cenu a povolal tentokrát čínského kolegu, kterému se povedlo koupit čtyři letenky na
jména všech členů naší rodiny!
Pak už zbývalo jen dojet do kanceláře letecké společnosti a zrušit tu první letenku za jistý storno poplatek, ale to už vůbec nebolelo! Jupí, letíme na Havaj!
Poslední týden v září roku 2014 jsme zahájili naše dvoutýdenní putování Havají! Let na Havaj trvá z Šanghaje cca 11 – 12 hodin, podle toho, zda letíte přímo nebo s přestupem. My letěli přes Soul, takže 1:50 hod.
do Soulu a pak rovných 10 hodin letu Soul – Honolulu.
Letět z Číny do Honolulu je kvůli časovému posunu paráda, člověk omládne o jeden den. My jsme vylétali ve středu v šest večer a do Honolulu přiletěli ve
Waikiki
středu v deset ráno! Honolulu je fantastické, žije to
tam, lidé chodí i po hlavní třídě jen v plavkách, z projíždějících aut trčí surfy a všude je naprostá pohoda,
leháro, no prostě havaj.
První den jsme zakotvili na pláži Waikiki a já se jen
pořád smála a nemohla uvěřit, že jsme opravdu
tady, na té světově známé pláži, na pláži přímo
v centru Honolulu, která je i přesto čistá a moře je
průzračné. Druhý den jsme projeli okolí, zase se
koupali a jeli navštívit Pearl Harbor. Večer nás pak
čekal první přelet.
Honolulu je na ostrově Oahu a my z tohoto ostrova
přelétali na ostrov Big Island, což je největší ze
sedmi hlavních havajských ostrovů. Na letišti na Big
Islandu jsme si vypůjčili auto a čekalo nás pět dnů
s cílem objet půlku ostrova.
Začali jsme ve městě Hilo a jeli směr Vulcanoes
National Park, kde jsme měli v plánu strávit celý
jeden den, takže dvě noci jsme strávili u tohoto parku v úžasném americkém domečku. Havajské ostrovy jsou sopečného původu a zejména ještě na Big
Islandu jsou některá místa, kde je láva aktivní a valí
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se krajinou. Ostatně proto je
většina území ostrova pokryta černou ztvrdlou lávou.
Tam, kde je ta láva už hodně dlouho, si mezi tím černým nerostem našla své
místo i zelená vegetace, ale
na místech, kam láva přitekla teprve nedávno, je jen
černo a černo a černo.
My jsme se zajeli podívat
na místa, kde láva doslova
zalila místní komunikace,
kde lidé přišli o domy a jiní
lidé si pak za pakatel koupili místní pozemky a uprostřed černé lávy si postavili
Pearl Harbor
domy. Viděli jsme aktivní vulkány a neuvěřitelná panoramata pobřeží ostrova. Projížděli jsme kolem plantáží s kávovníky a pili pravou
havajskou kávu.
Z Vulcanoes National Parku jsme se po dvou dnech vydali směrem na jih ostrova do města Kona, kde
jsme opět strávili dvě noci. Kona leží na pobřeží, takže hurá, po třech dnech nás čekala zase koupačka. Do
Kony jsme přijeli přesně deset dnů před zahájením celosvětově známého havajského triatlonu, který právě startoval z tohoto města. Takže všude už byli nažhavení závodníci a trénovali. Kam se člověk podíval,
tam buď někdo běhal, nebo jezdil na kole, nebo plaval. Už těch deset dní před samotným startem zde byla
úžasná atmosféra.
Toma to natolik znervóznělo, že ihned oblékl běžecký úbor a šel běhat „s nimi“. Poblíž Kony jsou překrásné pláže, černá láva, palmy, jo, a málem bych zapomněla na hotel Hilton, který leží na pobřeží asi
20 mil od města Kony, a jehož návštěvu doporučuje průvodce Lonely Planet, a to kvůli delfínům, které
tam chovají.
Tak jsme tam také vyraziBig Island
li a doslova nám padaly brady. Já jsem ještě neviděla
větší a přepychovější hotelový komplex s vlastní řekou,
po které jezdily lodě a vozily
hotelové hosty mezi jednotlivými křídly hotelu, a když
někoho nebavila lodička, tak
mu stačilo přesednout do
vláčku v podobě pendolina.
Takže jsme se svezli, čím
se dalo, šli se podívat na delfíny a na kýčovitý západ
slunce a s neuvěřitelnými
pocity jsme se vraceli domů
do Kony. A to nás už pomalu čekal přelet na další ostrov jménem Kauai.
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Ostrov Kauai
Z Big Islandu jsme nejprve museli letět na ostrov Maui a z něj pak na ostrov Kauai. Všechny přelety jsme
absolvovali s havajskou aerolinkou. Bylo až neskutečné, jak na minutu přesně lítaly všechny spoje a vše
klapalo jak švýcarské hodinky. Lety byly dlouhé cca kolem 45 minut a letět zejména za slunného dne byl
vzhledem k pohledům z letadla zážitek.
A jestliže v Honolulu a na Big Islandu byla havaj, tak na Kauai byla dvojitá havaj! Já závidím všem,
kdo žijí na Kauai. To místo je totiž ráj! Kauai je naprosto něco jiného než Big Island. Je to zelený ostrov, po černé ztvrdlé lávě ani památky, všude je zeleno, překrásné pláže, hory, prostě nádhera.
Tom z letadla málem vybíhal, už se totiž nemohl dočkat. A důvod? Na letišti na nás totiž čekal Ford
Mustang kabrio červené barvy! Tentokrát se zase pořád smál Tom. Z letiště jsme jeli na sever ostrova,
kde jsme přespali dvě noci. Po dvou dnech na severu ostrova, kde jsme objeli tři místní pláže, jsme se
vydali zpět do středu ostrova, k letišti, vrátit Mustanga a vypůjčit si džíp!
S ním jsme pak vyrazili na jih ostrova, kde jsme zůstali tři noci. Na programu byla opět koupačka
a celodenní návštěva parku
Tom a jeep Vaimea Canyon State Park.
Ale hlavně… džípem jsme
zajeli do buše, kde bylo
bahýnko a kaluže a mazlavá hlína, a Tom řádil jak
malý kluk a všichni jsme se
v autě natřásali a chechtali a juchali!
Po dvou týdnech se dovolená snů chýlila ke konci,
takže rychle ještě vrátit
totálně špinavý a zablácený džíp a těšit se pěkně
domů.
Eva Vojtková, ·anghaj
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Spoleãenské dûní
Troubeck˘ klub seniorÛ
Velmi zajímavá přednáška psycholožky paní PhDr. Jany Gebauerové se konala druhý lednový čtvrtek v našem klubu. Poradila nám a nabídla podporu a pomoc při řešení mezilidských vztahů v našem
životě. Hovořila s námi o silné vůli, toleranci, chuti překonávat životní nástrahy a překážky, vzájemné
důvěře, a také důvěře v sebe samého.
V rámci hodnocení činnosti našeho klubu za rok 2014 jsme si prohlédli naši kroniku a prostřednictvím projektoru i fotodokumentaci
z jednotlivých aktivit za uplynulý
rok, která je vystavena i na webových stránkách naší obce.
Dále jsme v měsíci únoru navštívili v Muzeu Komenského v Přerově výstavu Dětský svět a móda
20. století, která se nám velmi
líbila.
Zajímavé a poutavé povídání Ing.
Aleše Ruska z cestování za
poznáním do národních parků
Afriky, doplněné projekcí fotografií, nás opravdu zaujalo natolik, že
získal zasloužený obdiv. Vydal se
na cesty za poznáním způsobu
života zvířat se skupinou cestovatelů do vnitrozemského státu
Botswana na jihu Afriky. A v národních parcích, Kalahari, Moremi a Chobe projížděl džípem se skupinou cestovatelů divokou přírodou. Sledoval život zvířat (slonů, lvů, žiraf, atd.) v porovnání s podmínkami života v našich zoologických zahradách, neboť se podílí na složení krmiva pro býložravce při jeho
výrobě v Troubecké hospodářské a. s..
Mezinárodní den žen jsme oslavily atraktivní módní přehlídkou a nyní se těšíme na zájezd za zdravím do maďarských lázní a na veselé velikonoční svátky.
Ing. Jaroslava Špalková

Soubor Hanák Troubky
Náš soubor opět v letošním roce zkouší a připravuje svůj repertoár na nová vystoupení.
První naší veřejnou akcí bylo „vodění medvěda“. Počasí všem maskám a muzikantům přálo, a tak se
veselý průvod vydal na tradiční obchůzku vesnice. Na všech zastávkách, kde se hrálo a masky tancovaly, byla příjemná a přátelská nálada. Nutno podotknout, že těch zastavení je čím dál tím víc, a možná by bylo již lepší vycházet brzy dopoledne, abychom vše v klidu a pohodě stihli. Jsme moc rádi, že
se našemu souboru podařilo tuto tradici, která byla v Troubkách dříve velmi oblíbená, znovu obnovit.
Poté jsme měli výjezdní zasedání do sklípku v Mutěnicích. Jeli s námi v hojném počtu i naši přátelé,
kteří nám obětavě pomáhají při organizaci našich akcí. Ve sklípku jsme si zhodnotili akce loňského roku
a nastínili plán na rok 2015.
A je na co se připravovat. Kromě srpna máme každý měsíc pozvání na akce, kde budeme tancovat,
a v září máme již pozvání na dva dny. Nyní budeme vystupovat v Přerově v neděli 5. dubna v 15 hodin
na náměstí u příležitosti velikonočních oslav. Jsme moc rádi, že v Přerově na nás myslí a máme od KISu
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pozvání na jejich akce. Tak se s námi pojeďte pobavit. V autobuse bude místo i pro ty z vás, kdo máte
tento druh zábavy rádi.
V květnu nás čeká velmi krásná, ale náročná akce. Jedeme na celodenní vystoupení do Ševětína k našim
dlouholetým přátelům. Jedeme jim oplatit jejich krásné vystoupení u nás na „cimbále“. Máme velké přání,
aby s námi jeli i všichni pamětníci a bývalí členové, kteří mají v Ševětíně spoustu přátel a určitě budou mít
na co vzpomínat.
Na naše programy se na plné obrátky a pečlivě připravuje i soubor Hanáček pod obětavou rukou Evy
Vojtkové. Opravdu je moc krásný pohled na plný sál při zkouškách, kdy se děti moc baví a zároveň si vytvářejí vztah a lásku ke kořenům naší Hané. Kdo překročí práh svého domu a dělá takovou obětavou a dobrovolnou práci, je vždy člověk výjimečný. A to platí při všech činnostech, které se v naší obci pořádají.
Přejeme vám všem, milí Troubečáci, krásné jaro plné sluníčka a rádi vás opět uvidíme při našich kulturních akcích.
Staňa

Hanáãek
Každý čtvrtek se prostory kulturního domu rozezní smíchem a dětským zpěvem. Soubor Hanáček začíná zkoušet. Hanáčci se učí lidové písničky, tančí a hrají hry. V březnu se obě skupiny, mladší a starší děti
souboru, zúčastnily Tovačovského fěrtóšku, oblastní přehlídky dětských folklorních souborů v Tovačově.
V letošním roce byla přehlídka soutěžní. Odborná porota vybrala čtyři dětské soubory, které postupují do krajské přehlídky v Prostějově. Naši starší Hanáčci byli mezi těmi úspěšnými a s pásmem Zabijačka postoupili.
Malošci, kteří patřili mezi nejmladší účastníky přehlídky, okouzlili svou přirozeností a velkou snahou.
Houslistkám Kamile Rajtarové, Haně Radové a basistovi Jakubu Raškovi patří dík za ochotu a dokonalý muzikantský doprovod. Všem rodičům a prarodičům děkujeme za podporu, trpělivost a náklonnost
dětskému folklornímu souboru.
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25. dubna 2015 se bude konat Krajská přehlídka dětských folklorních souborů v Prostějově. Troubecké děti si pojedou zatančit do prostějovského divadla a hlavně si užít výjimečnou atmosféru celé
akce. V Troubkách jste mohli vidět Hanáčky na Velikonočních dílnách v kulturním domě a už teď se celý
soubor těší na letní dny, kdy průvodem, zpěvem a tancem oslaví troubecké hody.
Eva Vojtková

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Zázvor
Zázvor je koření získávané z oddenků stejnojmenné půldruhého metru vysoké
rostliny, zázvoru pravého (Zingiber officinale). Může mít žlutou, okrovou až černou
barvu; má výraznou pryskyřičnou vůni; jeho chuť je velmi aromatická, slabě ovocná až citrusová a sladce pikantní (ve větším množství je až velmi ostrá).
Je nezbytnou součástí indické a čínské kuchyně. Používá se do sladkých
i slaných pokrmů: zázvorového pečiva, guláše, pečených mas, ale i piva, čajů
nebo limonád. Čerstvý, sušený, vařený i nakládaný působí příznivě na lidské zdraví. V minulém Zpravodaji jsem vám představila recept na zázvorový likér, který je vhodným „povzbuzovadlem“ (ne ovšem
pro děti) v době chřipek a angín.
Není známo, odkud zázvor přesně pochází. Občas se uvádí, že byl nejdříve pěstován na jihu Číny,
odkud pronikl do Indie. S jistotou můžeme říci, že v Indii a Číně se používá již více než tři tisíciletí. Z těchto oblastí se pravděpodobně zásluhou fénických mořeplavců rozšířil do zemí Blízkého východu a do
okolí Středozemního moře.
Byl znám i ve starověkém Řecku, Římě i Egyptě, kde byl používán jako dnes – do omáček, ke kuřecímu masu nebo jako přísada k luštěninám. Na africký kontinent přinesli tuto rostlinu Portugalci, do Jižní Ameriky jej v 16. století zavezli Španělé.
Oddenky zázvoru se v teple nekazí, a proto se stal jedním z prvních druhů koření přepravovaných
arabskými obchodníky do Evropy i Afriky. Ve středověku zázvor v evropské kuchyni zdomácněl natolik,
že nechyběl na žádném stole obdobně jako dnes pepř se solí.
Zázvor má antibakteriální a protizánětlivé účinky. Pomáhá při žaludečních, cestovních a těhotenských
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nevolnostech. Léčí rýmu a chřipku. Snižuje cholesterol, stimuluje krevní oběh a podporuje redukci váhy.
Zpomaluje určité druhy rakoviny. Není však vhodný pro děti. Pro těhotné se doporučuje jen v omezené
míře.

Zázvorové léčivé želé
Pokud si chcete do chladničky připravit hřejivou léčivou dobrůtku, tak kupte citrony a zázvor. Med jistě máte doma. Omyté citrony nakrájíme na malé tenké plátky. Očištěný zázvor nakrájíme na tenké plátky a do zavařovací sklenice vrstvíme citron se zázvorem. Nakonec ho zalijeme kvalitním medem.
Med je dobrý konzervační prostředek, takže takto připravený pohár vám v lednici vydrží i 2–3 měsíce. Naložené želé je velmi dobré na bolest v krku a stejně ho můžete pít jako horký nápoj, který vás příjemně zahřeje. Stačí zalít 1 polévkovou lžíci želé horkou vodou a máte chutný léčivý nápoj.

Něco pro zahrádkářské pokusy – pěstování zázvoru
Zázvor není běžně k dostání jako pokojová rostlina, ale je velmi snadné si ho vypěstovat. Kupte si
čerstvý, neseschlý oddenek zázvoru, na kterém jsou vidět pupeny. (Zázvor se množí výhradně vegetativně, tzn. z rozrůstajících se oddenků.) Naplňte květináč směsí substrátu a rašeliny a položte na ni kus
oddenku pupeny směrem nahoru. Zasypte právě tak, aby oddenek nebyl vidět. Květináč dejte na teplé a slunné místo a půdu udržujte vlhkou. Oddenek vyklíčí za 2–3 týdny a pak už zázvorovník poměrně
rychle poroste. Po několika měsících
začne schnout. To je naprosto
v pořádku, v tuto chvíli můžete oddenek vyjmout, část sníst a část znovu
zasadit. Celý proces opakujte mnoho let. Protože zázvorovník je cizokrajná rostlina původem z teplých
oblastí Asie, v našich českých podmínkách vykvete jen výjimečně.
Teď je nejpříznivější doba pro zasazení hlízy – tak honem do obchodu
pro kousek zázvoru, hlínu a rašelinu.
Květináč určitě doma najdete. Já se
k tomu chystám také.
Vaše Myška Sázelka
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Máme za sebou období zimy a nastupuje tolik očekávané jaro. Zjistil jsem, že to astronomické začalo přesně 20. března ve 23.45 hodin, tzv. jarní rovnodenností. Ne nemýlíte se, i já jsem se ve škole učil,
že jaro přichází 21. března, ale v novém tisíciletí je tomu trochu jinak. 21. 3. tomu bylo pouze v roce
2003, 2007 a 2011 a do roku 2020 tomu bude vždy o ten jeden den dříve, 20. března.
V přírodě se k nám pomalu vracejí špačci, holubi hřivnáči – ano, to jsou ti, kteří mají při letu na křídlech, jak my myslivci říkáme letkách, ty bílé proužky. Probudili se mývalové i jezevci ze zimního spánku. A je to doba, kdy již hodně bystrým okem můžeme spatřit nově narozené malé zajíčky. Hnízdit začnou některé druhy kachen.
Začínají se rozdělovat tlupy srnčí zvěře, které se seskupily na přelomu září a října minulého roku.
A věřte-nevěřte, nebylo tomu vždycky tak. Srnčí zvěř původně pobývala samostatně v houštinách a lesích
a teprve s velkoplošným hospodařením začala vytvářet tlupy, které jí zajišťují daleko lepší podmínky pro
ochranu a bezpečí. Nachází zde dostatek potravy a klidu, takže se může v rozsáhlých lánech některých plodin vcelku nerušeně a v kterékoli denní době pastvit, odpočívat i přecházet. Celoroční ochrana, kterou nabízí lesní srnčí zvěři krytina ze smíšených porostů, je v polních oblastech nahrazována přehlednou, a tudíž bezpečnou vzdáleností terénu. Jakmile v našich podmínkách dosáhnou porosty řepky
a kukuřice určité výše, tak je pozorování zvěře daleko složitější.
No a v lese a na zahrádce se usmívají sněženky, poslové jara a všechno se začíná probouzet.
U troubeckých myslivců nastává doba, kdy je potřeba vyčistit a dezinfikovat krmelce a krmná zařízení, opravit to, co zima poničila.
Ale je to také doba, kdy přicházejí na řadu společenské aktivity. Vy se s nimi můžete seznámit na
stránkách www.myslivosttroubky.webnode.cz, ale pro ty, kteří nemají přístup na internet, si je dovolím
představit v tomto vydání Zpravodaje.
V kalendáři pro rok 2015 najdete jako první akci lednový Myslivecký ples, který už máme sice za
Myslivci na sv˘ch vycházkách nechodí jen po vy‰lapan˘ch cestiãkách
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Troubeck˘ revír sk˘tá krásná záti‰í

Dezinfekce, vyvápnûní sypáku Ing. Michalem ·koloudem
Srnãí zvûﬁ na pastvû

sebou, ale je potřeba poděkovat
vám všem, kteří jste se zúčastnili
a tím nám vyjádřili podporu.
V neděli 17. května pořádáme pro
zájemce nejen z řad myslivců
a rybářů na Konírně Burzu mysliveckých a rybářských potřeb. Od 9
hodin se v doprovodném programu
můžete setkat se seskupením mysliveckých a loveckých trubačů ZÁTRŽA a pro děti nebude chybět lákavá střelba ze vzduchovky o sladké
ceny. Nemusíme zastírat, že i myslivecká kuchyně je velikým lákadlem
pro návštěvníky. Jen pro pořádek,
první burza se konala v roce 2002.
První neděli v červnu se otevře
broková střelnice na Vlažné soutěží
trojčlenných družstev. Želízko v ohni
mají i domácí střelci, tudíž pokud přijdete fandit, tak se vůbec nebudeme
zlobit.
V sobotu 4. července odjíždí
deset nominovaných střelců, členů
spolku, s realizačním týmem na VIII.
ročník brokových střeleb Záříčí –
Troubky. Vedení 4:3 z dosavadních
klání se na půdě soupeře bude velmi těžko obhajovat, ale určitě svou
kůži neprodáme lacino a věříme, že
náš odstup se zvýší.
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Týden po troubeckých hodech, přesněji v sobotu 18. července, nejen pro vás, občany obce, ale i pro
ty přespolní připravujeme III. MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI. Přijďte se pobavit a zatančit si při živé hudbě BIG MŽIK, něčím chutným z myslivecké kuchyně pohladit své chuťové pohárky a osvěžit se v parném létě dobrým mokem a navíc něco vyhrát v tombole.
Na všech akcích vás rádi uvítáme, nudit se určitě nebudete.
Luděk Judas

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 20. 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 pátek 9. 1. 2015 jsme se sešli na výroční valné hromadě sboru. Mezi našimi hosty jsme přivítali
starostu obce, zástupce hasičského záchranného sboru územní odbor Přerov, sbory našeho okrsku
hasiče z Bochoře, Věžek a Vlkoše. V úvodu valné hromady bylo vzpomenuto minutou ticha uctění památky našich zemřelých sester a bratrů.
V obsáhlé zprávě o činnosti se hovořilo nejen o kladech, ale také o záporech, které náš sbor provázejí v každoroční dobrovolné činnosti. Součástí hodnotící zprávy byly i výsledky hospodaření jak s vlastními, tak i obecními prostředky. Starosta obce ve svém příspěvku vyzvedl naši aktivitu při brigádnické
činnosti. Také nás ubezpečil, že v rozpočtu bude pamatováno na údržbu techniky.
Na valné hromadě byl také zvolen nový výbor sboru – starostou sboru byl zvolen bratr Vlastimil Zatloukal, velitelem br. Bc. Petr Březina, vedoucím mladých hasičů br. František Gregovský, jednatelem sboru a kronikářem br. Lukáš Bálint a preventistou br. Pavel Mlčoch.
Na valné hromadě byli zvoleni kandidáti do okrsku č. 1 Troubky. Valná hromada schválila usnesení z
valné hromady sboru. Jen pro zajímavost uvádím, že náš sbor měl k datu konání valné hromady 56 členů. Z toho je 8 mladých hasičů a 48 dospělých – z nich je 7 žen, 28 mužů a13 členů důchodového věku.
V měsíci únoru jsme v Troubkách hodnotili činnost našeho okrsku. Výroční valná hromada proběhla
11. 2. v Bochoři a také byla volební. Starostou okrsku byl zvolen br. Vlastimil Zatloukal, velitelem okrsku br. Jiří Němec z Bochoře, vedoucím mládeže a strojníkem okrsku byl zvolen br. František Gregovský z Troubek. Do okresních funkcí byli navrženi br. Jiří Němec do revizní komise, br. František Gregovský do rady mládeže, br. Vlastimil Zatloukal do rady velitelů a výkonného výboru OSH.
V únoru jsme pořádali hasičský bál. Výbor sboru vyslovuje poděkování všem sponzorům a svým
členům, kteří přispěli jak finančně, tak svými dary do bohaté tomboly. Ples v roce 2016 se uskuteční
20. 2. 2016.
S příchozím novým rokem 2015 začal nový výcvikový rok pro naše aktivní členy a výjezdovou jednotku obce Troubky. Byla zahájena příprava školení pro výjezdovou jednotku.
Témata na letošní výcvikový rok jsou daná. V lednu a únoru proběhlo cyklické školení velitelů v první pomoci, které bylo velice poučné pro všechny členy jednotky. Začátkem března proběhlo cyklické
školení strojníků. V březnu absolvovali naši řidiči pravidelné školení. Všechna školení probíhala na Územním odboru HZS Olomouckého kraje v Přerově, školení řidičů v Kojetíně.
Soutěžní družstva se scházela pravidelně jedenkrát za týden po celou zimu.
Zimní měsíce trávili naši nejmladší hasiči ve sportovní hale přípravou na blížící se soutěžní sezonu.
Hlavní náplní jejich přípravy bylo kondiční cvičení a míčové hry. V současné době se již mladí hasiči připravují opět v hasičské zbrojnici a oživují si hasičské dovednosti. Na konci května je totiž čeká II. kolo
hry Plamen, kde se budou snažit vylepšit si celkové páté pořadí z kola prvního.
Družstvo dospělých se stejně jako naši nejmladší připravovalo na nastávající sezonu ve sportovní
hale. Navíc se však věnovali dokončení generální opravy dopravního vozidla VW transportér. Vozidlo
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se již na podzim podařilo kompletně přelakovat, ale tím práce neskončila. Následovala oprava elektroinstalace, čalounění, vyčistění obložení a sedadel, montáž modrých výstražných světel a oprava posilovače řízení. V současné době se již vozidlo připravuje na technickou prohlídku a dokončují se poslední drobnosti.
Hned jak počasí dovolí, začne se kolektiv připravovat na první soutěž, která ho bude čekat v Bochoři, a to první postupové kolo v požárním sportu. Následovat budou soutěže v požárním útoku ze seriálu soutěží VC OSH Přerov, do kterého je zařazena i naše soutěž O pohár Hané. Tato se letos bude
konat na fotbalovém hřišti 21. června, a to jak v kategorii dospělých, tak mladých hasičů.
Výbor sboru vyslovuje poděkování všem členům, kteří se aktivně podíleli na opravě a udržování techniky v provozuschopném stavu, a také všem, kteří se podíleli na všech akcích pořádaných naším sborem. Také v letošním roce se uskuteční mše svatá za zemřelé hasiče při svátku našeho patrona sv. Floriana, a také Den světla, a to v termínu 10. 5. 2015. Tradiční soutěž O pohár Hané se uskuteční 21. 6.
2015 na hřišti oddílu kopané, začátek soutěže je v 9.30 hod.
v˘bor sboru SDH Troubky

Ze sportu
Zpráva pﬁedsedy
o ãinnosti TJ Sokol Troubky za rok 2014
TJ Sokol Troubky měla k 31. 12. 2014 229 členů v oddílech ASPV, volejbalu, ledního hokeje a jezdectví. Výkonný výbor se pravidelně scházel v sedmičlenném složení na svých zasedáních. Na těchto
zasedáních během roku řešil úkoly uložené valnou hromadou a jiné záležitosti spojené především s chodem sportovní haly, zajišťováním finančních prostředků na provoz a údržbu sportovišť, investice, atd.
Úkoly uložené valnou hromadou spočívaly v přípravě nových stanov dle platné legislativy, a tento úkol
byl řešen samostatně. V průběhu dubna byla zřízena koncese na prodej lihu, o které jsem informoval
na poslední VH a byla tehdy v řešení. Povinným garantem k této koncesi je pan Libor Hanzlík, za což
mu patří dík.
Finance na celý rok 2014 se podařilo zajistit díky finančním příspěvkům především z rozpočtu obce
Troubky, od okresního sdružení ČUS v Přerově a od Olomouckého kraje. Další příjmy jsou z příspěvků
našich členů, pořádaných sportovních a kulturních akcí během roku, od sponzorů a v neposlední řadě
pak z pronájmů sportovní haly a dalšího majetku TJ Sokol Troubky.

Ukončené, probíhající a plánované záměry
Úspěšně byla dokončena revitalizace zeleně obce – byly vykáceny kaštany a vysázeny duby letní.
Žádost o investiční dotaci na multifunkční hřiště z programu MŠMT byla v loňském roce opět zamítnuta. Nicméně tato žádost byla opětovně podána v lednu 2015 a výsledek bude známý v průběhu letošního dubna a já věřím, že již uspějeme.
V této souvislosti si dovolím zmínit záměr obce vybudovat na obecních a sokolských pozemcích v ulici Na Dolách komplex sportovišť se zázemím.
Naší další plánovanou investicí je vybudování přístavby sociálního zařízení v areálu hřiště na Záhumení. Situace je taková, že stavební úřad vrátil žádost o územní souhlas k dopracování projektové dokumentace spolu s povinností zaplatit správní poplatek ve výši 10 000 Kč. Náklady na vybudování této přístavby jsou cca 300 000 Kč. V tuto chvíli finanční prostředky na tak rozsáhlou akci nemáme, a tak uvažujeme ve spolupráci s obecním úřadem o přestavbě nepotřebné unimobuňky na „mobilní sociální zázemí“, které by bylo možné použít na akce typu hodových slavností apod..
Bezesporu největší investiční akcí, která právě probíhá, je akce Energetické úspory pro sportovní halu
v Troubkách.
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Jedná se o změnu dokončené stavby. Konkrétně jde o opatření navržená energetickým auditem ke
snížení energií pro vytápění pro sportovní halu – celkové zateplení objektu, výměnu oken a dveří a rekonstrukci opláštění budovy. Podrobněji plánujeme následující práce: zateplení obvodového zdiva pěnovým polystyrenem tl. 140 mm, zateplení střechy v podhledu foukanou izolací tl. 170 mm.
Tato akce bude financována ze Státního fondu životního prostředí z OPŽP výzva č. 50 (cca 81 %)
a z vlastních zdrojů (19 %). Přesné částky v tuto chvíli nevíme. Jelikož TJ nedisponuje takovými finančními prostředky, které by byly třeba na pokrytí spoluúčasti (vlastní zdroje), podal výkonný výbor žádost
na zastupitelstvo obce o spolufinancování této akce. Zastupitelstvo následně na svém zasedání schválilo poskytnutí nevratné finanční pomoci ve výši 1 500 000 Kč.
Cena zakázky z výběrového řízení je 5 568 436,71 Kč bez DPH.
Realizační firma: ZAK PLUS stavba s.r.o.
Zahájení realizace 1. 3. 2015 a ukončení 31. 5. 2015
Další z plánovaných akcí – realizace terénních úprav na travnaté ploše za sportovní halou na pozemcích TJ bude probíhat na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce s Fotbalovým klubem Troubky. Návrh
smlouvy byl předán zástupcům FK nicméně k podepsání smlouvy prozatím nedošlo.
Sportovní činností v jednotlivých oddílech se již zabývala, nebo bude zabývat, jistě velmi podrobně
výroční schůze jednotlivých oddílů, nicméně si dovolím stručně valnou hromadu informovat o sportovním dění v jednotlivých oddílech.

Nejpočetnější oddíl ASPV
Cvičí rodiče a děti, předškolní děti, žactvo, ženy aerobik a zdravotní cvičení a smíšený volejbal. Od září
bylo cvičení rodičů a dětí zrušeno, nemáme cvičitelku.
12. 4. 2014 účast na regionální přehlídce pohybových skladeb v Tovačově – 3 skladby.
Postoupily i do krajské přehlídky v Olomouci, jedna ze skladeb byla doporučena do republikového kola
v Brně.
26. 4. 2014 orientační závod v přírodě tzv. Medvědí stezka, který se konal v Ústí – účast žačky, čtyři
dvojice.
10. 5. 2014 soutěž v atletickém čtyřboji v Přerově – účast 6 závodníků, jeden postup do republikového
kola ve Staré Boleslavi.
15. 11. 2014 soutěž ve vybíjené smíšených družstev v Oseku nad Bečvou – ze šesti družstev zvítězily
Troubky.
22. 11. 2014 jsme uspořádali Pohodovou sobotu. Dopoledne probíhaly různé druhy cvičení a doprovodný program zaměřený na zdravou výživu, účast 66 cvičenek z Troubek a okolí.

Oddíl volejbalu
Volejbalový oddíl mužů TJ Sokol Troubky se účastní krajského přeboru olomouckého kraje, kde se z celkového počtu 11 družstev aktuálně pohybuje na 3. místě za SK UP Olomouc a TJ Hodolany.
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Oddíl ledního hokeje
Družstvo mužů hokejového oddílu hraje soutěž 1. záhorskou hokejovou ligu, což je nejkvalitnější soutěž na úrovni přerovského okresu.
Protože letošní zima nebyla příznivá, nebyl připraven led na našem zimním stadionu, kde by si mohla
zabruslit veřejnost. Snad budeme mít příští zimu lepší podmínky.

Oddíl jezdectví
Oddíl jezdectví pořádá pravidelné závody v parkurovém skákání pro dospělé i mládež a nutno zmínit,
že skáčou čím dál výš.
Závěrem výroční zprávy bych chtěl poděkovat všem, kteří nám zachovávají přízeň a jsou ochotni nám
jakýmkoliv způsobem pomáhat.
Poděkování patří především zastupitelstvu obce, ale i všem ostatním za jejich finanční pomoc. Za
výbornou spolupráci děkuji ZŠ a MŠ Troubky, FK Troubky, SDH a v neposlední řadě i všem členům
výkonného výboru, vedoucím a trenérům družstev za jejich celoroční práci. A ještě si dovolím veřejně
popřát panu Antonínu Ticháčkovi k jeho významnému životnímu jubileu a poděkovat mu za jeho práci
pro TJ. A i když je již část roku za námi, chci vám všem popřát mnoho zdraví a štěstí a sportovních
úspěchů v roce 2015.
Martin Frgal

Jezdeck˘ oddíl
Mikulášská nadílka u koní
6. prosince 2014 proběhla v naší stáji mikulášská nadílka. Mikuláš přijel se svou družinou čertů a andílků na koních a hodné děti odměnil sladkou odměnou. Zlé děti byly odvezeny na pekelných koních do
pekla. Akce proběhla za příznivého počasí v hojném počtu návštěvníků.
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Předvánoční zpívání u Betléma
Poslední akcí a symbolickým puntíkem za velice úspěšnou sezónou 2014 bylo prosincové předvánoční zpívání u Betléma, které se konalo 20. 12. v našich stájích. I přesto, že počasí nebylo vyloženě
prosincové, účast dospělých i děti byla hojná. Po celou dobu setkání byla zajištěna hudba a doprovodný program, který byl letos velice lákavý. Připraveno bylo i občerstvení a něco na zahřátí.
Před začátkem programu byl umožněn veškerým návštěvníkům vstup do stájí, kde se mohli podívat
na koně, popřípadě si děti s nimi vyfotit. Celé setkání začalo Andělskou čtverylkou na koních, která ukázala drezurní schopnosti členek stáje. Následovalo zpíváním dětí u Betléma, který byl letos vyroben
celým kolektivem stájí a v noci byl krásně nasvícen. Zpěv dětí byl doprovázen hudebními nástroji. Do
zpěvu se zapojili nejen děti, ale i široký kolektiv včetně otce Radka, který nás na tomto setkání navštívil. Celé zpívání bylo zakončenou písničkou Půlnoční.
Následovala pohádka Mrazík, která byla rovněž připravena členkami jezdeckého oddílu a během ní
byly zapojeny i koně. Celá pohádka samozřejmě nemohla skončit jinak, než, že Ivan našel svoji Nastěnku. Na samotný závěr programu přijeli Tři králové na koních a rozdali všem dětským účastníkům sladké odměny. Po skončení programu se mohli návštěvníci povozit na koních.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům za účast na této akci a rádi vás zase uvidíme na
dalším setkání v naší Rodinné stáji Krejčířovi, o.s..

Soutěž ve skoku čtyřletých klisen
V sobotu 7. března 2015 jsme se s naší klisnou Fanny zúčastnili soutěže ve skoku čtyřletých klisen
v Tlumačově. Klisny byly komisí hodnoceny v kroku, klusu a ve skokové řadě na výšce 110, 120 a 130
cm. Naše Fanny se umístila na skvělém 3. místě a postupuje do celorepublikového kola, které se taktéž uskuteční v Tlumačově.
Bc. Simona Krejãíﬁová
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Fotbalov˘ klub Troubky
LOS – JARO 2015
Neděle 5. 4.
Neděle 5. 4.
Neděle 5. 4.

„A“
ml. žáci
přípravka

Mostkovice – Troubky
Troubky – Horní Moštěnice
Troubky – Želatovice

15:30
11:00
9:00

Neděle 12. 4.
Neděle 12. 4.
Sobota 11. 4.
Sobota 11. 4.

„A“
„B“
ml. žáci
Přípravka

Troubky – Ústí
Měrovice – Troubky
Soběchleby – Troubky
Kozlovice – Troubky

15:30
15:30
10:00
11:00

Neděle 19. 4.
Sobota 18. 4.
Sobota 18. 4.
Sobota 18. 4.

„A“
„B“
ml. žáci
přípravka

Slatinice – Troubky
Troubky – Křenovice
Troubky – Dolní Újezd
Troubky - KMK Zubr Přerov

16:00
16:00
13:30
10:00

Neděle 26. 4.
Sobota 25. 4.
Neděle 26. 4.
Sobota 25. 4.

„A“
„B“
ml. žáci
přípravka

Troubky – Hlubočky
Uhřičice – Troubky
Lověšice – Troubky
Kojetín – Troubky

16:00
16:00
10:30
10:00

Neděle 3. 5.
Sobota 2. 5.
Neděle 3. 5.

„A“
„B“
přípravka

Lipová – Troubky
Troubky – Prosenice
Troubky – Brodek

16:30
16:30
10:00

Neděle 10. 5.
Sobota 9. 5.
Hlášenky
Sobota 9. 5.

„A“
„B“
ml. žáci
přípravka

Troubky – Lipník
Lověšice – Troubky
„Nádstavba – play off“
Kojetín B – Troubky

16:30
16:30

Neděle 17. 5.
Sobota 16. 5.
Hlášenky
Neděle 17.5.

„A“
„B“
ml. žáci
přípravka

Čechovice – Troubky
Troubky - Polkovice
„Nádstavba – play off“
Troubky – Křenovice

16:30
16:30

Neděle 24. 5.
Neděle 24. 5.
Hlášenky
Neděle 24. 5.

„A“
„B“
ml. žáci
přípravka

Troubky – Bělotín
Říkovice – Troubky
„Nádstavba – play off“
Újezdec – Troubky

Sobota 30. 5.
Neděle 31. 5.
Hlášenky
Neděle 31. 5.

„A“
„B“
ml. žáci
přípravka

Štěpánov – Troubky
Troubky – Čekyně
„Nádstavba – play off“
Troubky – Přerov

10:00

Neděle 7. 6.
Sobota 6. 6.

„A“
„B“

Troubky – Dub
Troubky – Vlkoš

16:30
16:30

10:00

10:00
16:30
16:30
14:00
16:30
16:30
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Hlášenky
Neděle 14. 6.
Hlášenky

ml. žáci
„A“
ml. žáci

„Nádstavba – play off“
Náměšť – Troubky
„Nádstavba – play off“

16:30

Pavel Němčák

Aerobik
Jak už je v posledních letech zvykem,
tak i letos probíhá každý pátek v malé
tělocvičně základní školy taneční kroužek
aerobiku.
V loňském školním roce se děvčata
zúčastnila přehlídky pohybových skladeb
v Tovačově. Skladby Amazonky a Postrach
noci byly vybrány na postup do krajského
kola přehlídky, které se konalo v Olomouci.
Na postup do republikového kola přehlídky
Ledové království do Prahy byly vybrány Amazonky. To se
bohužel neuskutečnilo. Zároveň jsme se
zúčastnily taneční soutěže v Bystřici pod
Hostýnem. Amazonky si dovezly první místo a zlatý pohár. Na stříbrné pozici se umístila Koťátka a Postrach noci. Letos zavítáme
na přehlídku i soutěž znovu. Uvidíme, zda
se nám podaří loňský úspěch zopakovat.
S novými skladbami děvčata vystoupila
v sobotu 8. 3. na dětských šibřinkách. Nejmladší děvčata se představila se svou veselou skladbou Veverčí párty. Pro některé bylo
vystoupení premiérou. Přesto vše zvládly
skvěle. S lehkostí a něžností se představila
pokročilejší děvčata ve skladbě Ledové kráPaﬁíÏ lovství. Eleganci pařížských slečen předvedla nejstarší děvčata ve skladbě Holky
z Paříže.
Teď už nám zbývá jen „dopilovat“ některé prvky a hurááá 11. 4. na přehlídku pohybových skladeb do Tovačova a v sobotu
6. 6. na taneční soutěž do Bystřice pod
Hostýnem.
Na závěr bych chtěla poděkovat Sdružení přátel školy při Základní škole a Mateřské škole v Troubkách za přispění nemalé
finanční částky na taneční kostýmy, paní
Zuzaně Janouškové za ušití tanečních
kostýmů a paní Lence Majarové za pomoc
při šití tanečních kostýmů.
Venďa Janoušková
Veverky
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Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 17. 12. 2014 proběhl v malé tělocvičně základní školy turnaj ve stolním tenise neregistrovaných. Zúčastnili se ho tito hráči: Jiří Horák, Jaroslav Dočkal, Pavel Obrtel, Václav Bartoník, Vít Horák,
Jaroslav Janoušek, Jan Červinka, Lukáš Horák, Stanislav Špalek, Roman Haluska a Zdeněk Lehký.
Turnaj proběhl ve vánoční pohodě. Za podané výkony by se nemuseli stydět ani profesionální hráči.
Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům, Obecnímu úřadu Troubky, pohostinství U Peluhů, a Policii České republiky za poskytnutí věcných cen.
Také bychom chtěli poděkovat řediteli Základní školy a Mateřské školy v Troubkách za pronájem malé
tělocvičny.
Klub stolního tenisu

Zadáno pro Ïeny
Nutelové muffiny
Potřeby: 50 g másla, 75 g cukru, 1 vanilkový cukr,
2 vejce, 100 g hladké mouky, 1 lžička prášku do
pečiva, 1,5 lžíce nutely, 2 lžíce mléka
Postup: Smícháme máslo, cukr, vanilkový cukr
a vejce, poté vmícháme mouku, prášek do pečiva
a nutelu. Nakonec přidáme trochu mléka, aby těsto nebylo příliš tuhé. Hotové těsto vlijeme do papírových nebo silikonových formiček (cca12 ks).
Pečeme při 180 stupních, 20 min.
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Slan˘ dort
Potřeby: 2 až 3 balení toustového chleba (záleží
na velikosti dortu), pomazánky (koupené nebo
udělat vlastní), zeleninu (rajčata, papriky, okurky),
uzeniny (šunka, paprikáš), sýry.
Postup: Připravíme si plochu toustů velikou tak,
jak velký chceme mít dort, poté pomažeme pomazánkami. Nešetříme, dáme asi 1 až 1,5 centimetru vysokou vrstvu.
Potom navrch poskládáme další plochu toustů
a zase namažeme, takto opakujeme do té doby,
než bude dort dostatečně vysoký. Můžeme prokládat šunkou.
Nakonec pomažeme celý dort navrchu i po stranách další pomazánkou. Nejlépe bílou, třeba česnekovou nebo hermelínovou.
Základ dortu je hotový a už jen zdobíme dle fantazie různými druhy uzenin, sýrů a zeleniny.
Kraje a všechny strany dortu můžeme posypat nastrouhaným sýrem.
Tvarohová pomazánka: tvaroh (pikantní pomazánka Zálesák), máslo (Flora, Rama), cibule, hořčice,
majonéza.
Sýrová pomazánka: sýr niva, vařená vejce, cibule, hořčice, máslo (Flora, Rama), majonéza.
Na slaný dort můžeme použít jakékoliv dvě pomazánky dle vlastního výběru.
JS

Pro chvíle oddechu
PRANOSTIKY
18. duben
23. duben
24. duben

Ženská chuť, panská láska a dubnové počasí vždy nestálé bývá.
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
Na svatého Jiří, vlaštovky již víří.

Květen

Když v máji blýská, sedlák si výská.
Májová vlažička – naroste travička, májový deštíček – naroste chlebíček.
V máji vlhko, chladno – bude vína na dno.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mrazy postaví.
O svatém Barnabáši bouřky často straší
Déšť na svatého Víta – špatná budou žita.
Na svatého Jana jahody do džbána!

4. červen
11. červen
15. červen
24. červen

(Zdroj Pranostiky pro každý den, Stanislava Kovářová)
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ZAJÍMAVOSTI
Želvy sloní žijící na Galapágách přežijí i rok bez jídla a pití.
Kočka má na každém uchu 32 svalů.
Žirafa přežije bez vody déle než velbloud.
Paměť zlaté rybky obsáhne pouze tři vteřiny.
Kolibřík váží míň než korunová mince.
Tygr má pruhovanou nejen srst, ale i kůži.
Zdroj: www.nevedeljsem.cz

ROZUMÍTE CIZÍM SLOVÒM?
alopecie, integrita, melancholie, balbutismus, synergie, filantrop
lidumil – ucelenost – plešatění – koktání – zádumčivost – součinnost
Správné řešení: plešatění, ucelenost, zádumčivost, koktání, součinnost, lidumil

MY·LENKY SLAVN¯CH
Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, když jeho přítelkyně mají vážné
známosti.
M. KUNDERA
Malí lidé milují trochu z lásky a trochu ze žárlivosti, velcí hodně z rozumu a dost ze žárlivosti.
R. ALDINSTON
Být moudrý není žádná věda, je to totiž kumšt.

G. LAUB

Je lepší ženu rozčilovat než nudit.

G. B. SHAW

V přátelství nejsou ani dlužníci, ani dárci.

R. ROLLAND

Ženy jsou sfingy bez tajemství.

O. WILDE

Moudřejší prý vždy ustoupí. Možná proto hlupáci tak rychle postupují.

J. W. GOETHE

Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit, a to zlomené srdce znovu vyléčit.

R. RULGHUM

Chyba doznaná je napůl odčiněná.

ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.

CH. MORGENSTERN
LK
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SMÍCH – NEJLEP·Í LÉK
Manželé se pohádali a šli k advokátovi. „Tak jak to bylo?“ ptá se právník.
„Víte pane doktore, vlákala mne do manželství řečmi, že má dům na předměstí. Po svatbě se však
ukázalo, že je to knížka od Karla Poláčka.“
Žena se táže manžela: „Můžeš mi vysvětlit, jak se ti na límec dostala rtěnka?“
„Já nevím, nechápu to. Docela jasně si pamatuji, že jsem si tu košili sundal.“
Na vojně vybírali nováčky do kuchyně. Kuchař se zeptal: „Kdo z vás umí vařit?“
„Já,“ přihlásil se vojín Hakel.
„A nebudeš se bát vařit v tak velkých hrncích?“ dotázal se kuchař.
„Ne. Vařil jsem už ve větších,“ odpověděl vojín.
„A co jsi v nich dělal?“
„Asfalt na opravu silnic.“
Učitelka ve třídě se táže: „Děti, znáte někoho, kdo hodně zapomíná?“
Přihlásí se Gustík: „Můj tatínek.“ Nedávno chtěla maminka od něj vědět: „Řekni mi jeden jediný
důvod, proč jsem si tě vzala!“
Paní učitelku to velmi zaujalo: „Nu a co na to tatínek?“
„Nic, šel raději na pivo…“
Po prohlídce na gynekologii povídá doktor: „Tak paní, až se dnes manžel vrátí domů…“
„Ale já nejsem vdaná,“ skočí mu paní do řeči.
„Tak až dnes přijde přítel…“
„Ale já nemám ani přítele a nikdy jsem ani neměla,“ zas na to paní.
Doktor se zamyslí, zajde k oknu a dlouho se dívá ven.
Paní neudrží zvědavost a ptá se: „Pane doktore, na co tam pořád čekáte?“
Doktor se otočí a povídá: „No, naposledy když se to stalo, vyšla hvězda na východě.“
„Dnes jsem, Jindřichu, opravdu šťastný. Seznámil jsem se s tvojí tchyní.“
„A tomu ty říkáš štěstí?“
„Ano, jsem šťastný, že není moje!“
Ve tři hodiny v noci se potichoučku vkradla do sousední místnosti. Kladivem rozbila 19palcový
monitor, cédéčka polila lepidlem, počítač vyhodila oknem a tiskárnu utopila ve vaně. Potom se vrátila do ložnice, do teplé postele a přitiskla se s láskou k boku svého nic netušícího spícího manžela, o kterém byla přesvědčená, že teď už veškerý volný čas bude věnovat jejich lásce. Měla pravdu. Do konce života jí zbývaly ještě čtyři hodiny.
Dvě ženy hovoří o další: „Prosím vás, ona ze sebe dělá mladici a včera se podřekla, že pamatuje
ještě čistou vodu ve Vltavě!“
Bytná trpí obezitou, a aby nemusela bourat dveře, zašla k doktorovi. Ten jí poradil tři kolečka mrkve denně před každým jídlem.
Nic se však nedělo: „Jedla jste opravdu tak, jak jsem vám předepsal?“
„Ano, jedla jsem mrkev, pane doktore. Dvě kolečka jsem zvládla, ale když mi manžel přivezl i třetí
kolečko, to bylo na mě už moc!“
„Paní doktorko, nežárlíte ani trochu na pacientky svého muže?“
„Vůbec ne, on je totiž veterinář.“
LK
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Spoleãenské akce
Jarní pozvánka na galaveãer v Dubu
Vážení přátelé, srdečně vás zvu na

4. ročník galavečera v Dubu, který proběhne 16. května 2015 v kostele
Očištění Panny Marie v Dubu nad Moravou.
Dovoluji si tvrdit, že tento ročník bude zcela výjimečným kulturním zážitkem. Letošní program je speciálně
připraven pro tento večer a pro kostel v Dubu nad Moravou, který je ve vašem regionu jedinečný.

David Uličník a Jiří Škořpík
Jejich zázemí je už roky spojeno se skupinou 4TET. Přesto se tyto dvě výrazné osobnosti sešly s chutí nad zcela novým hudebním projektem IN CONCERTINO.
Toto seskupení nabízí široký repertoár hudebních skvostů. Zazní žánry a styly minulých století, uslyšíte perly italských skladatelů, Leoše Janáčka, vlastní autorské písně Jiřího Škorpíka i známé skladby
současnosti.
Dalším milým hostem večera bude herec Pavel Soukup, který večer proloží četbou a recitací básní známého textaře Pavla Vrby.
Galavečer doplní výstava obrazů z dílny Davida Uličníka.
Stejně jako všechny předchozí večery byly benefiční, tak i v tomto roce jsem se rozhodla rozdělit výtěžek
ze vstupného mezi kostel v Dubu a Občanské sdružení Lipka pro zdravotně postižené v Prostějově.
Hlavní záštitu nad tímto galavečerem převzal ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka.
Předprodej vstupenek bude zahájen již začátkem března.
Jitka Bláhová
Na setkání s vámi se těší

59

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 1/2015

Reklama
KOSMETICKÉ SLUŽBY, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
MODELÁŽ NEHTŮ, LYMFOMASÁŽE

Patáková Marcela
Dědina 759/12 Troubky

Nabízím ‰iroké spektrum kosmetick˘ch sluÏeb, pﬁijìte si vybrat.
NOVÁ KOSMETIKA Z ORIENTU VÁS POHLADÍ NA DUŠI I TĚLE.
Velký výběr čistě přírodních vůní každého krásně zrelaxuje.
- arganová péče
- ošetření z růže damašské
- vanilková terapie
- terapie s arabským jasmínem
- levandulová ošetření...
Dále vám nabízím
- zábaly, lymfomasáže, zeštíhlující terapie
- depilaci cukrovou pastou
- líčení, gelové nehty, japonskou manikúru,
- pedikúru...
V PRODEJI MÁM NEJKVALITNĚJŠÍ PŘÍPRAVKY PRO KAŽDÝ TYP PLETI od zn. SynCare,
Alissa Beauté, orient Yasminka.
Dárkové poukazy Vám vystavím na všechny služby v nabídce.
VŠECHNY NOVINKY PRŮBĚŽNĚ NABÍZÍM NA FACEBOOKU :-)
MarcelaPatakova@seznam.cz

tel.: 731 613 570
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Reklama
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Reklama

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

O princeznû Esemesce první
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Divadelní soubor Občanské besedy Troubky

Kurz efektivního rodiãovství

Foto Jaroslav Řihošek

64

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 1/2015

KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 10. 6. 2015 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka: ………………………………………………………………….............................................................……….
Jméno a adresa: ……………………………………………………………...................................třída:….........……
Správná odpovûì z minulého ãísla: TEPLOU VODU
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Denisa a Daniela Lužné, Martina Zdařilová, Kateřina Dohnalová,
Marie Soušková, Veronika a Vít Dolanští, Vojtěch a Veronika Brázdovi, Jakub Hruška, Natálie Roubalová, Eliška a Marie Malíkovy, Radek Bartoněk, Valentýna Hodrošová, Tereza a Václav Kamenští
Redakce

VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ 22. B¤EZNA 2015

KARNEVAL V M·

Foto: Jaroslav ¤iho‰ek
Zápis do 1. t¤ÍdY
DùTSKÉ ·IB¤INKY

Vendulka Polzerová
Pavel Karel Paul
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