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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
prožíváme poslední dny roku a vzdor tomu, že se toto období nazývá zimou, předvádí se většinou
podzim. Lyžaři jsou zklamaní, milovníci tepla se radují, že letos ušetří za topení.
Předvánoční období nás přinutilo hlouběji sáhnout do kapsy, rádi překvapujeme své blízké dárky.
A letos je díky reklamě velký výběr.
V tomto období probíhají u nás tradičně v obci společenské akce. Jedna z nich je každoroční setkání seniorů spojené s programem a pohoštěním. Jako každoročně i letos se zúčastnilo této akce hodně důchodců. Se stejným zájmem probíhalo i tradiční rozsvícení vánočního stromu v obci, spojené
s výstavkou výrobků občanů a kulturním programem.
Přejeme vám dobrou pohodu o Vánocích, v novém roce hodně zdraví, dobré nálady a pěkné počasí. Prosíme vás, abyste nezapomněli na Tříkrálovou sbírku, a všem, kteří přispějí na potřebné, děkujeme.
Redakce

Děkujeme našim distributorům za celoroční spolupráci při prodeji Troubeckého zpravodaje. Jsou to
ZELTR Troubky, COOP – nákupní středisko, Pošta Troubky a Smíšené zboží Marie Soukupové.
Děkujeme všem dopisovatelům, kteří se významnou měrou podílejí na vytváření tohoto časopisu.
Za výbornou spolupráci děkujeme zaměstnancům firmy Elan spol. s r. o. Přerov.

Informace obecního úﬁadu
Vzpomínka na Franti‰ka Nûmãáka
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Îivot je dlouh˘ dost,
kdyÏ ví‰, jak ho proÏít.
Îivot mûﬁíme skutky, a ne ãasem.



Ve středu 25. listopadu jsme se v kostele svaté Markéty v Troubkách naposledy
rozloučili s naším spoluobčanem a dlouholetým funkcionářem obecní samosprávy a emeritním starostou panem Františkem Němčákem, který nás navždy opustil po dlouhé a těžké nemoci, a to jen krátce po dovršení 66. roku svého žití.
Vždy, když dojde k okamžiku posledního rozloučení s naším blízkým, přemýšlíme,
přemítáme, čím nás dotyčný obdařil, jak nám pomáhal překonávat překážky před něž jsme se v životě
dostali, a především, jak moc nám prokazoval svou lásku a náklonnost. Vždy se nám vybavují tisíce
vzpomínek a v paměti si přehráváme krásné okamžiky, které jsme s naším drahým zesnulým strávili.
A pak jsou také chvíle loučení s osobnostmi, které obětovaly část svého já ve prospěch většího celku. Pan František Němčák se již od mládí společensky angažoval v místních společenských organizacích a spolcích, ale výraznou stopu zanechal na poli správy naší obce.
Více jak 25 let pracoval v místní samosprávě, nejdříve jako místopředseda tehdejšího MNV, kdy se
podílel na mnohých velkých investičních akcích té doby – výstavbě kanalizace, vodovodu, sportovní haly
a mnoha dalších. Po roce 1990 se snažil i nadále zlepšovat podmínky života v naší obci, kdy nejdříve
byl členem obecní rady.
Po tragické povodni v roce 1997 se významnou měrou podílel na odstraňování jejích následků. Na
starost dostal problematiku obnovy zničených či výrazně poškozených inženýrských sítí. Řešil tak obnovu dodávek elektrické energie do obce, ostatně profesně mu toto bylo blízké, ale podílel se v té době
také na řešení dalších záležitostí nezbytných k fungování obce.
Po obecních volbách v listopadu 1998 byl zvolen starostou obce a jeho zkušenosti z dlouholetého
působení v samosprávě byly neocenitelné. V obci se stále pracovalo na odstraňování následků povodně, ale také byly realizovány další stavební akce. K těm největším patřila výstavba vlastní čistírny odpadních vod s novým kanalizačním sběračem, což byla akce, na níž měl pan František zásadní podíl. Ale
byly samozřejmě i jiné akce – nová střecha kulturního domu, obnova místních komunikací v obci, oprava hasičské zbrojnice.
Při všech těchto stavebních akcích bylo však vždy pamatováno na společenský život. František Němčák byl jedním ze zakládajících starostů Mikroregionu Střední Haná se sídlem v Kojetíně. Vždy se také
podílel na společenských akcích v naší obci, byl prostě člověkem ochotným dát něco víc.
Za to vše mu náleží náš velký dík. A proto mu patří poděkování za vše, čím pomáhal zlepšovat život
v naší obci, poděkovat za jeho dlouholetou službu nám – jeho spoluobčanům.
Františku, čest Tvojí památce.

Foto Zdeněk Vajdík
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Setkání s váleãn˘m veteránem
Thomasem Qualmanem
v roce 2003.
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Informace obecního úﬁadu
Rychlým tempem se blíží konec roku 2015 a spolu s ním také dokončení projektu „Troubky – nový
chodník v ulici Dědina, stavební úprava komunikace v ulici Záhumení II.“. Jak bylo uvedeno v minulém čísle Zpravodaje, na konci měsíce srpna jsme se dozvěděli, že náš projekt bude z Regionálního
operačního programu přece jen podpořen, avšak při splnění nezbytných podmínek daných dotačním
programem. Ty se podařilo v závěru měsíce října 2015 splnit a v těchto dnech je již podepsaná smlouva o poskytnutí dotace. Samotná realizace projektu vítěznou firmou – společností SATES MORAVA
spol. s.r.o. Valašské Meziříčí, byla zahájena začátkem měsíce listopadu a v těchto dnech (začátek
měsíce prosince) je před dokončením. Všechny výdaje spojené s projektem musíme uhradit do konce letošního roku, a proto bylo na listopadovém zasedání Zastupitelstva obce přijato rozpočtové opatření, kterým jsme veškeré volné finanční zdroje rozpočtu obce letošního roku přesunuli do kapitol
místních komunikací a chodníků. Začátkem ledna 2016 pak bude na Úřad regionální rady podána
žádost o platbu a předpokládané vyplacení dotace by mělo být provedeno v měsících březen – duben
2016. Přehled všech výdajů tohoto projektu vám pak bude představen v prvním čísle Zpravodaje
2016.

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj

Vůbec celý letošní rok se nesl ve znamení projektů podpořených z dotačních titulů a grantů,
především však z evropských fondů. Dokončen byl projekt nákupu vybavení pro Sběrný dvůr, pořízen byl nákladní automobil společně s nosičem kontejnerů a samozřejmě také potřebnými kontejnery určený pro svoz biologického odpadu a v neposlední řadě byla dokončena a dána do zkušebního
provozu obecní kompostárna.
Všechny tyto projekty byly realizovány s významnou finanční podporou Operačního programu Životní prostředí a jejich celkové vyúčtování (včetně výdajů, které nebyly pro danou výzvu způsobilé) naleznete za tímto příspěvkem.
V polovině prosince bude zastupitelstvo obce projednávat návrh rozpočtu na rok 2016. Ten je navržen v této chvíli především jako provozní, ale obsahuje také investiční priority. Prostředky na investice pak budou posíleny z přebytku hospodaření letošního roku a z předpokládaného příjmu dotace
z Regionálního operačního programu za projekt „Troubky – nový chodník v ulici Dědina, stavební úprava komunikace v ulici Záhumení“. Z těch předpokládaných investičních priorit bych zmínil pořízení
kontejnerů určených pro svoz bio odpadu, zpracování projektových dokumentací pro místní komunikace – ulice Jubilejní a Krátká či dokumentace řešící chodníky a parkovací plochy u mateřské školy.
V rozpočtu je rovněž navržena celková alokace pro poskytnutí dotací místním spolkům a sdružením,
přičemž rozdělení těchto prostředků bude navrženo na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2016.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva budou také schvalovány dvě obecně závazné vyhlášky.
První se týká poplatku za „odpad“. Vyhláška reaguje na legislativní změny a upřesňuje zákonem daná
osvobození a zachovává obcí dříve schválená osvobození a úlevy. Vydáním této vyhlášky pak nedochází ke zvýšení poplatku, který tak v základní výši zůstává na částce 500 Kč/osoba/rok. Druhá obecně závazná vyhláška pak stanovuje místní systém nakládání s odpady. S ohledem na nově zavede-
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nou povinnost třídit bio odpad, a zároveň výstavbu a zprovoznění obecní kompostárny musela tato
systémová vyhláška reagovat na tyto skutečnosti. Obě vyhlášky, pokud budou schváleny, budou
v plném znění zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje.
Závěr roku s sebou také přináší množství kulturních a společenských akcí, které se v naší obci
konají. Z pohledu obce jsou těmi nejvýznamnějšími akcemi - listopadové setkání seniorů a prosincové rozsvěcení vánočního stromu s vánočními dílnami. Obě akce byly dle ohlasů velmi zdařilé a chtěl
bych proto touto formou poděkovat všem, kdo se jakoukoliv měrou na nich podíleli.
A na úplný závěr bych chtěl připojit poděkování všem obyvatelům obce za trpělivost při realizaci
jednotlivých akcí v letošním roce a popřát nám všem krásné a požehnané vánoční svátky a šťastný
Nový rok 2016.
Radek Brázda

Přehled výdajů projektu „Sběrný dvůr pro Obec Troubky”
Zpracování projektové dokumentace
Zpracování žádosti o poskytnutí dotace
Správní poplatky
Požárně bezpečnostní řešení sběrného dvora
Organizace výběrového řízení
Aktualizace dokladů k žádosti o poskytnutí dotace
Administrace projektu 2014
Pořízení techniky a vybavení sběrného dvora

36 300 Kč
73 810 Kč
500 Kč
4 235 Kč
24 200 Kč
3 630 Kč
60 500 Kč
1 691 580 Kč

(smykem ﬁízen˘ nakladaã, velkoobjemové kontejnery, kontejnery na tﬁídûn˘ odpad, kontejner na nebezpeãn˘ odpad, externí váha)

Administrace projektu 2015
Havarijní a povodňový plán
Výdaje celkem
Poskytnutá dotace:

31 460 Kč
18 755 Kč
1 944 970 Kč
1 598 543,10 Kč

Přehled výdajů projektu „Svoz biologického odpadu pro Obec Troubky“
Zpracování žádosti o poskytnutí dotace
Správní poplatky
Organizace výběrového řízení
Administrace projektu 2014
Pořízení vozidla a techniky

52 030 Kč
254,10 Kč
30 250 Kč
15 125 Kč
2 769 690 Kč

(nákladní automobil zn. MAN s hákov˘m nosiãem, velkoobjemové kontejnery)

Administrace projektu 2015
Hydraulický nakládací jeřáb k nákladnímu automobilu
Výdaje celkem
Poskytnutá dotace:

16 335 Kč
187 550 Kč
3 071 234,10 Kč
2 376 198 Kč
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Přehled výdajů projektu „Kompostárna pro Obec Troubky“
Zpracování projektové dokumentace
Zpracování žádosti o poskytnutí dotace
Správní poplatky
Posudky
Organizace výběrového řízení
Pořízení techniky a vybavení sběrného dvora

41 140 Kč
153 670 Kč
1 254,10 Kč
9 630 Kč
30 250 Kč
5 867 290 Kč

(traktor s ãelním nakladaãem, 2 velkoobjemové kontejnery, biodrtiã-míchaã, plnící stroj, prosévací síto, mûﬁící zaﬁízení, ‰tûpkovaã)

Administrace projektu 2015
Provozní řád kompostárny
Havarijní a povodňový plán
Pamětní deska
Zpevněné plochy – stavební část
Zpevněné plochy – stavební dozor, koordinátor BOZP
Výdaje celkem
Poskytnutá dotace:

31 460 Kč
6 600 Kč
18 755 Kč
6 050 Kč
808 669,53Kč
30 567 Kč
7 005 335,63 Kč
5 277 293,96 Kč

Olomoucký kraj v roce 2015 podpořil Obec Troubky
poskytnutím dotace pro JSDHO Troubky na pořízení pneumatik
pro cisternovou automobilovou stříkačku.
Dotace činí 13 000 Kč.

Odpadové hospodáﬁství obce Troubky
Sbûrn˘ dvÛr v Troubkách, v ulici Kout
Sběr odpadů zde probíhá dle provozního řádu, který schválila rada obce usnesením č. 25/293/2015 na svém zasedání dne 21. 10. 2015.

Svoz PET lahví (pytlový sběr) v roce 2016
Provozní doba sběrného dvora v roce 2016
(zajišťuje obec Troubky)
(zajišťuje obec Troubky)
Sudý týden:
sobota 9.00 – 11.30 hod. Lichý týden v pátek
6.30 – 14.00 hod.
Lichý týden:
středa 14.00 – 17.00 hod.
Vedoucí sběrného dvora
Petr Skřenek
mobil: 737 260 607
e-mail: skrenek@troubky.cz

Svoz směsného komunálního odpadu
v roce 2016
(zajišťuje AVE komunální služby a. s.)
Sudý týden: první svoz ve středu 13. 1. 2016

Svoz a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu
V roce 2015 probíhal svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) do konce července, dle zavedených pravidel, vždy v úterý a pátek, a likvidaci tohoto odpadu zajišťovala smluvní firma AVE komunální služby a.s..
Od 1. srpna 2015 byl zaveden zkušební provoz kompostárny obce Troubky pro likvidaci rostlinného odpadu, vzniklého z údržby zeleně v obci, a dále rostlinného odpadu od občanů. O likvidaci BRKO se tedy začala starat obec se
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svými pracovníky na úseku odpadového hospodářství, v čele s Petrem Skřenkem, vedoucím pracovníkem kompostárny a sběrného dvora.
Proces kompostování probíhá nejdříve přípravou zakládky kompostu míchacím a drtícím strojem, navazuje plnicí
stroj, který napěchuje zakládku kompostu do vaků, a poté následuje prosévání uzrálého kompostu prosévacím sítem.
Celý tento cyklus trvá cca tři měsíce, a poté bude možné hotový kompost předávat občanům dle schválených pravidel výdeje kompostu. Tato pravidla schválila rada obce usnesením č. 27/312/2015 na svém zasedání dne
2. 12. 2015.
V roce 2016 plánuje obec zakoupení 15 kusů velkoobjemových kontejnerů o objemu cca 8 m3. Pro tyto kontejnery je vytipováno 15 míst v obci, kde bude možné BRKO shromáždit před vývozem do obecní kompostárny k dalšímu zpracování.
Kontejner bude na vytipované místo přistaven vždy v pátek a odvoz naplněného kontejneru se uskuteční hned
v pondělí, tak aby bylo zabráněno tlení odpadu v kontejnerech a zabráněno znečištění ovzduší zápachem.
Zahájení svozu biologicky rozložitého odpadu bude od 1. 4. 2016.
Tato činnost související se svozem a likvidací BRKO bude plně v kompetenci zaměstnanců obce na úseku odpadového hospodářství.
Podrobnější informace naleznete na webu obce Troubky v odkaze: http://www.troubky.cz/obecni-urad/sluzby-obcanum/odpadove-hospodarstvi/
Mgr. Martin Frgal
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Pietní vzpomínka na Den váleãn˘ch veteránÛ 11. 11. 2015.

Srdeãnû
Srdeãnû zveme
zveme obãany
obãany na
na

TRADIâNÍ
NOVOROâNÍ OH≈OSTROJ,
kter˘
kter˘ bude
bude zahájen
zahájen uu obecního
obecního úﬁadu
úﬁadu
1.tentokrát
ledna 2016
jiÏ v 17.00 hod.
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 7 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 11. 11. 2015
1. Zastupitelstvo obce Troubky schválilo
Mgr. Marii Raškovou a Dominika Dočkala ověřovateli
zápisu.
2. Zastupitelstvo obce Troubky určilo
Hanu Obrtelovou zapisovatelkou zápisu ze zasedání.
3. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání schválilo
program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání bere na
vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání bere na
vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
6. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání bere na
vědomí
zprávu Finančního výboru za uplynulé období.
7. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání volí
předsedou Kontrolního výboru paní Jaroslavu Vojtkovou.
8. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání odvolává
z funkce člena Kontrolního výboru Ing. Jana Přehnala.
9. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání bere na
vědomí
zprávu Výboru pro protipovodňová opatření obce Troubky č. 3/2015.
10. Zastupitelstvo obce Troubky
příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006, Sb., o územní plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, rozhodlo
podle ust. § 44 písm. a) stavebního zákona ve znění
pozdějších právních předpisů o pořízení Územního plánu Troubky.
11. Zastupitelstvo obce Troubky
v souladu s ust. § 35 odst. 3, § 83 a § 87 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních

předpisů, a podle ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, ve vazbě na ust. § 47 odst 1, 4, ust. § 51 odst. 1, ust.
§ 53 odst. 1 tohoto zákona,
určuje člena zastupitelstva Mgr. Radka Brázdu, který
bude spolupracovat s pořizovatelem, Magistrátem města Přerova, při pořizování Územního plánu Troubky.
12. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání ukládá
radě obce zpracovat a provést ve spolupráci s Magistrátem města Přerova výběrové řízení na zpracovatele
Územního plánu Troubky.
13. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání bere na
vědomí
komentář k plnění rozpočtu obce Troubky k 30. 9. 2015.
14. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání bere na
vědomí
plnění rozpočtu obce Troubky k 30. 9. 2015.
15. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání bere na
vědomí
komentář k rozpočtovému opatření č. 9/2015 a č.
10/2015, která byla schválena Radou obce.
16. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání bere na
vědomí
rozpočtová opatření č. 9/2015 a č. 10/2015 schválená
Radou obce v předloženém znění.
17. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2015 v předloženém znění.
18. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání schvaluje
použití finančních prostředků z Fondu oprav bytového
hospodářství na úhradu měřičů tepla v objektech DPS
Šíma A a B.
19. Zastupitelstvo obce Troubky po projednání bere na
vědomí
zprávu o hospodaření školy za období 1-9/2015.
V Troubkách dne 12. 11. 2015

PrÛbûh prací – chodník Dûdina
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Rada obce
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY č. 24
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ
KONANÉH DNE 30. 9. 2015
Usnesení Rady 24/277/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 24/278/2015
1. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Troubky – nový
chodník v ulici Dědina, úprava komunikace v ulici
Záhumení II.“, kdy nejlepší nabídku podala společnost
SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí, a to
s nabídkovou cenou 2 533 419,20 Kč bez DPH.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 4/2015
se společností SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské
Meziříčí na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Troubky – nový chodník v ulici Dědina, úprava komunikace v ulici Záhumení II.“.
3. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 24/279/2015
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. 5/2015
s Ing. Františkem Markem, Grymov, na zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících inženýrských činností projektu „Troubky – nový chodník v ulici Dědina, úprava komunikace v ulici Záhumení II.“.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 24/280/2015
1. Rada obce schválila na základě předložených cenových nabídek přidělení veřejné zakázky malého roz-

sahu „Troubky – nový chodník v ulici Dědina, úprava
komunikace v ulici Záhumení II. – zajištění výkonu činností TDI“ společnosti OB RUBICONE, s.r.o., Kroměříž, a to za nabídkovou cenu 110 000 Kč bez DPH.
2. Rada schválila uzavření příkazní smlouvy č. 1/2015 se
společností OB RUBICONE, s.r.o., Kroměříž a zmocnila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 24/281/2015
1. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 1230 uzavřené dne 11. 12.
1998 dle přílohy.
2. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 887 uzavřené dne 21. 10.
1998 dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu těchto
dodatků.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 1. 10. 2015
Zapsal Mgr. Radek Brázda
USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY č. 25
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ
KONANÉHO DNE 21. 10. 2015
Usnesení Rady 25/282/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 25/283/2015
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 10/2015,
včetně rozpisu výdajových kapitol.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.

PrÛbûh prací – chodník Dûdina
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PrÛbûh prací na Záhumení
Usnesení Rady 25/284/2015
• Rada obce schválila přijetí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně z Olomouckého kraje pro JSDHO
Troubky, a to včetně účelu použití.
• Rada obce schválila uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy mezi Olomouckým krajem a obcí Troubky
a zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 25/285/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 25/286/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 25/287/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2015.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 25/288/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Záhumení panu Aloisi Frgalovi, Troubky.

• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 25/289/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská slečně Zdeňce Bouchalové, Troubky.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 10. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 25/290/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu v kulturním domě panu Romanu Pospíšilovi, Troubky.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 10. 2016.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 25/291/2015
• Rada obce schválila uzavření Dohody o splátkách mezi
Obcí Troubky a paní Zlatou Baďurovou, Troubky v předloženém znění.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu této Dohody.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 25/292/2015
Rada obce program a termín VII. zasedání Zastupitelstva obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 25/293/2015
Rada obce schválila provozní řád Sběrného dvora
v Troubkách.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
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PrÛbûh prací na Záhumení
Usnesení Rady 25/294/2015
Rada obce schválila pravidla prodeje palivového dřeva
z obecních pozemků – samotěžba, včetně příloh těchto
pravidel – dodacího listu a ceníku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 25/295/2015
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nakládání
s odpady se společností Viking Group, s. r. o. Praha.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 26. 10. 2015
Zapsal: Mgr. Radek Brázda

USNESENÍ RADY OBCE TROUBKY č. 26
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ
KONANÉH DNE 18. 11. 2015
Usnesení Rady 26/296/2015
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/297/2015
Rada obce schválila rozpis výdajových kapitol rozpočtového opatření č. 11/2015 schváleného Zastupitelstvem
obce.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/298/2015
Rada obce schválila přijetí cenové nabídky na digitalizaci a zpřístupnění kronik obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/299/2015
Rada obce schválila na základě novely Nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. nový platový výměr řediteli ZŠ a MŠ
Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/300/2015
Rada obce schválila poskytnutí odměny řediteli ZŠ a MŠ
Troubky dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 80 % všech členů Rady, 1 člen se zdržel.
Usnesení Rady 26/301/2015
• Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3/2015 se společností Window Holding a.s.
dle přílohy.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu tohoto dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/302/2015
Rada obce schválila záměr pronájmu části obecního
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pozemku p.č. 1812 a části p.č. 2773 v k.ú. Troubky nad
Bečvou dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/303/2015
Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobového
místa dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/304/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Marcele Koutové, Troubky.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/305/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Šíma B paní Daně Jurníkové, Troubky.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/306/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Janě Dvořákové, Troubky.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2015.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/307/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
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• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 29. 2. 2016.
Usnesení Rady 26/308/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská paní Květoslavě Mrtvé, Troubky.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/309/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na DPS
Kozlovská panu Vladimíru Borkovi, Troubky.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 11. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
Usnesení Rady 26/309/2015
• Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem obecního bytu na bytovém domě na ulici
Sportovní panu Pavlu Kamelandrovi, Troubky.
• Rada zmocnila starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2016.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů Rady,
tj. 100 % všech členů Rady.
V Troubkách dne 25. 11 2015.
Zapsal: Mgr. Radek Brázda

PrÛbûh prací na Záhumení

14

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2015

Vánoãní dílny
a rozsvícení vánoãního stromu
V pátek 4. prosince uspořádala komise pro kulturu a volný čas ve spolupráci s obecním úřadem již
tradiční vánoční dílny spojené s rozsvícením vánočního stromu.
V prostorách kulturního domu si mohli návštěvníci prohlédnout krásné vánoční dekorace, svícny a ozdoby. Děti měly možnost vyrobit si vlastní přáníčka, ozdoby na stromeček, nebo si vlastnoručně ozdobit perníčky. Členové kulturní komise měli připravené bohaté občerstvení přímo na sále a ve sklepě si mohli hosté
dát tradiční svařák, čaj nebo párky v rohlíku a děti dostávaly pro radost čokoládové figurky.
V 17 hodin zahájili program naši trubači, kteří slavnostními fanfárami vykouzlili krásnou předvánoční
atmosféru. Poté přišlo na řadu vystoupení dětí ze základní školy, které předvedly krásné vánoční pásmo písní a říkanek pod vedením paní učitelky Evy Vojtkové. Potom už všichni netrpělivě očekávali příchod Mikuláše, andílků a některé děti s obavami vyhlížely čerty. Dočkaly
se. Mikuláš si s dětmi popovídal a s jejich pomocí rozsvítil vánoční strom.
Členové sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky rozdali dětem krásné balíčky
s nadílkou a na závěr byly vypuštěny lampionky štěstí, při kterých si každý mohl něco hezkého přát.
Děkujeme panu Emilu Smolkovi za osvětlení vánočního stromu a za instalaci světel v okolí kulturního domu, Petru Mlčochovi za ozvučení a všem,
kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli.
Zaměstnanci obecního úřadu
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Základní ‰kola
Jazykovû-vzdûlávací pobyt
ve Velké Británii
Ve dnech od 1. – 7. listopadu jsme měli možnost vydat se na cestu do Velké Británie.
První den jsme plni očekávání z nastávajících zážitků vyrazili v dopoledních hodinách
z Troubek směrem ku Praze, kde jsme nabrali žáky ze Základní školy Psáry. Byly to děti ze 4. a 5. třídy a přes počáteční obavy z věkového rozdílu našich skupin se ukázalo, že se prostě dokážeme skamarádit s každým.
Cesta ubíhala vcelku dobře, vůně řízků se linula celým autobusem a myšlenkami jsme už všichni byli
v Anglii. Přejeli jsme hranice s Německem, Nizozemím, Belgií, ve Francii se nalodili na trajekt a hurá
přes Canal la Manche do Anglie. Na trajektu si někteří na vlastní kůži zažili pravou mořskou nemoc,
protože foukal silný vítr a moře bylo rozbouřené. Cestu jsme však úspěšně zvládli a druhý den jsme se
šťastně ocitli v Oxfordu. Díky fantastické směsi historie a krásy studentského ducha se nám Oxford jevil
více než jen zajímavý a zábavný. Byl úžasný! Nejen, že jsme zde utratili téměř všechny peníze za dárečky pro naše blízké, ale Oxford nás nadchl především svou nádhernou architekturou a jedinečnou atmosférou univerzitních budov, nádvoří a zahrad. Oxford se pyšní i mnoha prvotřídními muzei a my jsme si
pro návštěvu vybrali právě přírodopisné muzeum Oxford University Museum of Natural History. Nemohli jsme opomenout ani návštěvu Christ Church College, dějiště příběhů Harryho Pottera. Jelikož jsme
po náročné cestě byli dosti unavení a hladoví, odpočinek a posilnění jsme opakovaně nacházeli v řetězcích McDonalds a nakoukli jsme i do věhlasného Oxford Fish and Chips.

16

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2015

Po celodenním putování Oxfordem jsme se už všichni těšili na teplou večeři a ulehnutí do postele.
Ubytováni jsme byli v areálu skautského kempu – Scout Activity Center. Byli jsme mile překvapeni útulností a čistotou pokojů, k dispozici jsme měli i velkou jídelnu, kde jsme si mohli po večerech promítat filmy nebo zatancovat na diskotéce. Nezklamaly nás ani české kuchařky, vařily nám tradiční česká chutná jídla a my se tak aspoň na pár okamžiků mohli cítit jako doma.
Po další dny jsme navštívili další zajímavá místa a památky, jako například Stratford – rodiště Williama Shakespeara. Krásné historické městečko na nás dýchlo svou romantickou atmosférou. Prošli jsme
se kolem rodného domu slavného spisovatele a navštívili kostel, ve kterém je pochován. Pěkným závěrem této návštěvy byla procházka podél řeky Avony, kde jsme se rádi podělili o naše toustové svačinky s racky a kačenami.
O studiu na Oxfordu prý sní 45 % britských školáků, a tak nám bylo ctí, že i my jsme mohli být na
chvíli součástí tamního vzdělávacího systému. V oxfordské jazykové škole nás přivítali milí a usměvaví
učitelé, kteří si nás rozdělili do skupin, a šlo se na věc, a to doslova! Učitelé nás nenechali ani chvilku
vydechnout a my museli chtíc nechtíc po celou dobu konverzovat v angličtině. Zvláště svérázný učitel
Atilla se těšil velké oblibě a jeho učitelské metody nás mnohdy překvapily. Užili jsme si komické situace i občasná nedorozumění, o to víc si však považujeme závěrečného certifikátu o absolvování jazykového kurzu.
Poslední dny pak patřily Windsor Castle (největší a nejdéle obývaný zámek na světě, zároveň nejvýznamnější oficiální rezidence královské rodiny) a Londýnu, na který jsme se těšili nejvíc od samého
začátku naší výpravy. Londýn nás ohromil a my si ho v pátek po celý den dosyta užili. Navštívili jsme
Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze vězení a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní), dále symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge. Z London Eye jsme si
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užili nádherného výhledu na celý Londýn. Dále jsme pokračovali po Westminster Bridge k budovám
Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských panovníků, místo svatby prince Williama a Kate). Poslední den jsme zakončili na náměstí v samotném srdci Londýna – Piccadilly Circus, kde se nám nabídl nejtypičtější večerní pohled, kdy tudy proudí nejvíce lidí a světla obřích světelných reklam a billboardů nás utvrdily v tom, že jsme opravdu v centru
velkoměsta.
Jsme stále ještě plní nezapomenutelných zážitků a nemůžeme je zde ani všechny vypsat. Co bychom
však závěrem rádi uvedli, je poděkování všem, kteří se podíleli na celé akci. Pánům řidičům – Kamilovi a Lukášovi, kteří nás bezpečně dopravili tam i zpět, i naší skvělé průvodkyni „tetě“ Janě, která se vždy
dokázala pohotově zorientovat a dovedla nás ke všem zajímavým místům. Ale největší dík patří našim
paním učitelkám Markétě Macfeldové a Kateřině Hrubé za jejich pomoc, ochotu a kamarádský přístup.
V neposlední řadě děkujeme panu řediteli Petru Vránovi za zprostředkování této skvělé cesty, která nás
hodně poučila a moc se líbila. Zároveň doufáme, že snad nebyla poslední akcí za poznáním.
Za oba třídní kolektivy
Klára Milerová a Michaela Řezníčková (žákyně 9. tř.)

Lenka Brodecká, spisovatelka
V pondělí 30. 11. dostali žáci 4., 5. a 6. třídy naší školy
nevšední příležitost setkat se se zajímavou osobností – spisovatelkou Lenkou Brodeckou.
Paní spisovatelka s sebou z Brna, kde žije, přivezla své tři
knihy: soubor scénářů pro mladší děti Děti hrají divadlo, knížku dvaceti krátkých povídek se zvířecími hrdiny Pišťucha má
problémy a své nejnovější dílo, románek o zločinu a lásce

18

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2015

Hledá se hvězda. Všechny tři knihy jsme si mohli prohlédnout, paní spisovatelka nám o nich vyprávěla, ale nejvíce se věnovala té poslední, která je podle ní určena hlavně dětem mezi osmi a dvanácti lety.
Vyprávěla nám, co ji při psaní inspirovalo, a sama nám i přečetla zajímavý úryvek. Své vyprávění provázela promítáním ilustrací z knihy a fotografiemi šumavské přírody, do které děj ve svých představách
zasadila. Dozvěděli jsme se také, jak vzniká kniha, kolik to zabere času a jak se tiskne. Na závěr nám
dvě ze svých knih darovala, takže máme radost, že si je budeme moci půjčit a sami přečíst.
Ludmila Písková

Náv‰tûva ze Slovenska
V týdnu od 21. do 25. září jsme ve škole přivítali návštěvu ze slovenských Raslavic. Paní učitelky Gabriela Modráková Klimkovská a Michala Čuhová vyučují matematiku a zeměpis. O program se postaraly paní učitelky Odložilíková a Prečanová. Náplní studijního pobytu slovenských kolegyň bylo seznámení
se s učebními plány a Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání v České
republice. Pro naše žáky si připravily netradiční
hodiny matematiky a v hodinách zeměpisu a vlastivědy předaly dětem informace o Slovensku. Jistě bylo přínosné, že se děti setkaly se slovenštinou a mohly si osvojit nová slovíčka. Například
sudé a liché číslo se slovensky řekne „párne“
a „nepárne“.
Paní učitelky navštívily všechny třídy, aby se
pozdravily se žáky naší školy. Každé dopoledne
strávily několik hodin přímo ve výuce.
Také na odpoledne jsme pro ně připravili program,
poznávání zajímavých míst našeho regionu. Naše
kolegyně si prohlédly krásné památky Olomouce.
Tovačov navštívily společně s panem ředitelem
a paní učitelkou Hrubou. Na závěr nesměla chybět návštěva Muzea Komenského v Přerově.
Samozřejmě nechyběla ani prohlídka Troubek. Ve
středu odpoledne se role průvodkyň ujaly žákyně
9. třídy Eva Němčáková a Sofie Kováříková.
Návštěva se u nás cítila příjemně, velmi kladně hodnotila atmosféru a vztahy u nás ve škole, chování žáků. Těšíme se na další společné aktivity, které nás čekají už v brzké době.
Mgr. Zdena Odložilíková

D˘Àové slavnosti
V úterý 27. října se žáci Základní školy a Mateřské školy v Troubkách opět těšili na Dýňové slavnosti. Na prvním stupni proběhl projektový den, kdy děti v různých předmětech vypracovávaly pracovní listy s dýňovou tematikou a v druhé části dopoledne je čekala činnost nejoblíbenější, a to dlabání a vyřezávání dýní podle své vlastní fantazie.
Dlabání si děti zpříjemňovaly ochutnáváním pražených a přírodních semínek z obchodu se zdravou
výživou. Některým dětem pomohli rodiče dýni připravit, a děti si tak do školy přinesly konkrétní pomůcky na svoji dýni. Na školním dvoře jsme tak mohli vidět dýni Mimoně, Žrouta, Rusalku, Pinokia, Kočič-
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ku, Lesního skřítka a spoustu dalších. Velký dík patří rodinným
týmům, které přiložily ruku k dílu
a vytvořily opravdu originální
výtvory.
Žáci druhého stupně nám dýně
obodovali a my jsme mohli po
podzimních prázdninách předávat ceny za deset nejpodařenějších dýní. Vpodvečer Dýňové
slavnosti pokračovaly výtvarnou
výstavou prací žáků. Jídelna se
rozzářila spoustou lampiček
z nejrůznějších materiálů, zavoněla ovocným koláčem a punčem
a návštěvníci se mohli kochat
zajímavými výtvarnými pracemi
žáků. Mohli si prohlédnout kašírované dýně, zavařený podzim,
obrázky ze sušených vonných
bylinek, koruny skřítků Podzimníčků, obří pavučinu s pavouky,
girlandu z kroužků a přírodního
provazu a spoustu dalších krásných výtvorů z přírodních materiálů.
Část jídelny byla věnovaná
nedávno proběhlému Jablkobraní, kde si návštěvníci prohlíželi
přesné bodovací tabulky soutěže
O nej jablko a spoustu fotografií.
V podzimní spíži ochutnali perníkové prsty paní Láry Fáry. Byli
jsme rádi, že naši podzimní
výtvarnou výstavu a vyzdobený
školní dvůr opět navštívilo velké množství občanů.
Tma se stávala čím dál víc tmavší a lampionový průvod mohl vyjít směrem k mateřské škole, kde na
děti i dospělé čekala další dýňová překvapení.
Ivana Smolková

Budkování a krmítkování
V pondělí 16. 11. se žáci 4. – 6. ročníku zapojili do programu Budkování a krmítkování. V průběhu
programu se dověděli velké množství zajímavostí z ptačí říše. Jak má vypadat budka pro ptáky nebo
netopýry? Jak vyrobit krmítko pro ptáčky a čím jim v zimě přilepšit?
Nejen na tyto otázky dostali žáci odpovědi v tomto přírodovědně-technickém programu, který byl zrealizován ve spolupráci s odborníky z Moravského ornitologického spolku. Pod vedením lektora si spolu se strakapoudem Ferdou vyzkoušeli skládání různých typů budek a krmítek.
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Dověděli se také, jak správně
je třeba stavbu budky pro konkrétní druh naplánovat, jak pracovat s technickým nákresem,
jak používat základní nářadí, jak
budku správně vyvěsit i jak se
o ni starat v dalších letech. Jelikož se blíží zima a ptáci venku
budou mít málo potravy, bylo
důležitým tématem také stravování ptáčků na krmítku. Z programu si žáci odnesli jistě mnoho zajímavých zážitků a hlavně
vyrobili čtyři krásné ptačí budky
a čtyři krmítka, která budou
postupně vyvěšena na školní
zahradě. A snad budou budky
na jaře i osídleny.
Veronika Nétková
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Slavnostní
pﬁedávání slabikáﬁÛ
Zimní dny s sebou přinášejí nejen první vločky, ale také velký pokrok u našich nejmenších
školáků. Prvňáčci se už seznámili s prvními písmeny, začali číst slabiky a první slova. S nabytými čtenářskými dovednostmi se jim otevírá svět
kouzelných pohádek, napínavých příběhů a veselých básniček, které si budou moci sami přečíst.
Poslední listopadový pátek jsme společně
symbolicky vstoupili do Království čtenářů, ve kterém se děti naučí zbývající písmena a budou se
zdokonalovat ve čtení. K tomu nám pomůže slabikář, který byl dětem slavnostně předáván.
Páteční školní den byl výjimečný od samého
začátku, děti modelovaly písmena, řešily pracovní listy, ve kterých musely dokázat, že rozumí obsahu vět, byly korunovány a v průběhu vyučování nechyběla písnička.
Všem prvňáčkům blahopřeji a přeji spoustu
zábavy s novým slabikářem.
Eva Vojtková
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Sluha dvou pánÛ
Ve čtvrtek 19. 11. 2015 navštívili žáci II. stupně Moravské divadlo v Olomouci, kde zhlédli komedii italského dramatika Carla Goldoniho Sluha dvou pánů.
Příběh je založený na postavě sluhy Truffaldina, jenž se nechá
zaměstnat dvěma pány, kteří o sobě navzájem nevědí. Jelikož je
nemožné být fyzicky na dvou místech zároveň, je nucený se z ošemetných situací, kdy hrozí vyzrazení jeho tajemství, vylhat. Čím
víc si však vymýšlí, tím více se do svých lží zamotává…
Největší obdiv si zasloužil představitel hlavní role, který předvedl excelentní výkon. Vtipnosti dodalo i vtahování diváků do hry.
Na chvíli byl do děje vtažen dokonce i žák naší školy! O to více
jsme se všichni nasmáli.
Nadčasová komedie bavila od začátku do konce. O tom ostatně svědčí i ohlasy našich žáků:
• Divadlo se mi velmi, velmi, velmi, velmi líbilo. Bylo vtipné,
dobře promyšlené, no prostě super.(Zuzana Válková, 6. tř.)
• Moc se mi to líbilo, protože to bylo moc zábavné. Hodně jsem
se nasmála. Byl to super zážitek, těším se na příští rok.
(Denisa Majarová, 7. třída)
• Divadlo se mi líbilo strašně moc, jelikož bylo vtipné. Prolínalo se dobami starými i současnými. Herci pracovali s publikem. Prostě to bylo výborné.
(Jan Dvořák, 8. třída)
• Bylo to vtipné a skvěle zahrané! Hlavní herec podal vážně
skvělý výkon! Bavilo mě to celou dobu a vůbec mi nevadila délka představení.
(Tereza Kamelandrová, 9. třída)
• Divadlo se mi opravdu líbilo. Výkony herců byly úžasné.
Možná to představení bylo trochu delší, ale i přesto se mi
líbilo. Herci z Moravského divadla opět nezklamali.
(Viktorie Vránová, 9. třída)
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V˘prava do Adamova,
aneb Moravsk˘ Kras je opravdu krásn˘
Akce se konala 7. 11., souběžně se setkáním seniorů v kulturním domě, takže naše řady prořídly.
Vyjížděli jsme tentokrát už v 6.50 z Troubek do pěkně mizerného počasí.
Po téměř dvouhodinové cestě jsme konečně vystoupili a začalo pršet. Náladu nám to nezkazilo a cestou na zříceninu Nový Hrad jsme se docela zahřáli, bylo to trochu do kopce. Ale zřícenina stála za to.
Stará děla, přilby a chladné zbraně, ochoz se střílnami, mučírna (ještě, že jsme měli s sebou baterky),
výhled z věže – tam jsme se mohli nasvačit, byla zastřešená.
Červená značka směrem k Máchovu památníku byla pohodová, déšť už nám ani nevadil, i přes něj
jsme si užívali nádherných podzimních barev. Zlato nad hlavou, zlato pod nohama. A výhledy s mlhou
mají také svoje kouzlo.
Z rozcestí pod Máchovým památníkem jsme pokračovali po žluté značce „pravou přírodní cestou“, jak
to zhodnotila Maruška. Najednou si cestička poskočila a šup z kopce. To bylo výskání a kvičení, jak jsme
bruslili blátem dolů! Dospělci brzdili holemi, ale my jsme si to užili! Ondra zvládnul šest pádů. Ještě, že
měl na sobě dvoje kalhoty, jinak by asi cestou zpět v autobuse musel stát.
Víte, co je vývěr? To si takhle teče potok, najednou je ve dnu propast a on zmizí v podzemí. Tak tomu
se říká propadání. Pak si teče pod zemí, jeskyněmi a někde se zase vynoří. A to je vývěr. Našli jsme
vývěr Jedovnického potoka.
Podívali jsme se také k jeskyni Býčí skála – že vám to něco říká? Ano, je známá jeskynními malbami
a dalšími archeologickými nálezy z pravěku. Ale otevírá se asi jen dvakrát do roka, protože výzkum v ní
stále ještě pokračuje. Viděli jsme jeskyňáře, jak se oblékli do příšerně zablácených kombinéz, odemkli
si ji a šli zkoumat. Trochu jsme jim záviděli. Ale Danek s Ondrou také něco našli – poklad! – tentokrát
nebyl zlatý a nevězel ve skále, byly to čokoládové balónky z Lamy. Jak se sem asi dostaly? …Spravedlivě jsme se podělili.
To už jsme přešli na modrou značku a cesta nás dovedla k jeskyni Jáchymka. Je volně přístupná, ale
bez baterek bychom se neobešli. A tak se z nás stali objevitelé. „Tady je chodba! A tady další! Pozor na
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hlavu! Tady to klouže! Stůj, propast! Můžu vylézt tam do toho okna? Pojďme se podívat ještě tudy! Posviťte mi pod nohy, já nevidím! A co je támhle? Hele pavouk! Tady spí vrápenci! Kudy jsme vlastně přišli?“
Bylo tam plno chodeb, chodbiček, odboček, výklenků, otvorů, propastí… Ještě že nás bylo jenom pět,
ve dvaceti bychom si to nemohli dovolit. Chtěli jsme je všechny prozkoumat, ale ani tři čtvrtě hodiny nám
na to nestačilo. A autobus měl ve čtyři hodiny odjíždět. Nedalo se nic dělat, museli jsme ji opustit.
Starou Františčinu huť už jsme si prohlédli jen v rychlosti a stezkou po vrstevnici strmých svahů jsme
se vraceli do Adamova. „To je taková škoda, že už ten den končí. To byla krása,“ opakovala mnohokrát
dokola naše dokonalá komentátorka veškerého dění a tentokrát jediná holka na výpravě Maruška.
V autobuse padla únava dokonce i na děti, a to už je co říct, protože ty většinou rychle regenerují.
A tak jsme si jen pochvalovali, že i když nám počasí zrovna nepřálo, přece jen to byl moc hezký výlet.
Pokud byste se chtěli příště přidat (mohou s námi jet i dospělí – ti ale platí vyšší cenu), tady je rozpis
dalších výletů:
30. 12. Předsilvestrovský výstup na Brdo
26. 3. Ublo – Lačnov (šafránové louky, cena děti 180 Kč, dospělí 250 Kč)
16. 4. Skály – Rešov – Sovinec (děti 250 Kč, dospělí 330 Kč)
14. 5. Biskupice – Jaroměřice nad Rokytnou (děti 280 Kč, dospělí 380 Kč)
11. 6. Radostín – Žďár nad Sázavou (děti 280 Kč, dospělí 350 Kč)
3. 9. Na Skřítku – Sobotín (děti 260 Kč, dospělí 350 Kč)
1. 10. Holštejn – Ostrov u Macochy (děti 180 Kč, dospělí 250 Kč)
5. 11. Březová – Lopeník (děti 180 Kč, dospělí 250 Kč)
Ludmila Písková

Plaveck˘ kurz
Jako každý rok, tak i letos se žáci třetí a čtvrté třídy účastnili plaveckého kurzu, který probíhal od konce září do začátku prosince. Každé úterní ráno jsme nasedli do autobusu a vyrazili směr přerovský bazén.
V první hodině si paní cvičitelky rozdělily děti do skupinek podle jejich plaveckých dovedností. V těchto
skupinkách pak probíhala celá výuka.
Během kurzu se děti učily dýchat do vody, splývat s vodou a zdokonalovaly plavecké styly. Nechyběl
také pobyt v páře a následné ochlazení v „ledovém“ bazénku. Zpestřením pro děti byly také skoky z můstků. Asi nejoblíbenější částí byl vždy konec lekce, kdy se děti mohly „vyřádit“ s různými pěnovými pomůckami.
Závěrečná lekce plaveckého kurzu proběhla 8. prosince. Poslední půlhodina této hodiny patřila vodním radovánkám ve vířivce, divoké vodě a vodní houpačce. Bylo to příjemné zpestření školní výuky.
Vendula Janoušková
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Speciální tﬁída
Velké pokroky, mnoho zážitků, spousta nových zkušeností a co
největší zapojení integrovaných dětí do běžných životních událostí
– o to každoročně usilují pedagogové speciální třídy.
Ani letos tomu není jinak. Podzim jsme zahájili tradičně naší oblíbenou „hipoterapií“ u paní Krejčířové v Troubkách, která nás vždy
vítá se srdečným úsměvem. Kontakt se zvířetem je pro děti nejen
zábavnou, ale také zdraví velmi prospěšnou činností.
Návštěva divadelního představení je pro nás vždy příjemným
zpestřením věcného učení, a tak jsme se vydali do Městského domu
v Přerově na pohádku O kocouru Mikešovi a společně s celým prvním stupněm do Moravského divadla v Olomouci na představení
Pidínci a modrý kocour.
Vtipně a moderně ztvárněné příběhy nás dohnaly dokonce ke
hlasitému smíchu, který se nesl celým sálem.
V rámci projektového týdne Jablkobraní, které probíhalo v měsíci říjnu na celé naší škole, jsme ochutnali horký jablečný drink, vyrobili si jablečný nepečený dort a z otisků jablíček si vytvořili „obří kompot“ pro velké mlsouny.
Protože nám letos počasí připravilo mnoho krásných podzimních
dní, často jsme se vydávali do přírody či na naši školní zahradu. Při
projektovém dni Podzimní les jsme došli až k dalekému troubeckému lesu na sběr přírodnin. Tvořili jsme pak míchané zavařeniny pod
záhadnými názvy Šiškovka či Vaškovice, a také udělali herbář rostlin obřích rozměrů.
Za odměnu úspěšného prvního čtvrtletí nás čekalo opékání špekáčků na školní zahradě, kde jsme si dokonce sami nachystali oheň.
A co o adventu? Nezapomínáme na pilné učení, zpěv vánočních
písní a koled, upekli a nazdobili jsme si perníčky a dokonce nás navštívil Mikuláš s jeho družinou. Nevíme, jestli ten školní nebo ten
v Městském domě v Přerově na zábavné show Mikulášování byl
opravdový, ale vám všem přejeme opravdově krásné, pohodou a klidem naplněné vánoční svátky!
žáci a paní učitelky ze speciální třídy
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·kolní druÏina
Krásn˘ podzim ve ‰kolní druÏinû
Mnoho tradičních i nových zábavných akcí prožily děti ze školní družiny během letošního krásného
podzimu. Oblíbený EKO kroužek pod názvem Hurá do přírody si opět získal přízeň i těch nejmenších,
a tak jsme rádi, že nás bude provázet celým školním rokem.
V měsíci říjnu si všechna tři oddělení uspořádala společnou „Drakiádu“. Ti nejmenší si přinesli krásné dráčky všech tvarů i barev, větší děti vsadily na moderní vkus a styl. Nejdůležitější však ale bylo, že
se utvořily kamarádské skupinky, kde starší pomáhali mladším a společnými silami se snažili, aby právě ten jejich drak dolétl co nejdál.
Tradiční podzimní opékání na školní zahradě a zpívání trampských písniček jsme si „okořenili“ poznáváním zvířecích stop a ti nejlepší soutěžící si odnesli i drobné dárečky z „kouzelného koše“.
Jeden pochmurný podzimní den nám zpříjemnilo zábavné hudební vystoupení skupiny Marbo, kde
se celá družina rozhýbala v rytmu písní moderních i tónů let již dávno minulých. Nezapomněli jsme ani
na přípravu tradičních podzimních dobrot – jablečného koláče, pečených brambor i zaručeně „pravé“
italské pizzy.
Velkou událostí školní družiny byla pak svatba nanečisto! Snoubenci, jejich rodiny i ostatní svatební hosté
byli po celou dobu obřadu pod pečlivým dohledem fotografů i kameramana. To vám byla hostina!
A teď už tu máme ten nejkrásnější čas v roce – advent. Děti připravily dokonce i skřítkům na školní zahradě zimní domečky, aby se měli v mrazivém počasí kam schovat. I my si
zpříjemňujeme to dlouhé čekání na
vánoční svátky – hrajeme si, soutěžíme, tvoříme a „oblékáme“ naše oddělení do svátečního. Už si jen upečeme
perníčky a po Mikulášově návštěvě se
budeme těšit, zda nám i letos Ježíšek
něco pěkného nadělí.
Příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně štěstí a hlavně zdraví Vám přejí děti a paní vychovatelky ze školní družiny.
Silvie Štenclová
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Mateﬁská ‰kola
Bim, bam, bim, bam,
zvony nám vyzvánûjí.
Bim, bam, bim, bam,
Vánoce pﬁicházejí.
Maminka peãe uÏ perníky,
cukroví, hvûzdiãky, rohlíãky, srdíãka, podkovy.
Spolu je nazdobíme.
Vánoce oslavíme.
Listí na zahradě jsme pohrabali, záhony poryli. Naši Skřítci – předškoláci udělali radost babičkám a dědečkům svým
vystoupením na setkání seniorů. A už je tu zase adventní čas.
V každé třídě mateřské školy děti pomáhaly vyrobit adventní
věnec, aby si ho mohly každé pondělí rozsvítit a počítat, kolik
svíček ještě zbývá do Štědrého dne. Všichni pilně nacvičovali
písně, básničky a tanečky, aby potěšili na vánoční besídce
rodiče, babičky a dědečky. Po besídce si všichni pochutnali
na dobrotách, které připravily šikovné maminky doma i děti
v mateřské škole. A teď už všichni nedočkavě čekáme na
Ježíška.
Přejeme všem dětem, dospělým, partnerům a příznivcům
mateřské školy krásné pohodové Vánoce a hodně štěstí
a zdraví v novém roce.
Vladimíra Hanzlíková

·tûdr˘ den se stra‰nû vleãe.
Táta strojí, máma peãe…
Dûti prosí budíãky:
„PopoÏeÀte ruãiãky.”
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SdruÏení pﬁátel ‰koly
Letošní lampionový průvod se nám opět vydařil. Již tradičně jsme jej spojili s výstavou dýní ve škole
a školce. Školní jídelna byla vyzdobena pracemi žáků, školní dvůr byl plný dýňových strašáků a různých
podzimních výrobků. Děti, učitelé a dokonce i rodiče se moc snažili a výrobky byly moc hezké. Ani paní
učitelky a tety ve školce nezahálely a moc hezky nazdobily školku a její zahradu.
Sraz účastníků lampionového průvodu byl na školním dvoře a úderem páté hodiny se průvod rodičů
a hlavně dětí s lampiony přesunul do mateřské školky, a poté do areálu za školkou, kde od nás děti
dostaly svítící náramky. Pro děti byl připraven čaj a drobné občerstvení, z udírny vonělo cigáro a rodiče
se mohli zahřát svařeným vínem.
Přichystali jsme velký oheň, kde se všichni mohli nejen ohřát, ale i zazpívat si s paní učitelkou Evou
Vojtkovou. Ta si letos přivedla pomocníky Kubu a Kamilu, kteří její hru na kytaru doprovázeli basou
a houslemi. Vyčarovali skvělou náladu a všichni jsme si s nimi mohli zazpívat nejenom staré trampské
písničky, ale i nové hitovky, třeba od Tomáše Kluse.
Toto odpoledne bylo zakončeno překvapením v podobě nádherného ohňostroje, který jsme si všichni náramně užili. Děkujeme všem, kteří nám s organizací letošního „lampioňáku“ pomohli.
V pátek 4. prosince uspořádal obecní úřad vánoční dílny s mikulášskou nadílkou a rozsvěcením vánočního stromečku. I my jsme se této akce účastnili. Vypustili jsme lampiony štěstí a dětem přichystali nadílku od Mikuláše v podobě krásného balíčku. Děti dostaly pohled s barvičkami na vybarvení, jablko, perník, oplatek, lízátko, marmeládky a buráky. Věřím, že byly spokojené, i když některé z nich prohnali čerti.
Ale radost dětí, to je náš cíl.
Přejeme vám všem příjemné a pohodové vánoční
svátky a těšíme se na shledanou, třeba na školním plese nebo na dětských šibřinkách.
Za SPŠ Romana Soušková

Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky
srdečně zve na
DùTSKÉ ·IB¤INKY
v sobotu 5. března 2016 od 14 hod.
v sále kulturního domu.
Bohatá tombola, dárek pro každého
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Z na‰í farnosti
Vážený lide troubecký,
píšeme rok 2015 a víme, že je to již pěkná řádka let, kdy zazněla nad Betlémem píseň andělů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle” (Lk 2, 14).
Tento rok však důvody k pokoji příliš nenabízí. Zažíváme velmi znepokojivé události. Nepokoj vyvolaný v islámských zemích, kde byli svrženi tamní diktátoři, přešel do Evropy. Nejdříve tekla krev křesťanů a nikdo to nebral vážně. Později, aniž by krev přestala téci, se zvedly nesmírné masy lidí a zamířily do Evropy. Zavládl strach. Začali přicházet lidé vyrostlí v jiné kultuře a většinou i v jiném náboženství.
Zesílil terorismus i v Evropě. Strach, bezmocnost a nesouhlas s politickými špičkami Evropy vyvolávají další negativní nálady a postoje. Není daleko k nenávistným a extrémním postojům.
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
Toto znělo nad betlémskou stájí, když se začínal počítat nový letopočet. Zazněla slova přání pokoje. Předtím však dva zmožení poutníci složili ve stáji své kosti a narodilo se Mariino dítě. Pokojně se
ubytovali, pokojně šli dál. Nebylo třeba zvedat pěsti ani spílat obyvatelům Betléma, když hotel byl
plný a nebylo pro ně místa k ubytování. Nebylo třeba zanechat po sobě nepořádek, byli to poutníci
pokoje. Pokojně přišli, pokojně odešli do egyptského exilu, pokojně se zase vrátili do svého domova
v Nazaretu.
Na rozdíl od pokojných poutníků Josefa, Marie a malého Ježíše, král Herodes nepokoj silně pociťoval. Rád ukazoval svou sílu a moc. Krutě vládl nad částí Izraele, neštítil se ani vztáhnout ruce na život
svých nejbližších. Jeho nepokoj a chorobná touha po moci při střetu s informací o nově narozeném králi v Betlémě způsobily nesmírnou ukrutnost a smutek betlémských rodičů. Nastaly masové vraždy dětí
ve věku do dvou let po celém okolí.
Nepokoj, nezvládnutý strach a nenávist bývají příčinami různě stupňovaného zla. Dnes jsme s ním
konfrontováni my. Kde však vzít pokoj a nepodlehnout hněvu, nenávisti a strachu v těchto neklidných
časech? Kde vzít odvahu a zůstat pevný v postojích naší civilizace? Jak rozhodnout, co je rozumné
a moudré, jak být soucitný, aby to dnes přineslo pokoj i dalším generacím?
Je třeba si nalít čistého vína. Západní evropská společnost je sice hospodářsky rozvinutá, ale zastává takové hodnoty, které nepřinášejí život, a tak vymírá. Vyznává se blahobyt, nepodporuje se zodpovědnost či obětavost za společnost, pojem rodiny je vysmívaný, manželství muže a ženy bylo zhanobeno genderovou ideologií. Jako bumerang se vrací ekonomická prognóza budoucnosti, kdy náš rodák,
profesor Mlčoch, hovoří o deficitu jednoho milionu chybějících českých dětí, kteří by ten blahobyt mohly udržet. V Evropě se hovoří o deficitu 159 milionů obyvatel, ačkoliv to jde z míst, která by dnes měla
stát před soudním tribunálem, pro organizaci migrace v celém světě (populační divize OSN a Ženevská
mezinárodní organizace pro migraci). Potíž je v tom, že Evropa i naše republika děti měla, ale narodit
se nemohly, protože jsme přijali příliš liberální a nemorální zákony. Onen chybějící milion koresponduje se statistikou provedených interrupcí. Lijeme si čistého vína, měli bychom však spláchnout krev ze
svých rukou.
Křesťanství jsme ve jménu blahobytu opustili. Komu se dnes chce zachovávat přikázání, když si chceme užívat, bavit se, na nic se nevázat? Přichází tedy islám. Ten je negací toho, co vyznávají křesťané.
Ale pozor, křesťany považuje sice za pomatené, ale toleruje je, nebo podle koránu by teoreticky měl.
Tedy praktikující křesťany. Ovšem s nevěřícími či nepraktikujícími nemá soucit: „Nechť se nedomnívají
ti, kdož nevěří, že nás předhoní – nepodaří se jim uniknout našemu zásahu!“ (Korán, sůra 8,59). Plody
radikálně pojatého Islámu známe z dějin i současnosti.
Rádi bychom, aby „světové mocnosti“ dnes přinesly pomoc. USA i Rusko však jsou jistou schizofrenií sami v sobě. Obě se počítají za zastánce křesťanské civilizace, jedni však mají na své bankovce
zednářské symboly, hnutí, které bylo a je silně protikřesťanské, druzí nechávají nad svým pravoslavným
územím stále ještě svítit rudé hvězdy a před vládnoucím palácem vystavují tělo toho, kdo křesťany
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i demokraty krvavě potlačoval, V. I. Lenina. Obě mocnosti spolu se státy Unie však mají dluh nesmírné
ceny u další mocnosti, Číny. Ta je silně totalitní, to ovšem demokraciím nevadí.
Čisté víno nalito a jedině dobře, že z čistého vína hlava nebolí. Jaké je řešení situace? Evropa, budeli chtít být tak, jak by si přála, pokojným kontinentem s rozvinutou kulturou, se bude muset „vrátit zpět
ke křížku“. A to můžeme už i my jednotlivci. Učení svatého papeže Jana Pavla II. v osmdesátých letech
20. století upozorňovalo na to, že se ze života lidí vytratilo s Bohem i milosrdenství, protože se člověk
začal cítit pánem pro svůj technický rozvoj.
Člověk si tvrdě podmanil zemi i sám sebe bez soucitu a hlubšího chápání spojených skutečností
života (Srov. JAN PAVEL II. Dives in misericordia, 2). Současný papež František tento rok vyhlašuje
Rok milosrdenství, rok návratu ke zdroji pokoje, návratu k Bohu. Lidé, kteří už dlouho nebyli u zpovědi,
budou mít možnost se vrátit k životu s Kristem a dát si život do pořádku. Manželství, která nebyla uzavřena před oltářem, budou moci svůj slib říci před Bohem. Děti, stejně tak i dospělí, kteří nebyli pokřtění, budou moci být pokřtěni po řádné přípravě. Dospělí, kteří nebyli biřmováni, budou moci přijmout svátost křesťanské dospělosti. Všichni budou mít možnost moci se vzdělávat v křesťanství a tyto hodnoty
prohlubovat. Jako plod toho všeho přijde pokoj do srdcí lidí a odtud se bude šířit dál do všech vztahů
a pronikat společnost. Společnost pokoje, radosti a moudrosti.
Papež František píše všem lidem, kteří se chtějí vrátit ke křesťanskému způsobu života: „Ze srdce
Nejsvětější Trojice, nejhlubšího nitra Božího tajemství, ať plyne a proudí bez ustání obrovská řeka milosrdenství. Tento pramen nebude nikdy vyčerpán těmi, kdo k němu přistupují. Každý z něho může čerpat
pokaždé, když potřebuje“ (FRANTIŠEK, Misericordiae Vultus, bula vyhlašující mimořádný Svatý rok
Milosrdenství, č. 25).
Od chvíle, kdy nad chlévem zazněla tato píseň: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“, se začal psát náš letopočet. Dej Bůh, ať každý z nás tento rok odrazíme od stavu vlastního
morálního chléva k novému životu.
Přeji všem požehnané Vánoce.
o. Radek
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BohosluÏby na Vánoce
24. PROSINCE, ŠTĚDRÝ DEN
15.00 hod. Tradiční setkání dětí u Betléma
Program zahrnuje čtení o narození Ježíše v Betlémě, divadelní vánoční scénku, zpěv
koled za přispění mládežnického vánočního orchestru, zapálení prskavek a popřání
si k Vánocům.
21.00 hod. Půlnoční mše svatá
25. PROSINCE, SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
8.30 hod.
Slavnostní mše svatá
26. PROSINCE, SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
8.30 hod.
Slavnostní mše svatá
Odpoledne mládežníci a pan farář navštěvují nemocné a staré, tradičním způsobem
se donáší svaté přijímání za zpěvu koled.
27. PROSINCE, SVÁTEK SVATÉ RODINY JOSEFA, MARIE A JEŽÍŠE
8.30 hod.
Slavnostní mše svatá, při níž si manželé obnovují své manželské sliby
(Bývá zvykem, že pozorní manželé dávají při mši svým drahým polovičkám květinu.)
31. PROSINCE, SVATÉHO PAPEŽE SILVESTRA
17.00 hod. Mše na závěr občanského roku
(Po mši bývá společné posezení s farníky.)
1. LEDNA, SVÁTEK MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
8.30 hod.
Slavnostní mše svatá na začátku nového občanského roku
13.00 hod. farníci se přidávají k novoročnímu pochodu, sraz U Čtyřech lip.
6. LEDNA, SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ
17.00 hod. Slavnostní mše svatá, v níž se žehná voda, křída, kadidlo a zlato
Při mši se také žehná tříkrálovým koledníkům.
9. LEDNA (sobota), TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, dopoledne

Všem dárcům, kteří přispěli na opravu kostela, děkujeme a ujišťujeme, že je
za ně, jejich rodiny a zemřelé každý týden sloužena mše svatá. Přijměte tedy
i tento duchovní dar za projev své štědrosti. Ve veřejné sbírce lidé přispěli svými dary částkou 432.000 Kč.
Tento rok, pokud bude vysoká štědrost dalších dárců, obec, ministerstvo
kultury, kraj, arcibiskupství, by kostel dostal novou podobu fasády, soklu, věže
i celého průčelí. S potěšením můžu prozradit, že se již našel štědrý dárce, který je ochoten zasponzorovat materiál na nové krovy věže kostela.
Kdo z vás by chtěl svým darem podpořit opravu kostela, může přispět na
toto číslo účtu veřejné sbírky u Československé obchodní banky:
270910899/0300.
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Spoleãenská kronika
V˘znamná v˘roãí
V ﬁíjnu 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:
60 let

V listopadu 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

V prosinci 2015
se doÏili v˘znamného
Ïivotního jubilea:

60 let

Miloš Vidrman

Věra Jančová
Zdena Gregovská

60 let
Lubomír Stoklásek
Vlastimil Otáhal

65 let
Pavel Konupka

75 let
Marie Zatloukalová
Marie Judasová

65 let
Antonie Pazderová
Eliška Tardíková
Ivo Dočkal

70 let
70 let
Martin Skřenek

80 let
František Dočkal
Marie Ticháčková

65 let
Jiří Pazdera
Petr Zatloukal

75 let

Marta Smolková
Václav Zatloukal
Alois Špalek
Helena Klosová

Martin Gregovský
Jaroslav Mrtvý

85 let
Františka Svozilová
Jiřina Stískalová
Jan Janoušek

80 let
Antonín Mrtvý

85 let
Ludmila Metelková
Vlasta Zatloukalová

85 let
Marie Hudcová

93 let
Stanislav Nečekal

94 let
Vlasta Gregovská

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

Opustili nás
Marie Krko‰ková ❦ Ladislav Mikulsk˘ ❦ Antonín Smolka
Marie Nováková ❦ Franti‰ek Nûmãák
Stanislav Malík ❦ Arno‰ta Bahounková
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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Vítání obãánkÛ
V příjemném odpoledni první adventní neděle, 29. listopadu, jsme v naší obřadní síni slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Program nám zpříjemnilo vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením paní učitelky Renaty Ambrožové a Kláry Skirkaničové. Do předvánoční nálady nás naladilo i vystoupení žákyň
základní umělecké školy Terezy Topenčíkové a Veroniky Sojákové, které nám zahrály na flétny písničky z pohádek a vánoční koledy. Za jejich vystoupení jim moc děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za hudební doprovod a panu Jaroslavu Řihoškovi, který nám miminka ochotně vyfotografoval.
Hana Kamelandrová

Beata ·várová

Jakub Vlach

Linda Horká

Sraz rodu JehláﬁÛ
a JehlárÛ
Dne 5. září 2015 se v Kulturním domě v Troubkách konal 2. sraz rodu Jehlářů a Jehlárů (Jehlárovcov). Letos se nás sešlo sice jen 40, ale za to
bylo více možností se seznámit, popovídat si
a doplnit potřebné údaje do stále se rozrůstající
kroniky.
I letos to bylo s mezinárodní účastí. Velkým překvapením byla účast sedmi hostů z Vídně. Přijela
paní Olga Schöll s rodinou. Její tatínek byl prvním,
kdo začal tvořit kroniku rodu Jehlářů a Jehlárů.
Nechybělo ani sedm hostů ze Slovenska.
Sraz začal odpoledne společnou vycházkou po
Troubkách. Pak následovalo společné focení všech účastníků, přípitek a slavnostní večeře. Nejstaršími
účastnicemi byly paní Marie Mišáková, roz. Jehlářová a paní Blanka Spurná (roz. Jehlářová), která přijela až z Mostu, ale je rodačkou z Troubek.
Všem se nám společné setkání líbilo a doufáme, že tento sraz nebyl poslední. Chtěla bych tímto poděkovat Ivetě Brandejsové (roz. Jehlářové), Veronice Okruhlicové (roz. Jehlářové) a Pavlu Jehlářovi, kteří jsou potomky našeho rodáka Vratislava Jehláře, díky nimž se náš, již druhý sraz konal.
Lenka Běhalová
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KNIHOVNA
KaÏd˘ vûnovan˘ dar,
byÈ i ten nejmen‰í,
je ve skuteãnosti velik˘,
pokud je darovan˘ s láskou.
Provozní doba o vánočních svátcích:
V pondělí 28. 12. a ve čtvrtek 31. 12.
bude v knihovně zavřeno.

Příjemné vánoční svátky přeje Hana Obrtelová

A LÉTA BùÎÍ
Setkání a posezení s hudbou
Tak se dá nazvat říjnové setkání členů Hudebního souboru při ZŠ v Troubkách. Původní hudební kroužek měl pouhé tři členy. Zakladatelem a jeho vedoucím byl Jindřich Pazdera, zástupce ředitele školy.
Ve školním roce 1961–62 se kroužek rozrostl na jedenáct hudebníků a dvě zpěvačky. Oblibu si získal nejen u domácího publika, ale i v širokém okolí. Určitě si vzpomenete na skladby Karla Hašlera nebo
Karla Vejvody, které zazněly v jeho podání. Později se kroužek přejmenoval na Hudební soubor při ZŠ
v Troubkách a dále se rozrůstal o nové členy.
Později pan J. Pazdera založil tzv. malý hudební soubor, z kterého pak mladší členové přecházeli do
velkého.
V roce 1977 se uskutečnilo první setkání členů souboru. Tak tomu bylo i letos v říjnu, kdy se jeho
bývalí členové setkali v hojném počtu a zavzpomínali na své začátky a působení v souboru, a věřte, že
měli na co vzpomínat.
J. Gregovská

Z obecní kroniky
(autorem textu v kronice byl pan Stanislav Hýbner starší)

→
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Stojící zleva: Jindﬁich Pazdera, Antonín Sedlák, Josef Doãkal, Irena Smolková, Jiﬁí Borek,
Stanislav Hybner, Eli‰ka Karhanová, Josef Kratochvil a Jarmila Skopalová
Sedící zleva: Josef Nûmãák, Zlatka JeÏáková, Ludmila Hybnerová, Alena Vojtá‰ková a Pavel Marek
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Setkání ãlenÛ hudebního souboru v roce 1977
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Prodejna obuvi v Troubkách, filiálka firmy BaÈa. Majitelem této prodejny byl pan R. St˘blo.
Snímek zapÛjãila paní Bronislava OdloÏilíková.

Zimní idylka. Snímek pochází z roku 1959. Zachycuje tatínky – Franti‰ka Smolku, Josefa Vránu a dûti –
BroÀu ·palkovou, Mirku Lexmannovou, Helu Smolkovou, Mirka Smolku a Pepu Vránu.
Foto zapÛjãila paní Miroslava Bartoníková.
LK
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Troubeãtí rodáci v zahraniãí
·anghajská svatba
Jednu květnovou sobotu jsme měli tu čest zúčastnit se jako hosté typické čínské, resp. šanghajské
svatby. Když to vezmu hodně zeširoka, tak přípravy na takovou lepší čínskou svatbu trvají asi rok. Nevěsta nejprve zpravidla půl roku sedí na internetu a baví se vybíráním šatů, prstýnků, fotoateliéru a svatební agentury, která pak vše zorganizuje.
Samotné uzavření manželství se uskuteční mnohem dříve, někdy i půl roku dopředu zajde ženich
a nevěsta na čínský úřad, tam podepíší nějaké papíry a od tohoto dne jsou manželé. Poté vyvrcholí veškeré přípravy svatby, počínaje pořizováním svatebních fotografií. Objednaný fotograf s pomocníky, vizážisty, maskéry, kadeřníkem a dalším personálem spolu s nevěstou a ženichem objíždí v dodávce jeden
volný víkend různá zajímavá místa v Šanghaji a pořizuje se na tisíc nádherných zamilovaných fotek.
Nevěsta většinou vystřídá patero šatů, ženich dva až tři obleky a celá kolona běhá z místa na místo
a pořizují se ty nejoriginálnější snímky. Když je vše hotovo, tak jsou nevěsta s ženichem pozváni do ateliéru, kde asistují u retuší fotek. Je libo trochu zvětšit nevěstě poprsí a zmenšit nos, či ženichovi trochu
ubrat v pase? Vůbec nic není problém, výsledkem je, že jsou svatebčané na fotkách většinou zcela
k nepoznání. Tyto fotky jsou poté součástí pozvánky na svatbu, přičemž každý host by měl dostat jinou
originální fotku.
Vlastní svatební den, resp. dodatečná oslava již uzavřeného manželství, probíhá zpravidla tak, že se
doma u nevěsty a ženicha sejdou blízcí kamarádi a rodina, klábosí se a hrají různé hry a v odpoledních
hodinách se všichni přesunou do zamluveného hotelu, kde se sjíždí ostatní pozvaní hosté.
Celá velkolepá sláva trvá tři hodiny, ani o minutu déle, ale ještě že tak, neb je to děsná nuda. My jsme
měli za úkol dostavit se mezi pátou a půl šestou, v tuto dobu již vyfešákovaný ženich a nevěsta stojí
před hlavním sálem a fotí se s každým příchozím hostem. Jakmile dorazí všichni hosté a usadí se v sále,
může vše vypuknout. Ještě dodám, že uprostřed sálu bylo dlouhé molo ve tvaru písmene T, jako by se
zde měla konat módní přehlídka, a po obou stranách tohoto mola bylo rozmístněno 14 velkých kulatých
stolů, u nichž jsme seděli my, hosté.
Nevěsta s ženichem poté chodí stále sem a tam po tom molu, něco se říká a dělá, občas na molo
vystoupí i rodiče svatebčanů, otec nevěsty něco řekne, pak je vyzván jeden z hostů, aby taky něco řekl,
nevěsta mezi tím vystřídá troje šaty a dostane od ženicha prstýnek.
V průběhu těchto promenád a proslovů, které byly zcela v režii organizátorů, se nosí na stůl jídlo
a svatební hosté se mohou v průběhu těchto tří hodin najíst. My měli v menu holoubátka, humra, krevety, nějaké řasy a tak. Mně nakonec udělal největší radost červený meloun, toho jsem se nebála. Hold
žádná šišečková polívčička, žádná svíčková a žádné koláčky a zákusky. Žádný tanec, žádná zábava,
žádná výslužka, vlastně teď bych byla nespravedlivá, každý z hostů obdržel malinkatou krabičku s dvěma kuličkami Ferrero Rocher. Žádné kytky, dorty, žádné svatební dary.
Pozvaný host má jen povinnost donést červenou obálku s penězi. A zpravidla se zve tolik hostů, aby
se pokryly minimálně veškeré náklady na svatbu! Celé je to ukončeno tím, že si novomanželé nalijí přípitek a obejdou všechny stoly a připijí si s každým hostem. Ženich pak zájemcům osobně připálí cigaretu. Jakmile dojdou novomanželé k poslednímu stolu, tak organizátoři již začnou pomalu pakovat a rozkládat molo. Je hold nejvyšší čas zvednout se, vzít si Ferrero Rocher a jet domů.
Všem čtenářům Zpravodaje přeji poklidný čas adventu a do nového roku hlavně pevné zdraví.
Eva Vojtková, Mnichov
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Spoleãenské dûní
Troubeck˘ klub seniorÛ
Při podzimním posezení v klubu jsme si vyslechli přednášku paní Mgr. Jarmily Podhorné z Brodku
u Konice o moderním způsobu bylinné terapie, která hledá a nachází způsoby, jak přírodními prostředky pomáhat lidem, aby si udrželi pevné zdraví anebo ho znovu nabyli. Říká, že: „Není bylina, aby na
něco nebyla“. Ve své knize Byliny léčí popisuje, jak ve své firmě Naděje bylinky pěstuje, zpracovává,
aplikuje a distribuuje.
V listopadu jsme strávili příjemné odpoledne na tradičním setkání seniorů, kde jsme měli možnost
prožít příjemné odpoledne v kruhu svých vrstevníků a přátel. Děkujeme všem, kteří se na organizaci
této akce podíleli.
Radost nám udělala mikulášská nadílka v podobě perníčků, ovoce a dobrého občerstvení. Připravujeme se také na předsilvestrovské setkání, které se bude konat dne 28. prosince 2015 od 16.00 hodin
na malém přísálí Kulturního domu v Troubkách, na které vás srdečně zveme. K tanci a poslechu nám
zahraje Troubečanka.
Vážení spoluobčané přejeme vám krásné a pohodové vánoční svátky a v roce 2016 pevné zdraví,
štěstí a samé dobré zprávy.
Jarka Špalková

Setkání seniorů
V sobotu 7. listopadu se konalo tradiční setkání seniorů, které pořádala obec Troubky ve spolupráci
s členy sociální komise rady obce. Slavnostní odpoledne zahájil starosta Mgr. Radek Brázda, a poté
následoval kulturní program, ve kterém vystoupily nejdříve děti ze základní a mateřské školy, základní
umělecké školy a kroužek aerobiku. Všechny velmi pobavil zlatý hřeb večera – vystoupení členů SPŠ,
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kteří zatančili Labutí jezero. Pozvání přijal také zpěvák Jaroslav Wykrent, a na závěr si mohli všichni
zazpívat s místní dechovou kapelou Troubečanka.
Sál byl i tentokrát zaplněn do posledního místa a věříme, že se všichni cítili dobře, a že je potěšil malý
dárek.
Děkujeme všem účinkujícím a pořadatelům, kteří se podíleli na organizaci a průběhu této akce a přejeme příjemné prožitá vánočních svátků.

Hanák Troubky
Je tady opět čas adventu a v době uzávěrky Zpravodaje připravoval soubor Hanák za podpory obecního úřadu tradiční Posezení u cimbálu. Letošní ročník jsme pojali jako akci Troubečáci sobě. Byli pozváni zpěváci z Troubečanu, přijdou nám zatančit členové SPŠ a se svou troškou do mlýna nám tentokrát
přispěje i dramatický kroužek ze základní školy.
Určitě ale nebudete ochuzeni o cimbálovou muziku. Ta letos přijede se souborem Radhošť z Trojanova a bude nám hrát na závěr programu k tanci, zpěvu i k poslechu.
Naše soubory se představí v programu s novými
pásmy. Soubor Hanáček pilně nacvičuje každý
týden.
Letos se nám podařilo založit novou skupinu
Hanák – omladina. Jsou to děti druhého stupně
základní školy a pod rukama vedoucích se z nich
stávají dobří tanečníci. Jsme moc rádi, že tato skupina vznikla a máme vroucí přání, aby jim nadšení vydrželo co nejdéle, nejlépe napořád. Dospělý
soubor má také nové pásmo. Jmenuje se Zabíjačka. Doufáme, že se vám naše pojetí této tradiční vesnické události bude v našem provedení
líbit. Však jistě mnozí z vás si na pravou hanáckou
zabíjačku pamatují nebo ji doma stále ještě provádí. Přijďte se podívat a můžete srovnávat.
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Poté již nastane doba předvánoční a konec letošního roku.
Všechny složky našeho souboru vám do nového roku přejí pevné zdraví, pohodu, klid a budeme se
na vás opět těšit při akcích, které udržují staré a dobré tradice na Hané.
Staňa Vojtek

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
JEŘÁB OBECNÝ
odrůda Moravský sladkoplodý, NEDOCENĚNÝ OVOCNÝ STROM
Ovocný strom jeřáb obecný se vyskytuje na celé severní polokouli asi v osmdesáti druzích. Má spoustu lidových názvů: jeřáb ptačí, jeřábek, jeřabina, korálek, citorník severu a další. Je to strom nejen krásný, ale také užitečný a v naší době nedoceněný. Nejvíce se
sází kolem cest, a to ještě jeho nejedlé varianty.
U nás se pro užitek pěstuje jeřáb obecný, odrůda Moravský sladkoplodý. Přitom byl „objeven“ docela náhodou, když počátkem 19. století pásli Valaši ovce v okolí obce Ostružná u Šumperku a narazili
tam na strom plný sladkých bobulí. Od planých druhů jeřabin se sladkoplodý jeřáb rozezná podle tvaru listu. Jeřáb ptačí má listy zoubkované po celé délce okraje listu, sladkoplodá forma má zoubkování
jen do jedné třetiny až jedné poloviny části listu. Stromy dorůstají do výšky 10 až 15 metrů. Zpočátku
rostou pyramidálně, později v období plné plodnosti se jejich koruny rozkládají. Jednoleté výhony jsou
dlouhé, vzpřímené a silné. Plodí na dvouletém i starším dřevě. Plody (malvičky) jsou světle červené,
mírně lesklé, chuti natrpkle kyselé a mají vysoký obsah vitaminu C, dokonce dvakrát více než citrusy.
A výhodou je, že vitamin C z těchto plodů je vysoce stabilní i ve šťávách. Čím později plody sklízíme,
tím sladší budou. Sklizeň začíná v druhé polovině září, ale plody na stromě vydrží poměrně dlouho,
i když se s přibývajícím časem samozřejmě stále scvrkávají. Nevýhodou plodů je, že se nesmějí konzumovat syrové.
Jeřáby nejsou náročné na pěstování a prořezávání. K vytvarování koruny postačí jen výchovný řez,
ale během dalšího období pěstování musíme odstraňovat přerostlé výhony. Stromy jsou mrazuvzdorné
až do -45°C. Jsou odolné vůči emisím v ovzduší, a proto jsou vhodné k vysazování stromořadí kolem
cest a silnic, do městských parků, mezi domy na sídlišti a na podobná exponovaná místa. Dobře se
adaptují na různá prostředí.
Jejich pěstováním potěšíme i ptactvo na zahradě, protože plody jsou pro ně vítanou zimní potravou.
A není to náhoda. Obsah kyseliny parasorbinové v plodech totiž zabraňuje klíčení semen; v přírodě
vyklíčí semena až poté, kdy prošla zažívacím traktem ptáků (nejčastěji drozdovitých).
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Plody kulturních variet jeřábu se dobře uplatní v domácnosti. Můžeme z nich vyrábět kompoty (nejlépe chutnají v kombinaci s hruškami, jablky nebo mrkví), likéry, slivovici, marmelády či sirup, mohou
nahradit brusinky k masu nebo se dají přidat dokonce i do bramborového salátu. Sušenými (v malém
množství) obohatíme ovocné čaje. Plody mají rovněž značný léčivý účinek nejen pro diabetiky a v lidovém léčitelství se používají jako prostředek snižující vysoký krevní tlak, při sklerotických obtížích nebo
při poruchách štítné žlázy. Mají také projímací a močopudný účinek, obsahují hlavně organické kyseliny, cukry, třísloviny, pektiny, karotenoidy, vitamin C a jiné účinné látky a průmyslově se z nich získává
diabetické sladidlo – sorbit. Různě upravené plody jeřábu také sloužily jako podpůrné prostředky při
léčbě nechutenství či úpravě žaludečních šťáv, z květů se vyráběly různé čaje proti kašli, kůra se užívala k barvení a louhování a pevné dřevo sloužilo k výrobě násad a rukojetí pro nářadí.
LIKÉR
1 kg zralých bobulí krátce povaříme v 1 litru vody a propasírujeme přes sítko. Přidáme 250 g cukru
a jeden vanilkový cukr a opět povaříme pět minut. Přidáme 2 lžičky skořice a ještě minutu vaříme.
Necháme vychladnout, přilijeme 500 ml rumu a přes jemné sítko stáčíme do lahví. Rum lze nahradit vodkou – likér má pak ovšem ostřejší chuť. Užíváme jednu až dvě malé skleničky denně. Snižuje krevní tlak a pomáhá při arterioskleróze.
POVIDLÁK
300 g hladké mouky, 1 lžíce kakaa, 200 g moučkového cukru, 1 kypřící prášek do perníku, 1 vejce,
2 lžíce medu, 2 lžíce rumu, 4 lžíce mléka, 1 vejce na potření
Náplň: 300g povidel a 100g nasekaných mandlí
Mouku prosejeme s kakaem, moučkovým cukrem a kypřícím práškem. Přidáme mléko, vejce, rum
a vypracujeme vláčné těsto. Necháme hodinu odležet. Pak je rozdělíme na poloviny a z každé části vyválíme asi 4mm silný plát. Plát potřeme půlkou povidel a posypeme půlkou nasekaných mandlí (nebo ořechů). Stočíme do rolády, okraje stiskneme k sobě a závin přendáme na plech na pečící
papír. Povrch potřeme rozšlehaným vejcem. Druhý závin připravíme stejně. Pečeme v předehřáté
troubě při 180°C asi 30 minut.
Michaela Franková

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
právě uplynulý podzim je pro každého správného chovatele obdobím, kdy musí zajistit zásoby krmení na zimu pro svá zvířata. V tomto každoročním shonu se navíc pravidelně ke konci listopadu koná jedna z největších výstav na Moravě na výstavišti v Přerově. Bylo na ní vystaveno 1150 králíků, 1060 holubů, 600 kusů drůbeže jak vodní (kačeny, husy), tak i hrabavé (perličky, krůty, slepice). V rámci výstavy
prezentovali své chovatelské úspěchy členové speciálních klubů, v kterých se sdružují chovatelé určitého plemene. Tak jsme mohli obdivovat trochu exotické araukany snášející modrá vejce, dále slepice
hamburčanky, holuby plemene Česká čejka a Slezský voláč.
Po odborném posouzení vystavovaných zvířat se výstava otevřela v sobotu a neděli pro veřejnost.
Po oba dny se přišlo podívat 1500 návštěvníků. Jako každoročně se do práce na pořádání výstavy podíleli členové naší troubecké základní organizace, konkrétně přítel Tomšů, Jehlářová, rodina Vyvlečková
a Skopalová.
Rovněž byla k vidění i zvířata našich členů. Přítel Václav Marák získal čestnou cenu za vystavovaného holuba Prachenského káníka černého. Dále vystavoval př. Jan Skopal ml. zakrslého železitého
králíka a holuba Italského racka. Výstavu navštívil i ministr zemědělství Marian Jurečka s rodinou.
Jako další činnost našeho spolku plánujeme společnou návštěvu výstavy u našich sousedů na Slovensku v Nitře. Teď se na ni těšíme, v době kdy vyjde tento Zpravodaj, bude již tato výstava za námi.
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Bývá zvykem ke konci roku hodnotit, co se nám v letošním roce podařilo. I když se nedá říct, že by
všechno vyšlo úplně ideálně, tak ve valné většině všechny naše akce dopadly úspěšně. V nadcházejícím roce nám všem přeji pevné zdraví a trochu štěstí.
Jarmila Jehlářová

Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Je poslední měsíc letošního roku a moci se ujal měsíc prosinec. Nyní, v době, kdy běží uzávěrka tohoto čísla Zpravodaje, a s ohledem na to, jaké jsme doposud prožili počasí a s přihlédnutím k předpověď
na dny nejbližší lze konstatovat, že toto období je vlídné jak k nám, lidem, tak ke zvěři v přírodě. Teploměr neklesá pod bod mrazu a ani v kamnech se nemusí až tak přikládat. Všechno má své pro a proti.
Flóra i fauna na výkyvy počasí reaguje. Ale to neovlivníme a tudíž to ponechejme osudu.
Troubečtí myslivci se museli připravit nejen na myslivecké žně, jak se familiárně říká honům na drobnou zvěř, ale také – jako všichni příznivci Hubertova cechu – na zimu, nachystat něco dobrého na zub
zvěři. Minimalizují tak případné škody, která by hladová zvěř mohla působit na porostech. V současné
době nemusí být přikrmování až tak intenzivní, ale jakmile přijdou mrazy a případná sněhová pokrývka, tak vyrážíme do honitby.
A co jsme prožili a co nás čeká?
Samozřejmě myslivost nemá jen tu stránku v přírodě, ale i ta společenská část je neméně důležitá.
V polovině listopadu proběhla již V. svatohubertská mše v kostele sv. Markéty v Troubkách. Jelikož
jsme její součástí, tak jsme tam nemohli chybět. Je to atmosféra, nebojím se říci, nasazující husí kůži.
Je to chvilka, kdy se člověk oprostí od myšlenek nad každodenními radostmi i strastmi. Je to čas, který se na okamžik pozastaví a nechává nám místo pro zamyšlení se nad sebou, nad našimi činy a skutky. Kdo se zúčastnil, ten mi to potvrdí.
V době, kdy budete listovat stránkami tohoto Zpravodaje, bude vrcholit, jak už jsem se zmínil, lovecká sezona. Pryč jsou ty doby, kdy se revír hemžil zajíci a bažanty, nicméně v Troubkách tyto společné
hony mají velmi vysokou úroveň.

V˘ﬁad na troubeckém honu
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Sem tam se stane, Ïe srnãí zvûﬁ zabloudí
do oplocenky

Troubeãtí trubaãi, zleva Pﬁemysl Smolka, Oldﬁich
VyslouÏil a Josef Kratochvil

Pochválit musíme trubače, na výřadu se ve srovnání s okolními sdruženími vždycky nějaký ten bažant
najde a po samotném průběhu honu není zlá ani ta společenská část s vyhlášením krále honu a jeho
princů, humorně podaným mysliveckým soudem, a pokud si zakoupíte ty správné lístky do tomboly, tak
si můžete odnést některou z pěkných cen.
Chuťové pohárky naše, ale ani našich hostů samozřejmě nenecháváme strádat. Ráno do prázdného žaludku přijde vhod hutná dršťkovka nebo gulášovka, potom uzená svačinka a těsně po skončení
honu nám naše milé dámy připravují kulinářské orgie.
Přál bych vám okoštovat divočáka se zelím nebo jelení svíčkovou. Však ti, co navštěvují naše akce,
mi jistě dají za pravdu. A nakonec ani domů nejdeme hladoví, na závěr se na talíři objevují zabíjačkové
speciality.
A na co se máte připravit? Jako každý rok zahajujeme v obci plesovou sezonu. Vy si v kalendáři
zatrhněte datum třetí soboty v lednu, což je 16. 1. 2016. Od 20 hodin vás rádi uvítáme v prostorách kulturního domu. Připravena bude hudba BIG-MŽIK, myslivečtí trubači, slavnostní výzdoba, myslivecká
kuchyně a věcná i zvěřinová tombola. Připravujeme autobus pro zájemce z Přerova a okolí. Ten pojede od pivovaru v 19.30 hodin a po skončení plesu zpět. Věřím, že nás svou účastí podpoříte a dobře se
pobavíte. Jste srdečně zváni.
Král honu musí taky nûco pﬁispût do Hubertovy kasiãky
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Na závěr mi dovolte, jelikož se blíží Vánoce a konec roku, abych vám jménem svým a jménem troubeckých myslivců a jejich příznivců poděkoval za přízeň v končícím roce a požádal o její zachování do
časů budoucích.
Přejeme vám i vašim blízkým krásné prožití svátků, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů v roce, který za pár dnů přijde.
Luděk Judas

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
Blíží se konec roku, nastává tedy nejen období hodnocení stávájícího roku, zazimování techniky, ale i období školení a v neposlední řadě topná sezona.
V tomto období je potřeba dbát zvýšené opatrnosti ve vašich kotelnách, kde se topí
pevnými palivy. Je nutné udržovat pořádek a čistou v blízkosti kotle, jelikož hrozí větší nebezpečí požáru. Také je nutné mít dobře zajištěná komínová dvířka. Připomínám i dobrý stav komína a platnost nové
výhlášky o komínech, podle které by měl každý občan, v zájmu své bezpečnosti, dbát na dobrý stav
komína ve svém obydlí.
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů se konalo 27. 11. 2015 v Bochoři a 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 2016.
V rámci okrsku se okrsek pravidelně schází na svých jednáních. Je naplánována VVH okrsku, která
se uskuteční v únoru ve Vlkoši. Také náš sbor se připravuje na bilancování roku a zabývá se přípravou
valné hromady, která bude v měsíci lednu.
Něco o činnosti sboru za poslední čtvrtletí letošního roku.
Skončila soutěžní sezona pro mladé hasiče. V letošním ročníku požární hry Plamen i VC OSH Přerov byl náš sbor zastoupen pouze v kategorii mladší žáci. Naše družstvo se zúčastnilo hry Plamen
a skončilo v celkovém hodnocení na pěkném 9. místě z třiceti šesti kolektivů.
Závody Velké ceny se podařilo odjet v nadpoloviční většině. Ve VC OSH Přerov se naši mladí hasiči
umístili na medailové pozici, na třetím místě. Na podzim jsme se již v posílené sestavě zúčastnili I. kola
hry Plamen pro rok 2016 ve Velké u Hranic.
V oblasti soutěžního družstva mužů se členové družstva zúčastnili postupových kol a soutěže VC
OSH Přerov.
Hned vzápětí nás čekala okrsková soutěž v Bochoři, kde jsme v požárním útoku skončili na prvním
místě. Do okresního kola postoupilo soutěžní družstvo z Troubek. V rámci VC OSH Přerov se naše družstvo mužů umístilo v celkovém pořadí na dvacátém místě. Družstvo mužů se v příštím roce nebude
zúčastňovat VC OSH. Je to velice náročné na čas a při dnešní zaměstnanosti je problém se zúčastnit
těchto soutěží, které navíc jsou všechny ve velké vzdálenosti.
Družstvo mužů se bude účastnit pohárových soutěží. V příštím roce také nebude náš Pohár Hané
zařazen do VC OSH, ale bude ve vzniklé nové Přerovské lize. VC OSH bude jen u mladých hasičů.
Naše činnost se však nezaměřovala pouze na soutěžení. Dovolte mi několik slov o zásahové jednotce sboru obce Troubky. Jednotka se stále zdokonaluje na školeních s různou tématikou, která je součástí daného výcvikového roku.
V listopadu se celá jednotka zúčastní cyklické přípravy nositelů dýchací techniky v polygonu na HZS
Prostějov.
Druhá část roku znamenala pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Troubkách zvýšení výjezdů,
tedy alespoň co se zásahové činnosti týká. Jednotka pomáhala několikrát zlikvidovat obtížný hmyz.
Z tohoto důvodu zůstalo více času na školení, výcvik, údržbu techniky požární zbrojnice. Následující
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zimní období bude, doufejme, pokračovat v nastaveném trendu. Tedy, že se budeme moci spíše soustředit na zdokonalování zázemí, vlastních znalostí a schopností.
Náš sbor se také podílí na charitativní činnosti posíláním finanční hotovost na nákup vánočních dárků pro děti v dětských domovech, a také přispívá finanční částkou na ligu proti rakovině.

Plánované kulturně společenské akce na rok 2016:
20. 2. 2016
Květen 2016
19. 6. 2016
15.–17. 7. 2016

Hasičský bál, hraje skupina JEN TAK
Den světla, mše za všechny hasiče a za patrona hasičů sv. Floriána
Pohár Hané, 40. ročník
Hodové slavnosti

Poděkování našeho sboru patří všem sponzorům a dárcům, ale v první řadě Obecnímu úřadu v Troubkách a Olomouckému kraji za podporu a materiální a finanční podporu, bez které by náš sbor nemohl
existovat. Výbor sboru upřímně děkuje a těší se na další spolupráci.
Vážení spoluobčané, výbor sboru a členové SDH Troubky vám přejí v nastávajícím období nejkrásnějších svátků v roce všechno nejlepší, hodně klidu, zdraví, osobní pohody, spokojenosti a do nového
roku hodně sil, elánu a životního optimismu a v neposlední řadě to nejdůležitější – zdraví.
výbor sboru SDH Troubky

Vzpomínka
na Franti‰ka Nûmãáka,
hasiãe tûlem i du‰í
Dne 18. 11. 2015 zasáhla náš sbor a všechny hasiče okresu Přerov
smutná zpráva, že nás navždy opustil náš dlouholetý člen a kamarád,
bratr
FRANTIŠEK NĚMČÁK
Jmenovaný byl v rodině Němčákových již třetí generací rodu hasičů
v Troubkách. Již jeho děda byl hasičem a stál přímo při zrodu hasičského sboru v Troubkách. Také jeho otec pokračovat v hasičské tradici
a dlouhá léta vykonával funkci velitele sboru, a byl také dlouholetým členem výboru.
Bratr František Němčák se narodil 16. 11. 1949 v Troubkách rodičům Cyrilovi a Marii Němčákovým
jako prvorozený syn. Manželé Němčákovi vychovali dva syny, Františka a Václava, a oba synové se stali členy hasičského sboru v Troubkách.
Základní devítiletou školu vychodil pan František Němčák v Troubkách. Po skončení školní docházky začal v letech 1964–1968 navštěvovat střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Po jejím úspěšném absolvování a složení zkoušky dospělosti začal pracovat od 1. 7.1968 u Českých drah. Začínal zde
jako elektromontér trakčního vedení v Hranicích. Vojenskou základní službu nastoupil v roce 1969–1971
v Košicích. Po návratu z vojny pokračoval v práci v Hranicích.
Od roku 1975 pracoval jako samostatný elektrodispečer na řídícím stanovišti v Přerově.
V roce 1973 se oženil ze slečnou Jarmilou Smolkovou, se kterou vychovali tři děti. Dva syny a dceru. Také synové následovali příkladu svého otce a stali se mladými hasiči v Troubkách. I manželka pana
Františka Němčáka je dlouholetou členkou našeho sboru.
Od roku 2010 šel pan František do předčasného důchodu a od roku 2011 nastoupil plný starobní
důchod.
Svými rodiči byl vychován s láskou, a ku pomoci svému bližnímu. V 18 letech, v roce 1967, vstoupil
do hasičského sboru a stal se jeho právoplatným členem. Toto členství trvalo až do jeho posledních dní
a délka jeho služby tak dosáhla úctyhodných 48 let.
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Po zvolení členem sboru se aktivně zapojil do veškerého hasičského dění. V 1974–1976 se aktivně
podílel na přestavbě hasičské zbrojnice a byl to právě bratr František, který dokázal stmelit členy na
opravu naší zbrojnice, která byla opravena v akci Z. V tomto období byl již zvolen místostarostou sboru a v roce 1977 byl zvolen do funkce starosty sboru.
Tuto funkci vykonával až do roku 2006, kdy musel svou činnost kvůli zdravotnímu stavu ukončit a stal
se řadovým členem. Starostou hasičského sboru byl úctyhodných 29 let.
Za jeho éry náš sbor hodně dokázal a bratr František na tom měl významný podíl.
Od roku 1991 pracoval ve výkonném výboru Okresního sdružení Přerov. Od roku 1995 byl zvolen
místostarostou Okresního sdružení Přerov a od roku 2000 byl zvolen starostou Okresního sdružení Přerov. Na tuto funkci v roce 2008 ze zdravotních důvodů rezignoval. Odstoupil také ze všech funkcí, které do té doby zastával – Výkonný výbor KSH, OSH.
Za dobrovolnou hasičskou práci byl oceněn čestným uznáním KSH, OSH, Ústředí SH ČMS, byl držitelem medailí za věrnost, Za příkladnou práci, Za zásluhy, Povodeň 1997, v roce 1998 obdržel Medaili za
odvahu a statečnost, v roce 2004 obdržel medaili
svatého Floriana a medaili Za mimořádné zásluhy,
v roce 2009 obdržel Řád svatého Floriana.
V roce 2014 v rámci oslav 120. výročí založení
sboru byl bratr František oceněn za celoživotní
práci ve sboru nejvyšším hasičským titulem
Zasloužilý hasič. Toto nejvyšší hasičské vyznamenání si bratr František Němčák převzal na zámku v Přibyslavi z rukou našich nejvyšších hasičských představitelů.
Troubečtí hasiči ztrácí v bratrovi Františkovi velkou oporu, kamarádství, které pro hasiče vždy
měl. Neustále se zajímal o dění ve sboru a když
mu zdraví dovolilo, vždy přišel mezi nás. Výbor
sboru děkuje bratru Františkovi Němčákovi za jeho
vykonanou práci.
ČEST JEHO PAMÁTCE

Foto Zdeněk Vajdík
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Jezdeck˘ oddíl
Pomalu se stává tradicí, že v polovině listopadu máme jeden víkend opravdu nabitý. V sobotu 14. 11.
se uskutečnilo vyhlášení výsledků Středomoravské jezdecké ligy, které proběhlo již tradičně na zámku
v Holešově. Náš jezdecký oddíl úspěšně reprezentoval kůň Vitara 2 v majetku Zbyňka a Hany Smolkových. Tuto sezonu Vitaru jezdil Jiří Malý ze stáje Montana a se ziskem 65 bodů se umístili na 4. místě. Gratulujeme!
Hned v neděli 15. 11. proběhla Svatohubertská mše, kde pan farář požehnal našim koním a lidem,
kteří se o tyto ušlechtilá zvířata starají.
Závěrem mi dovolte jménem celého jezdeckého oddílu Vám popřát krásné a radostné Vánoce
a v novém roce 2016 pohodu a pevné zdraví.
Za JO Jaroslav Vrána

Rodinná stáj Krejãíﬁovi
Mikulášská nadílka u koní
Letošní mikulášská nadílka byla netradičně posunuta o týden dříve na 28. listopad 2015. Počasí nám
přálo a celá akce vypukla krátce po 15. hodině.
Návštěvníky přivítala taneční skupina Zumba s Veronikou svým tanečním vystoupením na písničky
s vánoční tématikou. Poté již děti netrpělivě očekávaly příjezd mikulášské družiny. Mikuláš na sebe
nenechal dlouho čekat a přijel na svém koni s čertíky a andílky mezi návštěvníky.
Mikuláš se dětí zeptal, jestli byly letos hodné
a poslouchaly rodiče. Děti letos prý vůbec nezlobily
a za písničku či básničku jim andílci dali balíček sladkostí. Mezitím co děti zpívaly, měli ostatní možnost se
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povozit na pekelných a svatých koních. Dospělí si
mohli odskočit do „Doupěte čertic“, které jim umíchaly pekelný svařák a pro děti uvařily čaj.
Celá akce se vydařila a Mikuláš se svou družinou určitě dorazí i příští rok.
Bc. Simona Krejčířová

Pitbike Park Tovaãov
Zdravím čtenáře Troubeckého zpravodaje.
Letošní rubriku vám už nebudu podávat jako jednotlivec, ale jako předseda spolku pod názvem Pitbike
Park Tovačov, z.s. Spolek byl založen za účelem rozvoje tohohle sportu a zkvalitnění dovedností jezdců.
Spolek má osm členů. Z těchto osmi členů spolku se zúčastnili v letošní sezoně 2015 seriálu Moravia Cup
čtyři jezdci (Pavel Hejkerlík, Michal Adámek, Ondřej Matušinec a Matěj Matušinec).Tito jezdci startovali ve
třech různých kategoriích v seriálu.
V nejmladší kategorii MINI startuje jezdec Matěj Matušinec se startovním číslem 25. Tento náš milník je
velmi kvalitní jezdec, který nás neustále překvapuje svými jezdeckými dovednostmi a doufáme, že bude
i v příštím roce svádět souboje ve své třídě o stupně vítězů. Tato třída je vždy plně obsazená nejmladšími
jezdci. Matěj Matušinec skončil v seriálu Moravia Cup na celkovém 5. místě.
V kategorii JUNIOR startuje jezdec Ondřej Matušinec se startovním číslem 1. V této kategorii startují
jezdci s věkovým rozdílem 10–13 let. Tato kategorie je obsazená i jezdci ze zahraničí. Ondra v této kateMatûj Matu‰inec, kategorie MINI závod se jel
v Ladcich, 5. místo.

Michal Adámek, kategorie OPEN-ELITE a zavod
se jel v Karlínû, 5. místo.
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gorii svádí velmi výborné souboje s jezdci o umístění v jednotlivých závodech a o cenné body do celkového umístění seriálu. Ondra do každého závodu
vstupuje velmi jistě a je to vidět i na jeho jízdě. V seriálu Moravia Cup skončil na krásném 2. místě za slovenským jezdcem Samuelem Vadrnou.
V kategorii OPEN ELITE jsme startovali s Michalem Adámkem. Tato kategorie je nejkvalitnější v seriálu, kde se přihlašují velmi kvalitní jezdci, kteří jedou
nad hranice svých možností. Je pěkné se podívat na
závod této kategorie, kde se jede naplno a svádí se
velmi výborné souboje o umístění. Já a Michal jsme
se pravidelně v závodech umísťovali do 5. místa. Byla
Matûj Matu‰inec, kategorie MINI závod se jel
škoda, že Michal vynechal dva závody ze zdravotv Ladcich, 5. místo.
ních důvodů a tím ztratil body v celkovém hodnocení, takže se umístil na celkovém 5. místě. Já jsem se v této kategorii umístil na krásném 3. místě.
Letošní sezona byla pro nás oba velmi náročná jak z fyzické stránky, tak i z časového hlediska. Chodili
jsme pravidelně trénovat na naši trať do Tovačova, kde jsme ji kromě tréninků upravovali a vylepšovali. Letos
jsme zde pořádali 1. závody, které se konaly 25. 7. 2015. Na závody dorazil velký počet jezdců a i jezdci ze
Slovenska, což nás velice potěšilo. Probíhaly krásné boje v kategoriích, takže se bylo na co dívat. Byly kladné ohlasy od jezdců, že jsme trať a vše kolem ní výborně připravili. V příštím roce se na trati určitě závody
uskuteční a doufáme, že budou stejně kladné ohlasy jako tento rok.
Spolek Pitbike Park Tovačov rád uvítá nové jezdce tohoto sportu a nové členy do spolku. V případě zájmu
je možno se i poradit a vyzkoušet si jízdu na motocyklu. Obrátit se můžete na mou osobu nebo na Michala Adámka.
Na závěr bych chtěl poděkovat obci za finanční příspěvek pro spolek.
Pavel Hejkerlík

Pavel Hejkerlík, kategorie OPEN-ELITE
a zavod se jel take v Ladcich, 5. místo

Foto Klára Singrová
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ZE SPORTU
TJ Sokol Troubky
TJ Sokol zahájil sportovní sezonu dnem otevřených dveří sportovní haly v Troubkách. Chtěli jsme
umožnit široké veřejnosti, tedy i těm, kteří běžně do haly nechodí, prohlédnout si nově zrekonstruovanou sportovní halu. V sobotu 6. října se tedy otevřely dveře všem zájemcům nejen o sport, ale i těm,
kteří přišli jen ze zvědavosti. Při té příležitosti mohli zhlédnout také turnaj ve florbalu, kterého se zúčastnili zástupci oddílů sokola – volejbalistů, ASPV, základní školy, hokejistů a koníčkářů.
Některé oddíly vytvořily rodinné týmy, takže často hráli otcové se svými syny. V turnaji se projevily
zkušenosti některých již ostřílených borců, kteří museli svést tvrdé boje s nezkušenými, avšak nadšenými amatéry tohoto rychle se rozvíjejícího se sportu.
Nakonec zvítězili volejbalisté, následováni překvapivě koníčkáři, dále se umístili ASPV, hokejisté a na
posledním místě základní škola.
Vítûzové volejbalového turnaje. Zleva: Martin ·palek, RosÈa Reme‰ se synem Filipem, Tomá‰ Vinkler,
Jan ·palek, Pavel Sklenáﬁ, Jan Pﬁehnal s dcerou Veronikou, Adam Nûmãák, rozhodãí Martin Frgal

V‰echny t˘my – hokejisté, koníãkáﬁi, volejbalisté, ‰kola, ASPV
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Rekonstrukce sportovní haly je nyní těsně před ukončením.
Všechny hlavní práce byly již provedeny, zbývá odstranit pár nedostatků ke konečné kolaudaci. Celkové náklady na rekonstrukci se
vyšplhaly na 7 620 003,47 Kč, z toho 6 370 276,16 Kč bylo hrazeno z fondu Ministerstva životního prostředí a zbytek z finanční
výpomoci od obce Troubky. Hala v novém kabátě již slouží sportovcům a žákům v plném rozsahu, a už nyní se projevují pozitivní
změny z dosud největší rekonstrukce haly, a to zejména v úsporách energií a větším komfortu pro sportovce.

Asociace sportu pro všechny
Podzimní program ASPV byl velmi naplněný. Na konci října
uspořádaly cvičitelky již třetí ročník Pohodové soboty. Opět se
snažily nabídnout něco nového, a tak si účastnice mohly vybrat
ze čtyř různých cvičení, vyslechnout si přednášku o zvládání
stresu a ochutnat trochu jiné dezerty.
Nejmlad‰í úãastník turnaje Jan Kaláb
Program jsme zahájili cvičením Port de Bras s Editou, což je
cvičení kombinující balet s posilováním, a pokud se provádí precizně, vypadá posilování velmi elegantně a žensky. Na Port de Bras navázalo cvičení ve svižném tempu s naší oblíbenou cvičitelkou Venďou,
což pomohlo dobít energii a naladit cvičenky na další rytmičtější část programu – cvičení ve stylu latinskoamerických tanců pod vedením tanečního páru manželů Nétkových. Pro některé znovu objevené,
pro jiné zcela nové taneční kroky probudily v účastnicích zájem o tanec, a tak se možná příští Pohodová sobota ponese více v duchu Stardance.
Po tomto náročném cvičení většina účastnic využila přestávky na kávičku a ochutnávku jiných dezertů, připravených podle zásad zdravé výživy, a zjistila, že i zdravé může být chutné. K tomu si mohly
vyslechnout vtipnou a velmi zajímavou přednášku paní doktorky Dagmar Bouchalové na téma Jak se
vyrovnávat se stresem ukončenou desaterem rad, jak v dnešní hektické době stres zvládat.
Na poselství této přednášky navázala cvičitelka Jarmila s jógou zaměřenou právě na relaxaci a celkové uvolnění. Na závěr programu proběhla tombola, ve které mohly účastnice vyhrát nějakou zajímavou cvičební, zdravotnickou či vzdělávací pomůcku. Více informací včetně fotografií z akce můžete najít
na stránkách www.tjsokoltroubky.cz.
Velký dík patří obci Troubky, která věnovala věcné ceny do tomboly. Nás organizátorky potěšilo, že si
ženy a dívky, nejen z Troubek, dokázaly zorganizovat sobotu, přišly a věnovaly se jen samy sobě, což
je hlavním cílem této akce.
Jóga

Mudr. Dagmar Bouchalová
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V listopadu čekaly naše děti a mládež hned dvě akce. První akcí byl pro nás již tradiční turnaj ve vybíjené v Oseku nad Bečvou, kterého se účastníme pravidelně již pět let. Tentokrát jsme hodně obnovili
naše mužstvo, a pro polovinu účastníků to byl jejich první turnaj ve vybíjené. Naše skupina byla věkově nejmladší, cílem bylo především získat nové zkušenosti a odolat zkušenějším a ostřílenějším soupeřům. V sestavě – Ivana Vojtášková, Marie Soušková, Vojtěch Hořín, Julie Mauksová, Ondřej Grešák,
Eva Rusnáková, Alena Havlíková, Milan Vojtášek, Ondřej Vojtášek a Daniel Borek skončilo naše družstvo na čtvrtém místě. Věřím, že nabyté zkušenosti zúročíme v dalším turnaji, který nás čeká v zimě
v Tovačově.
Další akcí byl florbalový turnaj pro mladší a starší žáky pořádaný ASPV ve sportovní hale v Troubkách v neděli 22. listopadu. Naším cílem bylo podpořit stále oblíbenější sport mezi našimi dětmi a mládeží a umožnit jim porovnat se s ostatními.
Turnaj byl rozdělen na dvě části – dopoledne spolu poměřili síly mladší žáci (2.–5. třídy) a odpoledne potom starší žáci (6.– 9. třídy). Že je florbal opravdu oblíbený, bylo potvrzeno velkým počtem zúčastněných týmů. V mladší kategorii nastoupilo šest týmů a ve starší bylo týmů pět, což bylo dohromady
téměř 90 sportovců.
Hrálo se systémem každý s každým. V mladších žácích si každý tým zahrál pět zápasů, ve starších
potom čtyři. Účast domácích byla obrovská, podařilo se složit celkem čtyři týmy – dva v každé kategorii. Kromě domácích se turnaje zúčastnili sportovci z Tovačova, Oseka a Přerova, všichni více či méně
zkušení, a proto bylo velmi prospěšné prověřit vzájemně své síly. Radostné je, že v obou kategoriích
se turnaje zúčastnilo i několik odvážných dívek. Na atraktivnosti turnaje měla jistě zásluhu i obec Troubky, která věnovala dary pro vítěze, za což děkujeme.
Ilona Vojtášková

Výsledky turnaje:
Kategorie mladší žáci (2.– 5. třída):
1. místo
HC Zubr
2. místo
Hokejky 3. B
3. místo
Sokol Tovačov
4. místo
ZŠ Troubky
5. místo
Sokol Troubky
6. místo
Florbal Tovačov

Kategorie starší žáci (6.– 9. třída):
1. místo
Hokejová Kopyta
2. místo
Florbal Tovačov
3. místo
ZŠ Troubky
4. místo
Sokol Troubky
5. místo
Sokol Osek
Mladší žáci, týmy Sokola
Troubky a školy Troubky.
Za brankou zleva: Jiﬁí ¤ezníãek, Radim Tﬁetina, Dan Borek
Druhá ﬁada zleva: Milan Vojtá‰ek, Vojta Páral, Jan Coufal,
Kuba Hru‰ka, Vít Dolansk˘,
Kuba Miler, Laìa Majar
Tﬁetí ﬁada: Patrik Dermi‰ek,
Tomá‰ Petrovsk˘, Ondra R˘s,
Pavel Hoﬁín, Kuba Hoﬁín
Brankáﬁi: Ondra Vojtá‰ek, Petr
Koler
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Starší žáci, týmy Sokola Troubky a školy Troubky.
Stojící zleva: Honza Janou‰ek, Filip Vrána, Radek Kleme‰, David Kleme‰, Tomá‰ Pacáãek, Pepa Sou‰ek,
Vojta Zsemle a Tom Bûhal
Spodní ﬁada zleva: Dominik Gregovsk˘, Ondra Soják, Tomá‰ âervinka, Vojta Baìura, Kry‰tof âeãman, Martin Tﬁetina
LeÏící brankáﬁi: Adam Fry‰tack˘ a Adam Kasprzyk.
Na závěr mi dovolte, abych vás jménem všech cvičitelek a organizátorů TJ Sokola pozvala do sportovní haly načerpat síly, třeba jako diváci nebo sportovci, budete-li se cítit unavení a přejezení po vánočních svátcích, příležitostí bude jistě dost. Přeji vám pohodové Vánoce a mnoho sportovních a životních
úspěchů v novém roce.
Ilona Vojtášková

·ibﬁinky,
neboli sportovní maškarní bál, jsou nedílnou součástí troubecké plesové sezony již odnepaměti. Už málo
je pamětníků na doby, kdy se tento ples konával v SOKOLOVNĚ U Dvora. Pamětníci vzpomínají se slzou
v oku na pověstné „peklo“ pod jevištěm, kam se chodívalo na kořaličku.
Během plesu se prý běžně cvičívalo na nářadí, tedy na kruzích, na ribstolech, ba i na koni na šíř, šplhalo se po laně... to už by dnes dokázal málokdo. Staří sokolové nejsou a mladí to asi neumí. Navíc v troubecké sportovní hale se už taková nářadí nevyskytují, takže se to ani nemají kde naučit. A i kdyby tam taková nářadí byla, stejně by se na nich patrně necvičilo, protože co kdyby z nich někdo spadl, kdo by se pak
z toho zodpovídal...
Více pamětníků pak pamatuje na šibřinky na Zavadilce, lépe řečeno vzadu v sále, kde byla po vyhoření
sokolovny po řadu let troubecká tělocvična. Ze Zavadilky hospody se chodilo dozadu do sálu po chodníku
vystlaném chvojím, aby parket byl po celý večer čistý a v lesku.
Dle vzpomínek starých plesovníků patřilo v tomto sále k oblíbené kratochvíli troubeckých chasníků (svobodných i ženatých) pošťuchování se s vojáky z blízké vojenské posádky z Přerova a Bochoře. Noha, leh-
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ce vystrčená civilistou, vojáčkovi do cesty z podstolu, byla jako jiskra mžikem začátkem první a nikdy ne
poslední bitky, strkanice a pranice. Bodejť by se to nepralo, když tito vojáci chodili žádat o tanec vyhlášené
troubecké krasavice, ať už svobodné nebo vdané.
A jelikož za socialismu základní vojenská služba probíhala výměnným způsobem, tedy Češi a Moraváci
sloužili většinou na Slovensku a Slováci nebo Madaři zase tady u nás, nebyla nouze o tuto ruční výměnu
názorů. Dnes by se řeklo či napsalo, že šlo o mezinárodní konflikt, ale tehdy šlo pouze o taneček. Ovšem
nutno konstatovat, že Troubečáci měli oprávněné obavy z konkurence v uniformách, neboť ne vždy zůstalo pouze u tanečku. Seznam troubeckých obyvatel je z těch dob obohacen o jména nová, nehanácká, netroubecká, a my, pořadatelé šibřinek můžeme říci, že jsou tak trochu naše, tedy šibřinková. Pokud by to někdo
chtěl upřesnit, zaevidovat, rozlišit, rádi předáme seznam termínů konání plesů a následné údaje o narození dětí jsou v matrice, je to dohledatelné.
Takže tato vzpomínka z plesů na Zavadilce je prvním pozváním pro vás, troubecké občany, a to jakéhokoliv věku, abyste přišli 13. 2. 2016 na náš ples.
Vy mladí se seznámíte s novými osobami z blízkého i vzdáleného okolí, vy staří budete v obraze kdo,
s kým, o čem, pro koho.
Dalším místem konání šibřinek byl a dodnes je kulturní dům. Jeho kulturní éra se dělí na dobu do povodně a po povodni 1997. Proč právě takto?
Protože až do povodně 1997 tam byla podlaha z dřevěných parket, na které se dalo nejen výborně tančit jako na každém běžném plesu, ale dalo se tam i přijet za masku třeba i na koni. Na dlaždicích, které tam
byly dány po vodou zničených parketách, na těch už to na koni nelze zvládnout. Nebo možná to jde, ale
nikdo se o to ještě nepokusil.
Takže prvním a zatím i posledním koněm, který byl na šibřinkách za masku, byl kůň Fešák pana Stanislava Mišáka v únoru 1997. Autor tohoto článku tehdy vyhrál sázku s panem Martinem Skřenkem o láhev
pravé skotské whisky, že na ples dojede za kovboje. Pan Macák, tehdejší předseda oddílu kopané, domluvil se Záhorankou, aby hráli chvíli stále dokola píseň Pod tou naší starou lípou, neboť tu měl koníček rád,
a pak už to šlo skoro samo.
Dlouholetý hráč a trenér kopané pan Václav Němčák s manželkou nás přívítali v boční chodbičce od sklepa chlebem a solí. Pak následovalo čestné kolečko po parketě. Avšak než došlo na dámskou volenku, tak
bratři Kratochvilové ze známé troubecké koňácké rodiny návštěvu velmi rychle ukončili, a to zašimráním koníčka za slabinu – kůň zařehtal a hbitě pelášil domů. I přes nízká futra u bočního východu dokonce i s jezdcem.
Takže tato vzpomínka z kulturního domu je druhým pozváním pro vás, troubecké občany, a to jakéhokoliv věku, abyste přišli 13. 2. 2016 na
náš ples.
Vy mladí se můžete aktivně
zúčastnit a vy starší, abyste byli
v obraze – kdo za co byl, s kým tančil a s kým zase ne.
Šibřinky, jako maškarní ples nebyl
vždy plný masek, ne vždy to bublalo pestrými kostýmy. Byly skutečně
i slabší roky. To však naprosto už
více než deset let neplatí. Masek je
mnoho a laťka krásy a pestrosti
masek je každý rok vyšší. Lze skutečně statisticky doložit a konstatovat, že bývá přes padesát masek!
Takže je opravdu na co se dívat,
pozorovat a odhadovat kdo je kdo.
Troubeck˘ kováﬁ pan Jiﬁí Doãkal kuje konû Fe‰áka pﬁed odjezdem
Na staré Zavadilce z masek údajna ‰ibﬁinky v roce 1997.
ně nejvíce kralovala Sněhurka
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Troubecká hrabavá drÛbeÏ

Zelenina ze ZELTRU

a sedm trpaslíků v podání tehdejších troubeckých ochotníků a pantáta Frgál prý odhalil, že sněhurka není
žena, ale chlap – ovšem těžko dnes říci, jakým způsobem či pohmatem to zjistil.
Za éry úspěchů fotbalového týmu našeho JZD přijelo na parket v maskách 11 fotbalistů na koloběžce
dlouhé takřka 11 metrů. S kapitánem Jirkou Husákem přijeli, zacvičili, udělali pár mexických vln, a pak manželkám na pár hodin zmizeli neznámo kam.
Před lety dvaceti pěti byla legendární maskou tajemná krabice se všemi bratry Pavlíky, která se pohybovala nejen po parketě, ale hlavně po schodech do a ze sklepa za likéry. Těžko a obtížně se kolem krabice
procházelo dívkám a ženám, neboť na všechny strany bedna roztahovala své mnohačetné a všetečné ruce.
Novou éru masek, která trvá a rozvíjí se, rozběhla před lety rodina Navrátilova s kamarády, ale mladá
generace jim silně šlape na paty, a už je i občas v soutěži masek poráží. A to byste měli nárok vidět! Nejen
si to přečíst ve Zpravodaji.
Takže tyto malinké vzpomínky na masky jsou třetím pozváním pro vás, troubecké občany, a to jakéhokoliv věku, abyste přišli 13. 2. 2016 do kulturního domu.
Vy mladí za masky a vy starší, abyste si také užili poznávání masek, ohodnotili je v soutěži a maskám
taky trochu vínka či likéru zaplatili.
Fotbalový klub FK Troubky by rád navázal na doby minulé, kdy na šibřinky mnohdy dorazilo víc než 500
lidí. Bývalý pokladník oddílu kopané, pan Zdeněk Řihošek, má dodnes zachovaný písemný záznam, že
počet návštěvníků na našem plesu činil více než 600 osob. To už by asi bylo moc.
Vaši návštěvu podpoříme i tím, že lístek v předprodeji bude za pouhých 50 Kč, když v den plesu stojí
korun osmdesát. Za výdělek z plesu koupíme bělejší vápno, abyste čáry na hřišti lépe viděli. Pepa Pospíšil
koupí do sekačky silnější benzín, takže tráva bude narok zelenější a hlavně hráči budou vědět, že na ně
skoro celá dědina přispěla, a proto budou bojovnější, rychlejší, ostřejší a ještě lépe dědinu reprezentující.
Ing. Stanislav Mišák st.

Fotbalov˘ klub Troubky
Velký úspěch fotbalových přípravek
Fotbalový klub Troubky pořádal ve dnech 5. a 6. prosince tradiční halové turnaje přípravek za účasti osmi mužstev po oba dva dny. Oba turnaje doprovázela početná divácká kulisa, která vybičovala nejmladší fotbalisty k velmi dobrým výkonům. Organizace klapala na výbornou, takže všichni turnajoví
účastníci odjížděli určitě spokojeni. Hrálo se systémem každý s každým, takže jednotlivá mužstva měla
možnost napravit chvilkové zaváhání při neúspěšném zápase.
V sobotu nám nejprve udělala velkou radost naše starší přípravka, která se umístila po dramatické
zápletce na třetím místě, když svůj boj o zlato ztratila až v posledním zápase s Hranicemi. Mužstvo pod
vedením Tomáše Vojtáška a Pavla Hořína zaslouženě začíná sklízet ovoce své práce.
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V neděli se střetla mezi sebou mužstva mladší přípravky, a i zde o vítězi dramatického turnaje musel
rozhodnout až poslední zápas, po kterém vybuchl gejzír radosti v našich řadách.
Pomyslné zlaté medaile si překvapivě, ale zcela zaslouženě odnesla naše nejmladší přípravka. V průběhu celého turnaje podávali vyrovnané a bojovné výkony, kterými potěšili rodiče i celý realizační tým
vedený Michalem Bartoňkem. V individuálních cenách se navíc prosadil Pavel Hořín, který byl oceněn
jako nejlepší hráč turnaje.
FK Troubky děkuje těmto sponzorům, kteří přispěli na hodnotné ceny pro všechny účastníky:
Obec Troubky, MVE Tovačov – Radomír Smolka, Autojeřáby Frgál, Ravak – Miroslav Raška.
Dále děkujeme všem maminkám, které jako vždycky zvládly obsluhu bufetu na podtrženou jedničku.
Pavel Němčák

Závěrečné tabulky
mladší přípravka:
1. FK Troubky
2. So Určice
3. So Křenovice
4. So Čechovice
5. So Radslavice
6. Viktorie Přerov
7. KMK Přerov
8. So Tovačov

starší přípravka:
1. FK Holešov
2. FC Želatovice
3. FK Troubky
4. So Křenovice
5. So Určice
6. So Moštěnice
7. SK Hranice
8. KMK Přerov

Vítězná mladší přípravka: Stojící zleva: trenér
Michal Bartonûk, Jakub Miler, Luká‰ Karger, Daniel
Janãa, Vojtûch Zatloukal, Luká‰ Ministr
Dolní ﬁada: Ondﬁej Br‰Èák, Jakub Hoﬁín, Pavel Hoﬁín,
Radek Bartonûk, Marek Br‰Èák. LeÏí: Kry‰tof Mauks

Starší přípravka

Bronzová starší přípravka: Trenéﬁi zleva: Karel Miler, Tomá‰
Vojtá‰ek, Petr Hoﬁín. Stojící zleva: Kuba Miler, Vojta Hoﬁín, Milan
Vojtá‰ek, Laìa Majar, Radim Tﬁetina, Luká‰ Miler, ViÈa Dolansk˘,
Martin Macháãek. Dolní ﬁada: Petr Koler, Ondra Macháãek,
Pavel Hoﬁín, Kuba Hoﬁín. LeÏí: Ondra Vojtá‰ek.

V nové sezoně 2015–2016 naši kluci přestoupili do starší věkové kategorie, kde je hra rychlejší, techničtější, ale
také tvrdší. Přesto po podzimní části
naše starší přípravka obsadila čtvrté
místo z devíti týmů.
Jak již bylo zmíněno, 5. 12. 2015
pořádal FK halový mikulášský turnaj
pro starší přípravky, kde v konkurenci
velmi kvalitních soupeřů hráči obsadili
bronzovou příčku. Také Mikuláš se svou
družinou přišel ocenit naše mladé fotbalisty.
Nejen všem sportovním fanouškům
přeji krásné prožití svátků vánočních a
do nového roku přeji všechno nejlepší.
Tomáš Vojtášek
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Zadáno pro Ïeny
Pohankové placiãky
Potřeby: pohanka, vejce, strouhaný sýr, majoránka, česnek, sůl, pepř, osmažená cibulka, pro zlepšení chuti nakrájená anglická slanina nebo salám,
strouhanka.
Postup: veškeré ingredience smícháme dohromady, tvoříme placičky, můžeme je obalit v rozšlehaném vejci a strouhance. Smažíme na oleji. Osmažené placky podáváme podle chuti s rohlíkem
nebo bramborem.

Vajeãná pomazánka
se syrov˘m celerem
Potřeby: vejce uvařená natvrdo, majonéza, lžíce
nastrouhaného celeru, pokud máme, můžeme přidat nakrájené naložené houby.
Postup: vejce posekáme, přidáme majonézu,
nakrájené houby, syrový strouhaný celer. Podáváme s rohlíkem. Neuvádíme množství ingrediencí,
sami dejte podle svého uvážení.

Kokosové ﬁezy
Potřeby: 2 hrnky polohrubé mouky, prášek do pečiva, 1 hrnek krystalového cukru, 2 vejce, 1 sklenka
mléka, 1/2 sklenice oleje.
Směs určená na vylité těsto: smícháme 1/2 hrnku
mletého cukru, 1 hrnek kokosu.
Postup: první část smícháme, vylijeme na plech
a povrch posypeme mletým cukrem smíchaným
s kokosem. Pečeme v mírně vyhřáté troubě, po
upečení ještě teplé zalijeme šlehačkou, zdobíme
čokoládou.
JS

Pozvánky
Spoleãenské akce
16. 1.
30. 1.
6. 2.
13. 2.
20. 2.
27. 2.
5. 3.

Myslivecký ples
Školní ples
Vepřové hody
Šibřinky
Hasičský ples
Obecní ples
Dětské šibřinky
FOTBALOV¯ KLUB TROUBKY
Vás srdeãnû zve

v sobotu 13. února 2016 na tradiãní

SPORTOVNÍ ·IB¤INKY
Rej masek, bohaté obãerstvení s domácím bufetem
K tanci i poslechu hraje skupina GAMA ·TERNBERK
Zaãátek ve 20 hod. – Kulturní dÛm Troubky
Vyhlá‰ení nejlep‰ích masek ve 22:30 hod, tombola o pÛlnoci
Srdeãnû zvou poﬁadatelé

59

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ • 4/2015

Pro chvíle oddechu
Silvestrovské zprávy
Předkládáme v základních bodech seznam akcí, které by mohly být naplánovány na nový rok 2016:
Bude znovu postaveno Nagano, ale už to nebude ubytovna pro občany, ale hotel pro domácí zvířata.
Chovatelé tak budou moci po úhradě příslušného poplatku v klidu odjet na dovolenou a budou tak mít
jistotu, že o jejich čtyřnohé miláčky bude dobře postaráno. V nadstandardu budou např. pokojíky s balkony a s výhledem na Vlkošskou.
V hale kulturního domu bude nainstalován automat místního rozhlasu, který bude nepřetržitě, po
dobu 24 hodin, přístupný veřejnosti. Po vhození dvacetikorunové mince se rozhlas automaticky
zapne v celé vesnici, a každý tak bude moci svým spoluobčanům kdykoliv sdělit, co má na srdci.
Protože na maják v Přerově si už všichni zvykli, postavíme si také svůj maják, a to uprostřed nového parčíku před kulturním domem.
Protože ovzduší v obci je třeba zlepšit, budou zrušeny všechny autobusové zastávky v obci. Nové
zastávky budou fungovat pouze na znamení a budou umístěny za vesnicí. Zastávka u Zavadilky
bude až u železného mostu a při cestování do Přerova bude možné stopovat autobus u Rucáku.
Všechny nové retardéry na nových komunikacích budou přebudovány na příkopy a neoznačené dolinky.
Budou se tím trénovat nervy a postřeh řidičů. (Ti pozornější už možná zaznamenali, že zkušební provoz
již probíhá na přírodním retardéru na Svárově).
Z důvodu zkvalitnění společenského života budou na nové asfaltové silnici před nákupním střediskem nahodile vyhloubeny kulaté důlky o průměru 20 cm a hloubce 15 cm. Veřejnost tak bude
mít možnost smysluplně trávit čas při čekání na Rosničku např. hrou v kuličky.
Ještě stále čtete? Stále nevěříte vlastním očím? Tak se prosím ještě jednou vraťte k nadpisu. Jsou to SILVESTROVSKÉ zprávy, které vás měly jenom pobavit.
Hana Obrtelová

Zajímavosti
První olympijské hry měly pouze jedinou disciplínu – běh.
Nejoblíbenější ženské jméno je Anna. Jmenuje se tak 100 milionů žen.
Vzpomínky na minulost urychlují usínání, myšlenky na budoucnost ho naopak prodlužují.
Alexander Graham Bell, vynálezce telefonu, nikdy netelefonoval své ženě ani matce. Obě byly hluché.
Nejdelší slovo na světě je Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu. Je to jméno jednoho kopce na Novém Zélandu. Zkuste si to vyslovit.
Zdroj: http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-prirode-a-vesmiru, 6. 12. 2015

Pranostiky
Mnoho sněhu v prosinci, mnoho trávy v létě.
Po svaté Baruši střez nosu i uší.
Na svatou Lucii jasný den – urodí se konopí i len.
Když je na Štědrý den jasno, bude tvrdý hrách.
Je-li na Štědrý den hvězdnaté nebe, bude úrodný rok.
Když na Štěpána svítí slunce, bude málo ovoce.

Rozumíte cizím slovÛm?
konzervativní – absolutní – triviální – privátní – detailní – majoritní – spontánní
bezprostřední, podrobný, jednoduchý, úplný, většinový, soukromý, tradiční

Řešení: tradiční, úplný, jednoduchý, soukromý, podrobný, většinový, bezprostřední
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My‰lenky slavn˘ch
Leckdy jsme pﬁesvûdãeni, Ïe nenávidíme lichocení – av‰ak nenávidíme jenom zpÛsob, jímÏ nám
bylo lichoceno
F. de la ROCHFFOUCAULD
S láskou ub˘vá ãas, s ãasem ub˘vá lásky.

B. NùMCOVÁ

Bojíme se stáﬁí a pﬁitom si nejsme jisti, zda se ho doÏijeme.

J. de la BRUYER

DÛstojná prohra nûkdy poslouÏí svûtu stejnû spolehlivû jako vynikající úspûch.
Vzpomínky otravují pﬁítomnost a niãí budoucnost.

E. DOWDEN
O. NOV¯

Úspûch je vûc veﬁejná. Neúspûch je soukrom˘ pohﬁeb.

R. RUSSLOVÁ

Îena, kterou pozvete na romantickou procházku do rozkvetlého sadu, bude alergiãka.
MURPHYHO ZÁKON
Krása není vÏdy pravá, pravda není vÏdy krásná.

G. LAUB

V˘chod slunce potû‰í v‰echno Ïivé. Nejhluãnûji projevují svou radost kohouti.
Kdo se jednou spálil, i na studené fouká.

V. SUTULESCU

FRANCOUZSKÉ P¤ÍSLOVÍ
LK

Smích – nejlep‰í lék
Ve tﬁídû paní uãitelka ﬁíká: „Dûti, otevﬁete si provûrkové se‰ity, vyzkou‰ím si vás, jak sly‰íte.“
Podívá se po chvíli na Nováãka a ﬁekne: „Ty uÏ to má‰?“
„Ano.“
Paní uãitelka otevﬁe se‰it a tam je napsáno: „Sly‰ím dobﬁe. Nováãek.“
Vojensk˘ lékaﬁ: „Poslechnûte, vojíne, pﬁi‰el byste v civilu ke mnû s takovou maliãkostí?“
„Ne, pane doktore, to bych si pro vás poslal.“
U soudu: „Z muzea jste odcizil dvû starobylé ‰avle, tak mi tady netvrìte, Ïe jste kradl z hladu!“
„Ale to je pravda, va‰e ctihodnosti, hájí se obÏalovan˘, já jsem totiÏ polykaã meãÛ!“
Potkají se dva známí a jeden se tváﬁí hodnû smutnû. „Co jsi takov˘ zamraãen˘?“
„Ani se neptej. Mám krásnou mladou Ïenu, ale poﬁád je nûjaká nemocná.“
Druh˘ mávne rukou a povídá: „A co bych mûl ﬁíkat já? Ta moje je stará a ‰karedá, ale zdravá jako ﬁípa.“
Dûti si hrají na písku, jen Pepíãek se baví pliváním na okno. Za chvíli se okno otevﬁe, vykoukne paní
a zlobí se: „Poslouchej, co to dûlá‰? Co by ti ﬁekla maminka, kdybys jí plival na okno?“
„Divila by se.“
„Divila? A ãemu?“
„No, my bydlíme v pátém patﬁe.“
Nov˘ lékaﬁ psychiatrické léãebny se pﬁi seznamování s pacienty ptá: „Vy jste se sem dostal jak?“
„No, zaãalo to tím, Ïe jsem se oÏenil. Vzal jsem si jednu vdovu s dospûlou dcerou. Ta se tedy stala mojí nevlastní dcerou.
KdyÏ nás pﬁi‰el nav‰tívit mÛj otec, zamiloval se do ní a pak se s ní oÏenil. TakÏe moje nevlastní dcera se stala mojí nevlastní matkou.
Potom se mojí Ïenû narodil syn, kter˘ byl samozﬁejmû otcÛv ‰vagr, protoÏe to byl bratr jeho manÏelky. No,
a kdyÏ byla moje nevlastní dcera mojí nevlastní matkou, byl i mÛj syn m˘m str˘cem.
Z toho vypl˘vá, Ïe moje Ïena, která je matkou mojí nevlastní matky, je mojí babiãkou a já jsem její vnuk. Ale
to není v‰echno. ProtoÏe mám za manÏelku svoji nevlastní babiãku, nejsem jenom její manÏel a vnuk, ale
i svÛj dûda. No nezbláznil byste se z toho?“
Ital u zpovûdi: „Otãe, za druhé svûtové války jsem pﬁechovával uprchlíka.“
„To není hﬁích.“
„Ale já bral nájem.“
„To není hezké, ale riskoval jste.“
„A poslední otázka: Musím mu ﬁíct, Ïe válka uÏ skonãila?“
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„To se nestydí‰? Teprve pﬁed t˘dnem jsi pochovával manÏelku a uÏ chodí‰ do kina?“
„Já tam ale chodím jenom na ãernobílé filmy.“
MuÏ se vrací nad ránem domÛ z hospody, rozsvítí a tam manÏelka s váleãkem na nudle: „Zbláznila
ses, teì ve ãtyﬁi ráno chce‰ péct?“
Ptá se advokát svého klienta, kterého soud právû osvobodil: „Tak co, spokojen s rozsudkem?“
„Samozﬁejmû, to jsem. Ale kdybych vûdûl, Ïe jsem nevinen, nemusel jsem si platit advokáta.“
LK

Reklama
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Reklama

KADE¤NICTVÍ
Dûkuji v‰em zákazníkÛm za pﬁízeÀ,
pﬁeji krásné Vánoce
a v‰echno nejlep‰í v novém roce 2016.

Hana Vávrová, telefon: 731 185 402

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

·Èastné a veselé Vánoce a v‰echno nejlep‰í v novém roce 2016.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
MARIE PAVLÍKOVÁ – KADERNICTVÍ
ˇ
Pﬁeji v‰em zákazníkÛm
radostné Vánoce
a hodnû úspûchÛ v novém roce 2016.
Telefon: 776 306 777

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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Reklama
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 4. 3. 2016 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 751 02 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka 4/2015: ……………………………………………………….................................................…………………
Jméno a adresa: ………………………………………………………….................................…..třída:………............
Správná odpověď z minulého čísla: JEŽKA, NA ZAHRADĚ.
Vylosovaní výherci, kterým přálo štěstí a dostanou odměnu: Vojtěch Brázda, Vladimír Majar, Eliška a Marie Malíkovy, Simona Sychravová, Michal Frgal, Filip Dušil, Daniela a Denisa Lužné, Anna a Terezka Duroňovy z Dubňan, Natálie Roubalová, Filip a Natálie Konupčíkovi, Hana Cikánková.
Redakce

Foto Jaroslav ¤iho‰ek

Foto Ludûk Judas

Foto Jaroslav ¤iho‰ek

âerti VíÈa, Martin, Vojtûch a Jarda
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