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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané,
máme za sebou nejkritičtější období roku, kdy jsme se obávali prudkých změn počasí, někdy spojených s nadměrným přívalem deště. Příroda kolem nás utichá, ptáci
se houfují a připravují k odletu. Jenom hejna špačků se snaží sezobat poslední zbytky
letošní úrody.
Každé léto má svůj odlišný scénář. Letos jsme si užili méně horkých dní, zato voda
poměrně slušně zaplnila deficit z dřívějších let. Vlivem častějších dešťů se trvale zelenaly
plochy v našich parcích. Musíme pochválit letošní brigádnice upravující naše parky. Nebály se sednout na sekačku a také pečlivě vyrývaly z trávy plevel. Věnovaly také pozornost čištění okrajů silnic. Díky této činnosti je naše obec krásná a všem se líbí.
Teplé období ještě neskončilo, ale čeká nás prudká změna barev v přírodě. Další
změnou bylo, že silnice ožily ráno i odpoledne řadou dětských kol. Z dalších událostí
si připomínáme volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, které se
uskuteční v říjnu 2016.
Důchodci se mohou těšit na pravidelné setkání 5. listopadu. Přejeme všem příjemný
podzim.
Redakce
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ZASTUPITELSTVO OBCE
USNESENÍ č. 12 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 14. 9. 2016
12Z/1a/2016
Zastupitelstvo obce Troubky určuje zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce
Troubky paní Hanu Kamelandrovou.
12Z/1b/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje za
ověřovatele zápisu Mgr. Marii Raškovou
a Jindřicha Válka.
12Z/1c/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje předložený návrh programu XII. zasedání zastupitelstva obce.

3. zprávu o činnosti Výboru pro protipovodňová opatření zastupitelstva obce v uplynulém období.
12Z/5a/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce k datu
31. 8. 2016, včetně komentáře.
12Z/5b/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
informace o rozpočtovém opatření č. 9/2016
a č. 10/2016, schválené radou obce.
12Z/5c/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016 v předloženém
znění.

12Z/3/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé
období.

12Z/5d/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. poskytnutí finančního daru v celkové
výši 410 000 Kč formou uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Troubky a Římskokatolickou farností Troubky, a to dle
přílohy.
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 16/2016
mezi Obcí Troubky a Římskokatolickou farností dle přílohy.

12Z/4/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva obce v uplynulém období.
2. zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva obce v uplynulém období.

12Z/5e/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. zrušení pohledávek pana Ladislava Hudce dle přílohy.
2. zrušení pohledávky paní Jany Malošíkové
dle přílohy.

12Z/2/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce.

Červen

Červenec
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12Z/6/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 215/1,
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou
panu Michalu Vojtkovi, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem, přičemž výměra
bude určena geodetickým zaměřením.

mu středisku Ostrava, k prověření a zapracování.

12Z/7/2016
Zastupitelstvo obce Troubky ukládá starostovi obce, aby jednotlivé podněty předal
zpracovateli územního plánu – Urbanistické-

12Z/9/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na
vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Troubky
k 31. 8. 2016.

12Z/8/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje vstup
obce Troubky do spolku Sdružení obcí a neziskových organizací, z.s..

RADA OBCE
40R/29a/2016
Rada obce Troubky ruší výběrové řízení na
prodej osobního dodávkového vozidla značky Mercedes.

USNESENÍ 40. ZASEDÁNÍ RADY
OBCE TROUBKY VE VOLEBNÍM
OBDOBÍ 2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ
KONANÉHO DNE 13. 7. 2016
40R/26/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 14213644 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
40R/27/2016
Rada obce Troubky schvaluje rozpočtové
opatření č. 9/2016 v předloženém znění.
40R/28/2016
Rada obce Troubky schvaluje poskytnutí
finanční podpory – dotace v celkové výši
3 000 Kč na financování provozu Občanské poradny realizované Oblastní charitou
Přerov.

40R/29b/2016
Rada obce Troubky schvaluje nové podmínky pro prodej osobního dodávkového vozidla
značky Mercedes.
40R/29c/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
smlouvy o zapůjčení vozu dle přílohy.
40R/30/2016
Rada obce Troubky souhlasí se zpracováním projektové dokumentace odbočky chodníku v ulici Dědina k prodejně Večerka a dále
k místní komunikaci v ulici Sadová.
40R/31/2016
Rada obce Troubky souhlasí s provedením

Srpen
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mimořádné deratizace v obci dle nabídky
společnosti Deratizace4D.
40R/32/2016
Rada obce Troubky schvaluje zrušení směrnice č. 1/2007 o používání motorových vozidel a zajištění provozu autodopravy.
40R/33/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části obecního pozemku p. č. 1553 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, dle přílohy.
40R/34/2016
Rada obce Troubky schvaluje zveřejnění
záměru prodeje části obecního pozemku p.
č. 215/1 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad
Bečvou, dle předložené žádosti.
40R/35/2016
Rada obce Troubky schvaluje zveřejnění záměru nájmu části obecního pozemku p. č. 483
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou.
40R/36/2016
Rada obce Troubky schvaluje záměr pachtu části obecního pozemku p. č. 3003, pozemku p. č. 3017, části pozemku p. č. 3025
a pozemku p. č. 3081. Všechny pozemky se
nachází v k. ú. Troubky nad Bečvou.
40R/37a/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na nájem obecního bytu
v bytovém domě DPS Šíma B paní Marcele
Koutové, a to do 31. 8. 2016.
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40R/37b/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na nájem obecního bytu
v bytovém domě DPS Šíma B paní Danuši
Jurníkové, a to do 31. 8. 2016.
40R/37c/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na nájem obecního bytu
v bytovém domě DPS Kozlovská paní Janě
Dvořákové, a to do 31. 8. 2016.
40R/37d/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na nájem obecního bytu
v bytovém domě DPS Šíma A paní Věře Bahounkové, a to do 31. 7. 2017.
40R/37e/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na nájem obecního bytu
v bytovém domě DPS Šíma B paní Renatě
Medkové, a to do 31. 7. 2017.
40R/37f/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na nájem obecního bytu
v bytovém domě DPS Záhumení panu Aloisu Frgalovi, a to do 31. 1. 2017.
40R/37g/2016
Rada obce Troubky souhlasí se změnou nájemce v obecním bytě na DPS Šíma A, kdy
tímto bude paní Vajdíková.
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USNESENÍ 41. ZASEDÁNÍ RADY
OBCE TROUBKY VE VOLEBNÍM
OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ
KONANÉHO DNE 20. 7. 2016
41R/14a/2016
Rada obce Troubky schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu – Výměna části oken na DPS Šíma B, společnost
OKNO H. – Milan Horák se sídlem v Přerově.
41R/14b/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
smlouvy na dodání veřejné zakázky malého
rozsahu – Výměna části oken na DPS Šíma
B, se společností OKNO H. – Milan Horák,
Přerov.
41R/15/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 14214104 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, a to pro akci
Sběrný dvůr pro obec Troubky.
USNESENÍ 42. ZASEDÁNÍ RADY
OBCE TROUBKY VE VOLEBNÍM
OBDOBÍ 2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ
KONANÉHO DNE 24. 8. 2016
42R/18/2016
Rada obce Troubky schvaluje předložený
program 42. zasedání rady obce.

Zacínování schránek
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42R/19/2016
Rada obce Troubky schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 10/2016 v předloženém
znění.
42R/20/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodej Mercedes Benz VITO společnosti HOTTECH s. r. o.,
Přerov, a to za kupní cenu uvedenou v podané nabídce v celkové výši 249 600 Kč včetně
DPH a pověřuje starostu obce ke zpracování
kupní smlouvy.
42R/21/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření licenční smlouvy na použití leteckých snímků
dle přílohy.
42R/22/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části obecního pozemku p. č. 483 v obci Troubky, k. ú. Troubky
nad Bečvou, dle přílohy.
42R/23a/2016
Rada obce Troubky schvaluje
1. přidělení uvolněného obecního bytu na
DPS Kozlovská paní Marii Raškové a uzavření nájemní smlouvy do 30. 11. 2016.
2. přidělení uvolněného obecního bytu na
DPS Šíma A paní Soně Pospíšilové a uzavření nájemní smlouvy do 30. 11. 2016.
3. přidělení obecního bytu na ulici Sportovní
panu Liboru Červinkovi a uzavření nájemní smlouvy po předání bytu původním nájemcem, a to do 31. 12. 2016.
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42R/23b/2016
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Janou Dvořákovou, a to
do 30. 9. 2016.
2. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to
do 30. 9. 2016.
3. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Danuší Jurníkovou, a to
do 30. 9. 2016.
4. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Františkem Kopečkem,
a to do 31. 8. 2017.
5. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Libuší Navrátilovou, a to
do 31. 8. 2017.
6. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Záhumení a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Zdenkou Nemravovou,
a to do 31. 8. 2017.
7. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Marií Meszárošovou, a to
do 31. 8. 2017.
42R/23c/2016
Rada obce Troubky schvaluje krátkodobý
pronájem obecního bytu na DPS Záhumení a uzavření nájemní smlouvy s panem
Radoslavem Zatloukalem, a to od 1. 9. do
30. 9. 2016.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 3/2016

42R/24/2016
Rada obce Troubky schvaluje termín a program XII. zasedání Zastupitelstva obce.

USNESENÍ 43. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 5. 9. 2016
43R/25/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Troubky a společností
HOTTECH s.r.o. na prodej vozidla značky
Mercedes, a to dle přílohy.

USNESENÍ 44. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 14. 9. 2016
44R/25/2016
Rada obce Troubky schvaluje předložený
návrh programu zasedání.
44R/26a/2016
Rada obce Troubky revokuje část usnesení
Rady obce č. 42R/23a/2016, a to bodu č. 1.,
kterým se přiděluje uvolněný obecní byt na
DPS Kozlovská paní Marii Raškové, včetně
uzavření nájemní smlouvy do 30. 11. 2016,
a dále bodu č. 3., kterým se přiděluje uvolněný obecní byt na ulici Sportovní panu Liboru
Červinkovi, včetně uzavření nájemní smlouvy do 31. 12. 2016.
44R/26b/2016
Rada obce Troubky schvaluje přidělení
uvolněného obecního bytu na ulici Sportovní paní Marii Raškové a uzavření nájemní
smlouvy do 31. 12. 2016.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Co si škola připravila pro tento školní rok?
Myslím, že letošní prázdniny nám do
sytosti naplnily touhu po pěkném počasí
a všem umožnily naplno se věnovat svým
oblíbeným činnostem, výletům či třeba jen
příjemnému odpočinku u vody.
Teď už ale nastal čas, abychom se
následujících deset měsíců opět věnovali
školním povinnostem. A aby ty školní povinnosti byly alespoň trochu odlehčeny, nabízí
naše škola žákům spoustu zájmových útvarů. Stačí si jen vybrat oblast uměleckou,
sportovní či vědomostní.
Dramatický kroužek patří již každoročně do naší nabídky, stejně tak tvořivá dílna a keramika. Školní redakce je tu pak
pro všechny začínající novináře, spisovatele a reportéry. Ti, kteří rádi sportují, mají
možnost navštěvovat kroužek tance, sportovních her, aerobiku či turistiky. No a pro
nadšence cizích jazyků máme k dispozici

Angličtinu s úsměvem či němčinu. Žáci II.
stupně mají navíc možnost navštěvovat
přírodovědný kroužek, a to vždy v úterý od
13.30 hod.
Během školního roku je pro žáky naplánováno i několik projektových dnů či kurzů,
které si kladou za cíl obohatit standardní
výuku. Tím nejbližším je plavecký výcvik
žáků 3.A, 3.B a 4. třídy. Novinkou byly dožínky, které na naší škole proběhly poslední
zářijový týden. Dále nás čeká dýňová slavnost žáků I. stupně či lyžařský výcvikový
kurz nabízený žákům II. stupně.
Je toho spousta a akce budou jistě ještě přibývat. Proto sledujte naše webové
stránky www.skolatroubky.cz, kde budete
o všech těchto akcích informováni.
Přeji všem rodičům, žákům a kolegům
úspěšný školní rok 2016/17.
Šárka Dvořáková

Hurá a je to tady! Jsem školák!
Ve čtvrtek 1. září 2016 to vypuklo. Devatenáct kluků a tři holčičky slavnostně nastrojeni a v doprovodu rodičů poprvé vstoupili do školních dveří jako školáci.
První den ještě bez aktovek, ale s nadšením a odhodláním, vlastním snad jen prvňáčkům, získat jedničky a pochvaly, se kterými se doma budou moci pochlubit tátovi a mámě.
Popřejme prvňáčkům, ať jim toto nadšení vydrží co nejdéle a nenechají se odradit
každodenním ranním vstáváním ani školními povinnostmi, které na ně čekají. Ať si co
nejdéle mohou říkat: „Hurá, jsem školák!“
Marta Kosíková (třídní učitelka I. třídy)
M
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Ekoškola
Je tu začátek nového školního roku a náš Ekotým
čeká spousta staronových, ale i spousta nových zajímavých úkolů. Jedním z nich bude přivítání nových
členů na první schůzce Ekotýmu.
V říjnu, v rámci Dne stromů, přijede sférické kino
s pořadem o stromech. Koordinátorky Ekotýmu čeká
ekologická konference a pro vybrané členy jsou připravené semináře dobré praxe.
nové EkoPrůběžně během celého školního roku se budou členové
odou energií
týmu zabývat základními tématy Ekoškoly – odpady, vodou,
a prostředím školy. Proběhne sběr papíru a na zajímavý program se můžeme těšit na Den
Země.
Patrně nejvýznamnější událostí tohoto školního roku bude pro naši Ekoškolu audit,
který na naší škole proběhne na jaře 2017.
Jana Prečanová

Speciální třída má novou paní učitelku
Zdravíme vás z naší speciální třídy. Letos
jsme se sešli v novém složení, protože paní
učitelka Michaela Mikešková je toho času na
mateřské dovolené. Po tuto dobu ji bude zastupovat paní učitelka Eva Staňková.
Celý školní rok se budeme věnovat přípravě dětí na další život, protože pro dva

žáky naší třídy je to poslední školní rok. Zaměříme se hlavně na praktické činnosti, sebeobsluhu, osobnostní rozvoj a komunikaci
se společností.
Věříme, že se nám bude dařit stejně
dobře jako v minulých letech.
paní učitelky Eva a Silva

Školní družina jede!
V září 2016 opět nastoupily do školní družiny zástupy dětí od 1. do 5. ročníku. Z celkového počtu 82 dětí si je paní vychovatelky rozdělily do třech oddělení, z nichž každé bude
pracovat podle vlastního vzdělávacího programu.
První oddělení pod vedením paní vychovatelky Zuzany Hostašové bude pracovat podle
vzdělávacího programu pod názvem Rok se skřítkem Ostružinkou, druhé oddělení pod vedením paní vychovatelky Silvie Štenclové se bude bavit vzdělávacím programem Čtyři roční
období v družině nás zabaví a třetí oddělení pod vedením paní vychovatelky Miroslavy Šenkár má pro děti připravený vzdělávací program názvem Jsme jedna rodina, ta naše družina.
Kromě individuálních aktivit bude školní družina podnikat tradiční společné zábavné akce,
jakými jsou např. drakiáda, posezení u ohýnku, pyžamová párty, karneval či sportovní odpoledne se školní družinou z Tovačova. Také v letošním školním roce mají děti možnost navštěvovat EKO kroužek pod názvem Bez medu to nejde, který má u nás již několikaletou tradici
a je u dětí velmi oblíbený.
Už se všichni těšíme na krásné zážitky ve školní družině.
Děti a paní vychovatelky
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Keramický kurz pro dospělé
ZŠ a MŠ Troubky pořádá keramický kurz pro dospělé. Letošní první
vní
ké
hodina proběhla v úterý 27. 9. 2016 od 18.00 do 19.30 hodin v keramické
dílně školy.
rý
Cena tohoto kurzu je 600 Kč, nebo máte možnost kdykoliv v úterý
et.
večer přijít a za cenu 60 Kč si práci s hlínou takzvaně osahat a vyzkoušet.
Z rukou účastníků kurzu vychází krásné dárečky a dekorativní před-e
měty do bytů i zahrádek. Zároveň si v dobrém kolektivu odpočinete
a zjistíte, že práce s hlínou je radostí a relaxací. Po vypálení střepu nastává moment glazování, a to je teprve dobrodružství, když čekáte, jak se
vám podařilo zkombinovat barvy a jak bude výrobek vypadat po vytaženíí
z pece. Zveme všechny zájemce mezi nás a těšíme se na nové tváře.
vá
Michaela Franková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní prázdniny v mateřské škole probíhaly v pracovním duchu. Třídy nám vymaloval
pan malíř veselými barvami. V prvním patře na Sportovní ulici nám zaměstnanci obce obložili
a vydláždili kuchyň, stolaři vyrobili a namontovali krásnou novou kuchyňskou linku. Na zahradě přibyly nové dřevěné herní prvky: domek s tabulí na kreslení, nášlapná lávka, dendrofon
s paličkami, koš na basketbal a lavičky k posezení.
Za všechno jsme poděkovali hned prvního září pánům starostovi a místostarostovi při jejich návštěvě všech tří tříd. Byli u našich nejmenších Broučků, u středňáčků ve třídě Berušek
i u předškoláků Sluníček.
Celkem navštěvuje mateřskou školu 66 dětí. Prvního zářijového dne je čekaly v každé třídě dvě paní učitelky. Oproti červnu došlo ke změnám v personálním obsazení. Nově pracuje v Beruškách paní učitelka Iva Navrátilová a u Sluníček paní učitelka Kristýna Kozlová, která přišla do školky na místo paní učitelky Renaty Ambrožové.
První den čekala děti maňásková pohádka O Červené Karkulce. Na další dny máme připraveno spoustu aktivit. U Broučků se ještě občas objeví nějaká slzička, ale kdo by se tomu
divil. Odloučení od maminek a tatínků je těžké.
Předškoláci jezdí od 23. září do Přerova na předplavecký výcvik, kde se učí základy
plavání, ale také se vydovádí s hračkami a na skluzavce. V nejbližší době nás čekají oblíbené drakiády a populární výstava dýní. Předškoláci přivítají naše nejmenší spoluobčánky
na vítání občánků v obřadní síni obecního úřadu. V kulturním domě se představí Sluníčka
na setkání seniorů, kde zatančí pro změnu našim nejstarším občanům. Na všechno už se
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY

Začal nový školní rok, a my jsme jako každé září naplánovali naše akce.
Zveme vás na:
2. 12. 2016
28. 1. 2017
25. 2. 2017
28. 4. 2017
27. 5. 2017

Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu
Školní ples
Dětské šibřinky
Rej čarodějnic
Dětský den

Chcete-li se s námi na organizaci těchto akcí podílet nebo máte-li zajímavé nápady, jste
to právě vy, koho mezi sebou velmi rádi přivítáme. Přejeme příjemný podzim.
Za SPŠ Romana Soušková

Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky
Vás srdečně zve na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD,
který se koná v úterý 25. října 2016.
V základní a v mateřské škole budete moci zhlédnout výstavku s podzimní tematikou.
Průvod bude vycházet od základní školy v 17.00 hod.
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Vážení občané,
v úterý 6. září jsme byli svědky historické chvíle ukládání zprávy do báně kostela.
Tomu předcházela bohoslužba za ty, kteří přijdou jednou po nás a budou žít tam, kde
nyní žijeme my. Dali jsme jim také duchovní dárek, modlitbu v podobě mše svaté. Snad,
až se jednou – jak doufáme – po dlouhých letech pustí, tak jako my, do opravy chrámu,
najdou v báni vzkaz naší generace a milé překvapení, že na ně kdysi zde někdo myslel.
Písemné rozsáhlé dokumenty farnosti, obce a školy uložené do dvou měděných zacínovaných tub toho budou němými svědky.
Nyní nad naší vsí září pozlacený kříž a kopule, oba jsou němí svědkové roku 1872,
kdy byly vztyčeny na věž nového kostela jako symboly víry našich předků, hlásících se
k odkazu biblické víry, staré jako lidstvo samo.
Pozlacený kříž má tedy svoji symboliku. Připomíná minulost i budoucnost. Minulost
spatřujeme v tom, co se na kříži stalo, a jeho význam je i v tom, že byl tak důležitý, že
člověk hovoří o éře před ním a po něm v podobě počítání letopočtu.
Budoucnost spatřujeme v tom, že při jejím završení bude toto znamení zářit na nebi
před očima každého, ne už jako symbol utrpení a smrti, ale jako symbol nového života.
Zlatá barva není barvou triumfu nebo výrazem pýchy, že na něco máme, ale zlatá barva
v křesťanském umění, zvláště na ikonách, je barvou Boha a těch, kdo jsou mu blízko.
Pozlacená báň je symbolem Země, prostoru našeho života, který bude proměněn
v nové a neměnné kvalitě. Jsou to symboly života a naděje. Tak jako zlato je ušlechtilý
kov, který nepodléhá změně, má být i život člověka ušlechtilý a trvale zaměřený k Tomu,
kdo proměňuje naši nestálost a často i nešlechetnost.
Samotný kostel je symbolem domu, kde se scházejí lidé, kteří zdvihají společně svá
srdce od zemitosti života k jeho výšinám. Přeji vám objevit tuto symboliku, která je víc,
než myšlenkou či filozofií, je životní silou a prostorem svobody ve všech podmínkách
života. Přesně takto to chápali naši předkové a celé generace před námi a předávali svůj
odkaz dál, ač jich nikdy takto smýšlejících nebylo mnoho, ale mnoho z toho žilo.
Požehnaný podzim přeje otec Radek

ené do báně
Dokumenty ulož

6. 9. 2016
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Akce farnosti
Neděle 25. září

Svatohuberstká mše svatá

Středa 2. listopadu

Modlitba za naše zemřelé

Pátek 11. listopadu

Svatomartinské hody v Henčlově
Lampionový průvod od kaple sv. Martina a svatomartinská
veselice pro děti a rodiny v henčlovské sokolovně.

Neděle 13. listopadu

Hodová mše před kaplí sv. Martina v Henčlově

Sobota 26. listopadu

Adventní koncert a žehnání adventních věnců

Rorátní mše svaté brzy
ráno v době adventní
a o svíčkách v době adventní – podle rozpisu bohoslužeb.
Výuka náboženství –
rodiče při křtu slibují, že
budou děti vychovávat ve
víře, přesto mnoho rodin,
svého slibu nedostává;
otec arcibiskup vyzývá
tyto rodiče, aby dostáli
svému slibu při křtu svých
dětí a děti doprovázeli jak
na nedělní bohoslužby,
tak je i přihlásili do náboženství.
Rozhovor s knězem –
kdo by měl zájem o rozhovor o víře, nebo zájem
o modlitbu za řešení různých obtíží, dveře fary
jsou otevřeny všem, nejenom věřícím.
(Termíny našich akcí jsou
upřesňovány na webových
stránkách farnosti, nebo
na farní veřejné vývěsce.)

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 3/2016

15

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V červenci 2016 se
dožili významného
životního jubilea:

V srpnu 2016 se
dožili významného
životního jubilea:

V září 2016 se
dožili významného
životního jubilea:

60 let
Kvetosláva Bršťáková
Alena Lajčíková

60 let
Drahomír Janča
Marian Večeřa
Dagmar Novotná

60 let
Danuše Kalábová
Jindřiška Němčáková
Josef Pazdera
Vlastimil Vojtek
Marie Lajčíková
Stanislav Malík
Oldřich Kolář
Pavel Raška

65 let
Jarmila Slezáková
Jan Červinka
Stanislav Špalek
Marie Tvrdá
Jarmila Machulová
70 let
Josef Kopřiva

65 let
Marie Kratochvilová
70 let
Helena Vránová
Marie Dočkalová
Emilie Řezníčková
80 let
Drahomila Smolková

75 let
Jana Beránková
80 let
Metoděj Zatloukal
Zdeňka Mikulská

85 let
Marie Kolářová
Marie Rossmannová

70 let
Václav Bartoník
Irena Pospíšilová
Josef Kratochvil
75 let
Josef Ticháček

85 let
Anežka Přehnalová

80 let
Jan Smolka

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
pohody a spoustu hezkých chvil
strávených se svými nejbližšími.

85 let
Marie Janoušková

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

OPUSTILI NÁS
Ladislav Hudec
Vladimír Krátký
Marie Ticháčková
Františka Svozilová

65 let
Jana Mrtvá
Darina Topenčíková

Jana Malošíková
Jan Janoušek
Josef Mrtvý
František Kopeček

Všem pozůstalým projevujeme
upřímnou soustrast nad bolestnou ztrátou
blízkého člověka.
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NAŠI DOPISOVATELÉ
Myslivna Chrbov (Chrbovsko)
Takzvaná myslivna Chrbov či Chrbovsko ležela v lužním lese Chrbov – na úplném
okraji katastrálního území obce Troubky. Myslivna měla dříve adresu Troubky č. p. 182,
později č. p. 565. Z myslivny to bylo mnohem blíže do obce Lobodice a jejich místní části
Chrbov. Do dnešních dní se z areálu myslivny dochovalo pouze torzo hlavního obytného
stavení a stodola. Tyto objekty jsou využívány Mysliveckým sdružením Lobodice, okolo
někdejší myslivny jsou umístěny voliéry.
Na olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě jsou v archivním fondu Velkostatek Tovačov uloženy nemnohé dokumenty k myslivně. Nejstarším z nich je kupní smlouva
ze dne 15. 10. 1842. Vrchní úřad panství Tovačov tehdy odprodal myslivnu Chrbov do
užívání Jiřímu Svačinovi, který zaplatil 600 rýnských stříbrných. Odprodej se týkal domku
(označen jako myslivecký kvartýr č. 17), zahrádky, dvorku, chléva a kůlny na dříví. Z kupní
smlouvy též jasně plyne, že se tehdy nejednalo o nový stavební objekt.
Ve Státním okresním archivu Přerov jsou uloženy archiválie ze sčítání obyvatel – tzv.
sčítací operáty. Pro Troubky se dochovaly sčítací operáty z let 1869, 1880, 1890, 1900,
1910 a 1921 (dokumenty z dalších sčítání obyvatelstva nejsou ve státních okresních archivech uloženy).
Areál myslivny Chrbov –
Mezi dochovanými archiváliemi jsou i sčítací archy
vysvětlivky k plánku
k myslivně Chrbovsko.
• Obydlí lesníka
V průběhu sčítání obyvatel za rok 1869 je objekt
• Stáj
uveden jako myslivna na samotě v lese (bez uvede• Stáj
ní čísla popisného). Myslivnu tehdy obývalo devět
• Chlév pro vepře
osob: František Špírek (ročník 1815) – revírník na
• WC
velkostatku Kuenburků, jeho manželka Františka (roč• Dřevník
ník 1816), jejich synové František (ročník 1847), Jan
• Holubník
(ročník 1848), Vilém (ročník 1853) a dcera Františka
• Stáj
(ročník 1851), dále pacholci Antonín Flora a Josef
• Obydlí hajného
Drábek a děvečka Kateřina Vybíralová (všichni tři po• Stodola
máhali v polním hospodářství, děvečka navíc ošetřo• Chlév pro vepře
vala dobytek – dvě krávy, dva voly, tři kozy a dva vep-

Areál myslivny Chrbov. Zemský archiv v Opavě – pobočka Olomouc
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v.
ře), součástí hospodářství bylo
myslivny Chrbo
stavení v areálu
né
yt
ob
í
též šest včelích úlů. František
vn
la
H
jákové
mladší a Jan Špirkovi byli v té
Foto Jarmily So
době již lesní adjunkti – v Anníně a Rakodavech. Jan Špirk byl
v letech 1871–1890 prvním lesníkem, který žil v hájence v Trní
u Věrovan (viz. Gustav Vožda –
Hájenka, seriál Region Věrovany,
č. 69, 2/2001).
Ve sčítacím archu za rok 1880
se již uvádí revírník Františekk
o
Špirk (v této podobě, nikoliv jako
Špírek v předchozím sčítání) a na-ní
víc s přesnějšími údaji o narození
Myslivna na Chrbově – hlavní obytná budova
a
(3. 11. 1815 v Křeslicích). Myslivnu
hospodářská stavení. Foto Jarmily Sojákové
dále obývali: jeho druhá manželka
Emilie (ročník 1838), jejich syn Adolf
(ročník 1874), příručí Jan Otáhal
(dozorčí lesní ve službě), děvečka
Karolína Krajská a čeledín František
Vymazálek. V tomto sčítání je již objekt myslivny uveden pod č. p. 182.
Ve sčítacím archu za rok 1890
jsou u objektu č. p. 182 poprvé
uvedeny dva byty (každý z nich
byl v jiném stavení). Majetníkem
prvního byl Jan Otáhal (narozen
27. 12. 1852 v Troubkách), s ním
Zbytek někdejší myslivny Chrbově – stodola a
žila jeho manželka Josefína
torzo hlavního obytného stavení. Foto Petr Jirák
(ročník 1863), jejich syn Jindřich
(ročník 1887), dále služka Marie
Tichá a čeledín Josef Gregovský.
Majetníkem druhého bytu byl Florian Lanža (narozen 5. 1. 1866 ve
Vřesovicích) – hajný za roční plat,
který žil společně s manželkou Filoménou (ročník 1862).
V roce 1900 žilo na Chrbovsku dokonce dvanáct osob,
v obou bytech po šesti. Majetníkem prvního bytu byl nadlesní
Jan Mraček (narozen 3. 10. 1843 v Rokytnici), jeho manželka Františka, rozená Špirková
(narozena 7. 7. 1851 v Klenovicích na Hané), jejich synové František (ročník 1874), Leo
(ročník 1882), Karel (ročník 1887) a také Anna Špirková, dcera po manželčině bratrovi.
Majetníkem druhého bytu byl hajný Josef Kéda (narozen 9. 12. 1871 v Rudce), jeho manželka Marie (ročník 1873), jejich synové Leopold (ročník 1895) a Jan (ročník 1897) a dcera
Marie (ročník 1900), poté ještě služka Františka Pirnosová.
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O manželech Mračkových jsem se již zmiňoval v článku Pátrání po původu herečky
Anny Ondrákové vede i do Troubek (Troubecký zpravodaj, roč. XXIII, č. 1/2014, s. 27–28).
Manželé Mračkovi žili dříve v Rakodavech, kde se 18. 12. 1872 narodila jejich dcera Anna,
které se 15. 5. 1902 v Tarnówě narodila dcera Anna, slavná herečka z dvacátých a třicátých let 20. století. Na začátku osmdesátých let 19. století se Mračkovi přestěhovali do
Troubek do místních objektů tovačovského velkostatku (č. p. 115 a 116 – později přečíslováno na č. p. 490), později (někdy v průběhu let 1891–1894) se přestěhovali do myslivny
Chrbovsko. Dne 13. 11. 1894 se v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Lobodicích konal svatební obřad Anny Mračkové s Bohumírem Ondrákem. Lze předpokládat,
že svatební hostina rodičů Anny Ondrákové proběhla právě v myslivně Chrbovsko. Jan
a Františka Mračkovi, prarodiče Anny Ondrákové, zemřeli v průběhu prosince 1908. Zbývá
ještě zdůraznit, že Františka žila na myslivně již dříve, byla totiž dcerou revírníka Františka
Špirka (viz sčítání za rok 1869). Zájemce o bližší podrobnosti odkazuji na výše zmíněný
článek o pátrání po původu herečky Anny Ondrákové.
V archiváliích ke sčítání lidu k roku 1910 se jako majitel prvního bytu uvádí Hubert Cenefels (narozen 31. 5. 1884 v Dobré Vodě u Čáslavi) – revírník velkostatku Tovačov, jenž
žil s manželkou Markétou (ročník 1885) a služkou Annou Zapletalovou. Majitelem druhého
bytu byl František Horák (narozen 31. 3. 1876 v Předmostí) – hajný velkostatku Tovačov.
Žil s manželkou Annou (ročník 1875) a s jejich společnou dcerou Marií (ročník 1910).
V archiválii k tomuto sčítání se poprvé uvádí, že každý byt se nacházel v jiném stavení
(v hlavním a vedlejším), přičemž obě stavení byla určena pouze k dočasnému obývání
vlastníků a jejich rodin. Vlastníkem celého objektu (č. p. 182 – myslivna revíru Chrbov) byl
David rytíř z Gutmannů, který v roce 1887 koupil od Kuenburků velkostatek Tovačov, jehož
součástí byla právě i myslivna Chrbov.
Konečně se dostáváme ke sčítání lidu z roku 1921 (č. p. 182 – osada Myslivna Chrbov,
majitel domu Vilém Gutmann). Majitelem prvního bytu byl stále Hubert Cenefels, správce
polesí velkostatku Tovačov. V té době byl již vdovcem a žil s družkou Janou Šrámovou
(ročník 1884), s jejími dcerami z prvního manželství – Hildou Šrámovou (ročník 1906)
a Markétou Šrámovou (ročník 1909), s jejich společnou dcerou Hubertou Cenefelsovou
(ročník 1920) a se služebnou Justinou Dočkalovou. Jana (uváděná i jako Johanna) Šrámová byla s dcerami Hildou a Markétou zapsaná k pobytu v Troubkách od prosince 1919.
Majitelem druhého bytu byl stále hajný František Horák (ročník 1876), jenž žil s manželkou
Annou (ročník 1875) a jejich dcerami Marií (ročník 1910) a Jiřinou (ročník 1913).
Hubert Cenefels si v polovině třicátých let 20. století postavil v Troubkách vilu (Vlkošská ulice, č. p. 451, později č. p. 348, dnes č. p. 451/52). Do hlavního obytného stavení
na Chrbovsku se místo Cenefelse nastěhoval František Majtner (narozen roku 1909 ve
Velké Bystřici), který zde žil téměř čtyři desetiletí (do roku 1973). Majtner žil s manželkou
Marií a jejich potomky Jarmilou a Vladimírem. Posledními obyvateli vedlejšího stavení byla
rodina Viléma Svítka (narozen roku 1921 v tovačovské místní části Annín). Brzy po únorových událostech roku 1948 byl zrušen velkostatek Tovačov, myslivna Chrbov poté připadla
podniku Státní lesy. Podle příjmení posledního obyvatele se i torzu objektu dodnes říká
Majtnerova hájenka. Od Jarmily Sojákové, dcery Františka Majtnera, jsem získal historické
fotografie areálu myslivny Chrbov (asi z poloviny 20. století). Seznámit se s nimi můžou
i čtenáři Troubeckého zpravodaje, bohužel na fotografiích není vyobrazeno vedlejší obytné
stavení. Paní Sojáková poskytla autorovi článku rovněž doplňující informace o posledních
obyvatelích myslivny Chrbov, jež bývá často označována i jako Chrbovsko (snad kvůli
odlišení od osady Chrbov, která je místní částí obce Lobodice).
Mgr. Petr Jirák, archivář a historik Státního okresního archivu Přerov
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KNIHOVNA
Poznámky ze života na vesnici
Zaujaly mě úvahy a zážitky paní Michelly Losekoot, která
terá žije
v Praze a píše o tom, jak to chodí na vesnici. Doufám, že vás její postřehy pobaví:
…Trávím červenec na vesnici. A mám k tomu několik zásadních poznatků. Celé se
to dá shrnout do jedné věty: Jsem tu absolutně nepoužitelná. Nic praktického neumím.
Neumím nic opravit, bojím se slepic a krav, nevím, jak se sází... (doplňte cokoliv, na co si
vzpomenete). Nejsem manuálně zručný člověk.
Neumím zatopit v kamnech. Nemám žádné pracovní oblečení, mé pracovní boty jsou
konversky. Když se mě lidé ptají, co dělám, klopím zrak, protože copywriting a spravování sociálních sítí tu zní stejně iluzorně jako kdybych řekla, že chovám stádo jednorožců
a chodím s Harry Potterem.
A já to tu i přesto absolutně zbožňuju. Začínám chápat ty lidi z velkých měst, kteří se
stěhují na venkov. Miluju to tu, hlavně protože:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lidé se tu znají jménem.
Potraviny tu nemají nálepky bio a eko.
Prostě jsou bio a eko.
Čerstvá bio vajíčka se dají sehnat přes
plot. Pro zeleninu a bylinky si zajdete na
zahradu.
Každý tu umí na něco hrát.
Všichni umí kulečník, fotbálek a pinčes.
Cokoliv se doma podělá, jeden ze sousedů to umí opravit.
Kdyby se porouchala jaderná elektrárna,
našel by se tu někdo, kdo by to opravil.
V hospodě stojí panák 13 korun.
Pracovní den tu začíná v šest a končí ve
dvě. Pak se maká na svém.
Pes je tu zvíře, které hlídá barák, odhání kuny a spí venku v boudě. Nenosí se
v kabelce.
Lidé se neohlašují na návštěvy na přesný čas, prostě se staví na jedno na zahradě. Ostatně, každou chvilku se u vás
někdo staví na kafe.
Všichni mají skvělou fyzičku.
Lidi tu umí pít. Občas to je proti fyzikálním zákonům, co tu zvládne vypít jeden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

člověk. Na druhou stranu, když někdo
udělá ostudu, jeho manželka o tom ví
ještě dřív, než se dopotácí domů.
Nemusím hledat nejlepší hospodu, je tu
jen jedna.
Všichni si tu pomáhají.
Do hospody se chodí na pivo, ne na večeři.
Do hospody se nechodí pracovat na počítači.
Většinu věcí v okolí by Pražák označil za
hipsterské a retro.
Nejbližší supermarket je 8 km.
Každý má doma mraky nářadí. Neexistuje pracovní přístroj či nástroj, který by
někdo v okolí neměl.
Lidé jsou tu přirozeně opálení.
Jedí hutně, úsporně a většinou naprosto
opačně než doporučují dietologové.
Fitko je tu všude kolem. Zkuste si složit
dřevo. Nebo zajít „do zemáků“.
Být celý den venku je pro všechny normální.
Sezení u počítače se nepovažuje za práci.
Jí se na zahradě.

Prostě nádhera. Nicméně se do Prahy zase vrátím, protože se tohle všechno asi nikdy
nenaučím. Ale snažím se! Každý den se naučím, udělám nebo objevím něco nového.
(Zdroj: http://ruzovapanda.blogspot.cz/2015/07/poznamky-ze-zivota-na-vesnici.html.
Text byl částečně upraven.)
Hezký podzim přeje Hana Obrtelová
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A LÉTA BĚŽÍ…

O čem se psalo před 70 lety
Z dobového tisku – týdeníku Naše Haná (vyšel v pátek 8. listopadu 1946) – jsme vybrali několik zajímavostí. Zaujal nás vypsaný konkurz ONV v Přerově na místo primáře
plicního oddělení přerovské nemocnice.
KONKURS
Okresní národní výbor v Přerově vypisuje konkurs na
místo primáře oddělení pro choroby plicní a tuberkulosu
v okresní veřejné nemocnici v Přerově.
Žadatelé o primariát musí míti titul odborného lékaře
pro choroby plicní a tuberkulosu anebo musí prokázati,
že pracovali ještě alespoň dva roky v poradně proti tuberkulose.
Přednost mají uchazeči, kteří mimo to vykazují praxi
interní, dále uchazeči, kteří vykáží vědeckou a publikační
činnost, nebo vedli již dříve samostatně plicní oddělení.
Požitky s místem spojené budou stanoveny po dobu
1 roku provisorně podle zák. č. Sb. 103/1926.
Po jednoroční uspokojivé službě ode dne nastoupení
služby nemocniční bude uděleno definitivum, při čemž
předchozí služba nemocniční bude započtena, pokud
žadatel bude míti na započtení právní nárok.
Zastávati jiné honorované místo, vyjma místo vedoucího lékaře v poradnách v příslušné oblasti není přípustno.
Žadatel se zavazuje udělené místo nastoupiti podle
jmenovacího dekretu.
K žádostem je připojiti tyto doklady:
• rodný a křestní list,
• osvědčení o československém státním občanství,
• lékařský diplom,
• vysvědčení úředního lékaře o duševní a tělesné způsobilosti žadatelově,
• vysvědčení zachovalosti,
• potvrzení o státní a národní spolehlivosti,
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průkaz o vojenské službě,
curriculum vitae, zevrubně pokud jde o činnost v letech 1938-45
seznam uveřejněných vědeckých prací,
doklady o předchozím odborném vzdělání, o požadované kvalifikaci a o dosavadní
lékařské praxi,
průkaz o udělení titulu odborného lékaře pro nemoci plicní a tuberkulosu.

Řádně doložené žádosti buďtež podány v podatelně okresního národního výboru
v Přerově, Smetanova ul. č. 7, I. poschodí, dveře č. 6, do 12. hodiny polední dne 7. prosince 1946.
Na žádosti po této lhůtě došlé nebude brán zřetel.
Žádosti jest podati ve dvou obálkách, při čemž na vnitřní obálce jest vyznačiti: „Konkurs na místo primáře plicního a tuberkulosního oddělení“.
Zajímavá je také tehdejší inzerce a reklama – citujeme:
•

Máte mnoho práce? Vypomůžeme Vám. Zn. „Úřednice“ do adm. t. l.

•

Přijme se svobodný pán do bytu. Adresa v administraci t. l.

•

Dvě kozy na chov prodá Florián Potůček, Rokytnice.

PŘEROVSKÁ KINA
Před 70 lety měl Přerov čtyři kina.
Tehdejší promítaná představení:

V současné době je v Přerově
v provozu kino Hvězda.
LK
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Troubecký klub seniorů
Letní prázdninová klubová pauza našich seniorů se letos nekonala. Prázdniny byly
aktivně naplněny např. návštěvou lázní v Luhačovicích, setkáním na Vápenici při opékání uzeniny nebo účastí na zábavném odpoledni v Grymově na hřišti při hře minigolfu
tříčlenných družstev z osmi obcí okresu Přerov a setkáním a hrou na našem hřišti pétanque. Moc pěkné léto jsme zažili.
První zářijový čtvrtek v klubovně byl spojený s vyprávěním o zážitcích s vnoučaty
z prázdnin a představou o činnosti v nastávajícím období. Věříme, že se klub stane pro
naše občany, aktivní důchodce, radostným místem setkávání. Přijďte za námi, zveme
všechny, kdo chtějí strávit společně volný čas. Těšíme se na vás.
V závěru měsíce září jsme jeli na zájezd za zdravím do maďarských lázní a dále na
zájezd, který každoročně připravuje pro seniory Olomoucký kraj, tentokrát na zámek
Náměšť na Hané a Javoříčské jeskyně.
Jarka Špalková
Luhačovice

Grymov

Folklorní soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák má za sebou další a nebojíme se říct, že úspěšné folklorní hodové
slavnosti. Počasí se opět vydařilo a organizace slavností proběhla také bez větších problémů. Odměnou pro nás byl „Liďák“ plný diváků. Věříme, že odcházeli spokojeni.
Slavnosti byly zahájeny jako obvykle průvodem, a to je vždy krásný pohled na spoustu krojovaných, kteří dojeli do Troubek oslavit s námi hody. Po programu byla ještě volná
zábava, ke které hrála dechová hudba. A parket byl hezky zaplněný tančícími. A to nás
všechny nejvíce těší, že se lidé o hodech v neděli příjemně pobaví.
Týden po hodových slavnostech byl náš soubor pozván na Anenskou pouť do Rožnova pod Radhoštěm. Slavnosti probíhaly již od rána, ale náš soubor vystupoval jako
hlavní host programu odpoledne, a po hodinovém, velmi náročném vystoupení v úmorném vedru, jsme byli odměněni zaslouženým potleskem.
V neděli 11. 9. jsme byli na pozvání města Prostějova tancovat na hodech. Tato akce
je vždy krásná. Prostějov je taková malá Mekka hanáckého folkloru, ale i přes dobrou
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organizaci a itinerář vystoupení, často bohužel dochází ke zdržení programu. Soubory
mají přesně stanovenou dobu vystoupení, ale my, Hanáci, když už dojedeme, tak se na
čas nehledí. Zvlášť, když už je plné náměstí stánků a burčáku.
V sobotu 17. 9. jsme byli opět na dožínkách v Olomouci, na pozvání Okresní agrární
komory. Toto naše vystoupení se vždy skládá z pásma Dožatá, a poté asistujeme při předávání dožínkových věnců pro nejlepší hospodáře. Bohužel, moc nám nepřálo počasí,
ale vše proběhlo podle plánu, a to že pršelo, to všem těm zemědělcům určitě nevadilo,
protože sucho na polích nemají moc rádi.
Nyní nás čeká v říjnu vystoupení na Senior sympoziu 2016 v Přerově v Městském
domě. Moc se na něj těšíme, protože naši starší spoluobčané dovedou vždy srdečně
ocenit hanácký folklor a lidové písničky, které si všichni pamatují ze svého mládí.
Dále máme rozjednané pozvání na slavnostní otevření Kulturního domu v Ratíškovicích. Již jsme tam jednou v minulosti tancovali a moc se nám tam líbilo, protože tam
každý host končí svou účast Na Slavíně, což je část Ratíškovic, která se skládá z vinných
sklípků.
No a jak ten čas letí, naše soubory Hanáček, Hanák – omladina a Hanák se pomalu
připravují na vánoční posezení u cimbálu. Jako každý rok i letos připravujeme krásný
a zajímavý program. Samozřejmě, že se budou prezentovat i místní kulturní složky, ale
budeme také zvát i nějakého vzdálenějšího hosta s jiným folklorním temperamentem.
O to vás nemůžeme při návštěvě cimbálu ochudit. Jednání již probíhají, je to vždy stejné, oslovíme více souborů a doufáme, že si někdo ten čas vyšetří a do Troubek přijede.
Tak tedy doufáme, že se i vy, milí Troubečáci, dostavíte a přijdete se pobavit. Letos je
posezení u cimbálu v sobotu 10.12. od 18.00 hodin.Všechny vás zveme.
Staňa Vojtek, předseda
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Hanáček a Hanák – omladina
V loňském školním roce 2015/2016 měli čle-nové folklorních souborů Hanáček a Hanákk
– omladina možnost zatančit a zazpívat na kulturních akcích v Troubkách a blízkém okolí. To,
co se v průběhu zkoušek naučili, představili na
velikonočních dílnách v Troubkách, na dětských
folklorních festivalech v Hulíně a Majetíně, reprezentovali naši obec při celorepublikové akci
Vesnice roku.
Závěrečným a současně
rozlučkovým vystoupením pro
všechny členy bylo hodové vystoupení v Troubkách. Letošní folklorní hodové slavnosti se
opravdu vydařily, ulice Troubek se
zaplnily spoustou hodovníků, dechová muzika hrála do kroku krojovanému průvodu, na který bylo
radost pohledět a nedělní slunečné počasí způsobilo, že celé hody
byly úžasné.
š h vystoupení
t
í uznání
á í a nemalý
lý potlesk,
tl k proHanáčkům i Omladině patří za všechna
tože každé pódiové představení zatančili, jak nejlépe dovedli.
Měsíc září s sebou přináší pro všechny školou povinné mnoho nových začátků. Jedním z nich je i zahájení činnosti všech složek folklorního souboru. Zkoušky probíhají
každý čtvrtek v sále Kulturního domu v Troubkách v těchto časech:
Přípravka Hanáčku
Hanáček
Hanák - omladina:

16.00 – 16.45 hod.
16.45 – 17.30 hod.
17.30 – 18.30 hod.

(děti z MŠ a 1. třídy)
(děti od 2. třídy)
(mládež)

Pokud máte zájem dobře se pobavit, zatančit si a zazpívat, přijděte mezi nás!
Těší se vedoucí souboru Eva Vojtková
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Český zahrádkářský svaz
Cesta po Moravě
V sobotu ráno 27. srpna 2016 jsme
vyrazili s ČZS ZO Troubky na další poznávací tematický zájezd po Moravě, s jehož obsahem nás seznámila paní Jarmila
Jehlářová.
První zastávka vedla do „voňavého“
města Loštic. Navštívili jsme výrobnu tradičních tvarůžků. Po prohlídce provozu jsme se
v muzeu seznámili s historií a současností
výroby. V rámci prohlídky nám byl promítnut
dokumentární film, který vypráví o historii
Olomouckých tvarůžků od roku 1876 – založení manufaktury a historii rodu Wesselsů,
výrobců a majitelů až po současnost.
Protože se pak nachýlil čas oběda, rozešli jsme se po skupinkách po místních
restauracích. Museli jsme se rozdělit z důvodů zaplněnosti podniků. V Lošticích mají
Loštice
restaurace o tržbu vždy postaráno pro velký zájem návštěvníků muzea a prodejny.
I my jsme se po obědě do podnikové prodejny vypravili a nakoupili si pro sebe, rodiny
a známé různé druhy výrobků z tvarůžkového sýra. Někteří z odvážlivců se vypravili
do vedlejší cukrárny, aby ochutnali zákusky
z tvarůžků a tvarůžkovou zmrzlinu.
V rámci dopoledního rozchodu a prohlídky samotného města někteří z nás objevili, že
v jednom z domů je otevřena expozice malíře
Adolfa Kašpara. Šlo o jeho bývalý dům, ve kterém měl ateliér. Využili jsme toho a prohlédli si
vystavené exponáty – nábytek a jeho díla. Navíc byla v přízemních místnostech menší vý-Rozárium
stava děl výtvarníka Radka Pilaře, z jehož ruky
y
vzešel loupežník Rumcajs s Mankou a Cipís-kem, postavička chlapečka Večerníčka a mnoho
dalších oblíbených dětských hrdinů.
Na návrhy účastníků zájezdu se dále směřovalo do obce Příkazy na prohlídku Hanáckého skanzenu. Bohužel, pro opravu a uzávěrku
silnice se prohlídka nemohla konat, a tak další
cesta vedla směrem na Olomouc. Těšili jsme
se na návštěvu rozária se 400 druhy růží, které
bylo obnoveno z peněz krajského města a Evropské unie.

Loštice
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Většina z nás byla ovšem zklamaná, protože na záhonech se objevovalo množství
plevele a kopřiv. Ani architektonické řešení obnovy nás příliš nenadchlo. Po prohlídce
a krátkém odpočinku jsme se už vydali domů. Počasí nám ten den přálo a všichni se
vraceli příjemně unaveni, s plnými taškami „voňavého zázraku“ z Loštic.
Myška Sázelka
Pro ty, kdo s námi nebyli, přikládám recept na tvarůžkovou pochoutku. Ovšem pro
tvarůžky si musíte zajít do jednoho z místních obchodů.
Plněný řízek
Potřeby: 4 silnější řízky z vepřové kýty nebo kuřecí prsa, 100–150 g tvarůžků, 1 vejce, hladká mouka, strouhanka, sůl, tuk na smaženíPostup: Do plátků masa nařízneme kapsu a zlehka je naklepeme. Kapsu naplníme
tvarůžkem a maso spíchneme párátky. Osolíme a obalíme v klasickém trojobalu. Osmažíme a pak jen pomlaskáváme při dobrém obědě s bramborem a tatarkou.

Český svaz chovatelů
Milí příznivci chovatelů,
o víkendu 10. – 11. září pořádala naše organizace výstavu drobného zvířectva v areálu
na Loučkách. Naše počáteční obavy, že nás chovatelé letos neobešlou zvířaty a nebude
se na co dívat, se nakonec ve čtvrtek před výstavou rozplynuly. Sešlo se nám krásných
89 kusů králíků, 96 holubů a 23 voliér drůbeže. U drůbeže se dokonce vystavovaly: husa
česká bílá, husa česká chocholatá, husa landenská, kachna pekingská a krůta česká.
Celkem vystavovalo 33 chovatelů nejen z naší organizace. Počasí nám přálo, možná až příliš, protože jsme museli zastínit voliéry s drůbeží, aby zvířata netrpěla velkým
horkem. I když je hlavním posláním výstavy předvedení toho, co se nám, chovatelům, za
uplynulý rok podařilo, nezapomněli jsme ani na uspokojení hladu a žízně návštěvníků, což
vyvrcholilo již tradičním přátelským posezením v sobotu večer.
Letos, po dlouhé době, přední stránka katalogu nepatřila králíkovi, ale drůbeži, jak je
zřejmé na přiložené fotografii. Tvorbu a tisk katalogu naší výstavy zajišťuje každoročně
rodina Vyvlečkových.
Chovatelství je spojeno s krásným heslem – Pro radost, krásu a užitek. A to bylo i mottem naší výstavy. Myslím si, že tato slova vystihují vše.
Ocenění, 1. místo v kategorii králíků, získal tradičně přítel František Páleník z Ivaně
za Novozélandského bílého, 1. místo za holuba Kapucín si odvezl přítel Pavel Hradílek
z Nových Dvorů a 1. místo za drůbež Husa česká bílá získal přítel Radovan Slováček
z Horní Moštěnice.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům i příznivcům našeho spolku, kteří pomáhali s organizací výstavy, a neméně i všem, kteří nelitovali vzácného volného času
o víkendu a naši výstavu poctili návštěvou.
Jarmila Jehlářová
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Myslivecké sdružení Mezivodí Troubky
Ke své vládě se v přírodě přile se stalo
Grilované maso na jeh
hlašuje podzim. Není malíře, který
ých slavnostech.
eck
sliv
My
při
ou
pochoutk
by uměl vykouzlit tak nádhernou,
měnící se paletu barev. Příroda nám
vydává to, co v ní vyrostlo a dozrálo v době, kdy byly ty nejlepší podmínky – teplo, vláha. I v říši živočišné
v naprosté většině dospívají mláďata,
která se budou potýkat s další životní
překážkou poprvé. Je jí dlouhodobé
sychravé počasí a zima. Je potřeba
nabrat sílu, aby strádání bylo co nejmenší. Je to signál i pro myslivce, aby
si i oni připravili dostatek krmiva do
mysliveckých zařízení.
Troubečtí myslivci však nežijí pouze chovem a péčí o zvěř. Zřejmě nebude troubeckého občana, který by v podvědomí nevěděl o nějaké té společenské akci pořádané nebo
spolupořádané myslivci. Pokud se samozřejmě některé z akcí přímo neúčastnil.
My můžeme dodatečně poděkovat těm, kteří nás a naše snažení přišli podpořit na
IV. myslivecké slavnosti.
Ještě před slavnostmi jsme na střelnici na Vlažné pořádali IX. ročník střeleb Troubky
versus Záříčí. Jako správní hostitelé jsme nechali hosty vyhrát v poměru 420:430 sestřelených terčů. Tím se také Záříčí dostalo do celkového vedení 4:5 a my jim příští rok u nich
máme co vracet, jak to řekl při předávání putovního poháru pan Stanislav Berčík senior:
„Gratulujeme vám k vítězství, předáváme vám pohár do Záříčí a počítejte s tím, že si pro
něj příští rok přijedeme k vám.“
Hlavní střelecké závody se konaly poslední srpnovou neděli. V XIX. ročníku se ve startovním poli střeleb O troubecký pohár jednotlivců se představilo třicet závodníků, z toho

Zleva Vymětal, Svozil, Dostál, Dřímal, Fiala, Lejsek ml., Kučeřík, Lejsek st., Šimčík st.,
Červinka, Šimčík ml., Berčík, Kratochvil, Mrtvý, Novotný, Smolka Př., Peluha, Smolka Al.,
Stavinoha, Judas.
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dvě ženy zastupující rodinu Olšanskou. Napínavý
vý
souboj o prvenství do poslední chvilky byl šťaststnější pro kroměřížského Mrhálka. Ten získal s druuhým v pořadí Borákem stejný počet 453 bodů,
ů,
ale ve prospěch lídra soutěže hovořila pravidla,
a,
přesněji vyšší nástřel na malorážce. Třetí Kořínek
ek
nasbíral 446 bodů. Z domácích se ve startovním
m
poli objevili pouze Svozil a Stavinoha. Prvně jme-novaný končil první desítku a druhý začínal třetíí
desítku ve výsledkové listině. Pro Mrhálka to byll
pátý triumf v historii soutěže a na pomyslný trůn,,
který do konání střeleb obsazoval spolu se Svozilem se čtyřmi tituly, tak nasedl sám.
V době vydání tohoto čísla už budeme mít
za sebou dvě důležité události.
První z nich je spolupořádání VI. svatohubertské mše v kostele svaté Markéty v Troubkách poslední neděli v září.
Tou druhou byla společná gratulace dlouHistorická fotogr
holetému členovi Josefovi Kratochvilovi k jeho
afie z myslivec
kých
začátků Josefa
sedmdesátce. Půlstoletí působení v myslivosti
Kratochvila.
je úctyhodná doba a pro Pepíčka a jeho okolí
je zde ještě bonus v podobě mysliveckého a looveckého troubení. Je to pro něj koníček i poslání.
Od začátků, kdy mu tóny do hlavy vtloukal lesní
Doubrava, až do dnešní doby, kdy sám předává to
nejlepší mladým, aby, až přijde čas, měl své pokračovatele. Když se řekne ZÁTRŽA, tak si myslím,
že naprostá většina Troubečáků a nejen jich ví, že
se jedná o hudební seskupení mysliveckých a loveckých trubačů ze Záříčí, Troubek a Žalkovic. Od
jejího zrození až do těchto chvil je Josef Kratochvil
jejím členem. Popřejme tedy ještě dodatečně oslavenci dlouhá a zdravá léta, a co nejvíce příjemných
chvil s myslivostí a troubením uprostřed svých blízkých.
Závěr roku od poloviny října je spojen v troubeckém revíru se společnými hony na bažanty. Je to rovněž doba, kdy při tomto setkání můžeme poklábosit
píček
A tady je oslavenec Pe
se svými mysliveckými přáteli a příznivci o tom, co se
es.
v plné síle dn
nám povedlo, co se nám nepovedlo, co bychom mělii
u
v budoucnu stihnout. Pokud budete v sobotním ránu
nebo odpoledni slyšet táhnoucí se myslivecké troubení vězte, že to budou tóny mysliveckých trubačů z areálu Konírny při těchto honech. Ráno to budou uvítací fanfáry a odpoledne znělky k ukončení lovu a závěrečné Halali.
Podrobnosti nejen o výše uvedených akcích, ale i o plánech našeho spolku najdete na
internetu na adrese http://myslivosttroubky.webnode.cz/
Luděk Judas
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Sbor dobrovolných hasičů Troubky
Období dovolených skončilo a život se vrátil do běžných kolejí. Dětem skončily prázdniny a usedly do školních lavic. I hasiči se vrátili ke své pravidelné činnosti. Po prázdninové
přestávce se vrátili ke svým soutěžím. Mladí hasiči pokračují ve svých soutěžích a stejně tak
družstvo mužů pokračovalo ve Velké ceně OSH Přerov, a to s průměrnými výsledky.
VC OSH byla zakončena poslední víkend v srpnu a zároveň bylo provedeno její vyhodnocení. Vítězem VC OSH Přerov se stali hasiči z Babic v kategorii mužů a v kategorii žen se
přebornicemi VC OSH Přerov staly ženy z Radíkova.
V seriálu mladých hasičů se soutěže dostaly do samého závěru a poslední soutěž proběhla 10. 9. 2016 ve Sříteži nad Ludinou. I zde bylo vyhodnoceno celkové pořadí všech
zúčastněných soutěžních družstev. Naši mladí hasiči obsadili v silné konkurenci pěkné čtvrté
místo. Vedení sboru vyslovuje poděkování vedoucímu br. Františkovi Gregovskému a jeho
zástupci br. Lukášovi Bálintovi a Martinovi Smolkovi za vedení kolektivu mladých hasičů.
Letošní sezona soutěží se pomalu blíží ke svému konci. Ještě proběhne pár pohárových soutěží v okrese i mimo okres, kterých se soutěžní kolektivy budou účastnit. Dne 1. října 2016 proběhne zahájení soutěže požární všestrannosti a hry Plamen 2017 branným
závodem ve Vysoké u Hranic.
Činnost výjezdové jednotky pokračuje ve svém harmonogramu, který si určila v daném
výcvikovém roce. Probíhají školení odbornosti, nacvičování daných situací, školení první
pomoci a výcvik se svěřenou technikou. Účast na těchto školeních je 85 procentní a každý
z členů jednotky se snaží zdokonalovat a získávat vědomosti, které jsou pro výkon služby
důležité.
V rámci výcviku proběhlo výcvikové školení
v měsíci srpnu, a to výcvik na vodě a záchrana
tonoucího. Výcvik proběhl na Tovačovských jezerech. Školení bylo úspěšné a věřím, že členům
jednotky poskytlo patřičné vědomosti, které nám
předával patron naší jednotky, příslušník HZS
územní odbor Přerov nrtm. Jiří Machala. Jednotka vyslovuje poděkování za dané školení.
Sbor se také stará o techniku, výstroj a výzbroj svěřenou do užívání sboru. Čekají nás
technické prohlídky vozidel a jejich příprava na
zimní období. To období vyžaduje zvýšené úsilí
členů, aby technika byla akceschopná a byla připravena k okamžitému použití.
Také probíhají pravidelné revize dýchacích přístrojů, které jsou nezbytnou ochranou zasahujícího hasiče. Probíhají pravidelné zkoušky agregátů, jejich funkčnost, tak aby byly akceschopné. Zde patří poděkování veliteli jednotky br. Petru Březinovi, který vede a připravuje
všechna praktická a odborná školení ve spolupráci s patronem naší jednotky, kterým je příslušník HZS Olomouckého kraje územní odbor Přerov Jiří Machala. Také patří poděkování
všem členům výjezdové jednotky.
V hasičské zbrojnici proběhly úpravy společenských prostor, kde byl vyměněn stávající
bar za nový, byla zde položena dlažba a bylo dáno do provozu výčepní zařízení. Finančně se
na tom podíleli hasiči ze svých zdrojů a obec Troubky. Opravy byly provedeny vlastními silami.
Výbor sboru děkuje členům, kteří se podíleli na akcích sboru a údržbě hasičské zbrojnice, a také soutěžním družstvům za reprezentaci obce a našeho sboru.
Výbor sboru SDH Troubky
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Stáj Krejčířovi
Závody ve všestrannosti v Lošticích
V pátek 17. června jsme vyrazili směrem na Loštice, kde se o víkendu konal 39. ročník
Zlaté podkovy. Barvy naší stáje reprezentovala pětiletá klisna Fanny. V sobotu absolvovala bezchybně drezurní i parkurovou zkoušku, což byl vstupní lístek do nedělního crossu.
Na start crossu se Fanny se svou jezdkyní postavily krátce po 16. hodině a po úspěšném
projetí cílem se v konečném zúčtování umístily na báječném 7. místě ze třiceti startujících.

Hobby závody v Doloplazech
Před započetím našich jezdeckých táborů jsme 2. července jeli závodit s našimi poníky
na hobby závody do Doloplaz. V soutěži do 50 cm startovala Anna Burianová se svou stálou
závodní parťačkou Biancou a nově vzniklá dvojice, respektive trojice, v této soutěži byla
Lucie Pečinková se Šárkou a vodičem Šárky byl Lucčin tatínek Tomáš. Celkově inkasovali
5 trestných bodů za pomalé tempo, ale na překážkách zajeli bezchybně.
Další dvojicí, startující v téže soutěži, byla Anička Burianová a Bianca, které se po bezchybné jízdě umístily na 10. místě. V následující soutěži do 70 cm startovala již jen Bianca
s Aničkou a získaly skvělé 4. místo díky bezchybně zajetému parkuru.

Hobby závody v Prusinovicích
Na další závody jsme vyrazili 31. 7. 2016 do Prusinovic. Startovala Anna Burianová a Bianca v soutěži na čas 50 cm a obdržely ceny za skvělé 3. místo. V následující soutěži –
dvoufázové skákání 60/70 cm, startovala spolu s Biancou i Fiesta a Irena Doležalová. Obě
dvojice projely obě fáze bezchybně.

Parkurové závody v Tečovicích
Po delší závodní pauze klisen Fanny a Elisabeth-B jsme vyrazili na oficiální parkurové
závody do Tečovic, a to 7. srpna 2016. Fanny
startovala v soutěžích ZZ (80cm) a obsadila
5. místo. Dále startovala v soutěži ZM (90 cm)
a obsadila krásné 3. místo. Následující soutěž
100/110 cm startovala již jen Elisabeth-B a odvezla si 4. místo. V soutěži ZL (110cm) po bezchybném parkuru obsadila Elis opět 4. místo.

Parkurové závody v Troubkách
Dne 21. srpna 2016 vyrazily celkem tři dvojice z naší stáje na hobby závody do Troubek.
V soutěži 70 cm obsadila Petra Loskotová se
svým čtyřletým valáškem Loránem krásné 2.
místo a Anna Burianová s Biancou se ve stejné
soutěži umístily na 4. místě.
Bianca.
V následující soutěži startovala Irena DoleParkurová ukázka. Anna a
á.
iov
žalová se svou čtyřletou klisnou Fiestou a v záFoto Sabina Haram
kladní části inkasovaly několik trestných bodů,
což jim zavřelo tzv. vstupní bránu do druhé fáze. Obdobný výsledek měla i Petra Loskotová
s Loránem a absolvovali proto pouze fázi první.
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Své příležitosti se nyní ujala Anna Burianová se svou pony klisnou Biancou a po bezchybně zajeté první fázi na výšce 80 cm pokračovaly do fáze druhé na výšce 90 cm. V konečném součtu obdržely za druhou fázi 8 trestných bodů a celkové 9. místo, ale především
pochvalu od trenérky.

Přivítání nového školního roku po jezdecku
Dlouho plánovaná a připravovaná akce – Přivítání nového školního roku po jezdecku – je
za námi. Akce vypukla 3. září 2016, krátce po 10. hodině dopolední, a to předvedením všech
koní, kteří jsou ustájeni v našich stájích. Diváci se mohli opět těšit z historických ukázek Družiny z Bukovíka, dále zde Armáda ČR předváděla veřejnosti ukázky první pomoci.
Pozvání na naši akci přijala i Verča Kociánová se Šošonkem. Ti předvedli nádherné partnerství mezi člověkem a koněm v ukázce přirozené komunikace.
Nesmíme zapomee. Verča Kociánová a Šošon.
nout ani na holky
Ukázka přirozené komunikac
Komínkovy, které
Foto Vladimír Kratochvil.
nás zasvětily do
westernové ukázky se svým nádherným koníčkem.
Novinkou letošního
ročníku byla velmi
působivá ukázka kynologického výcviku
sportovního
psa.
Byla
předvedena
v oblasti poslušnosti
a dokonce i obrany.
Kynologická ukázka obrany. Foto

Vladimír Kratochvil.
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Kratochvil.

Členky našeho oddílu předvedly divákům velmi bohatý program.
Těm se mohl tajit dech, když klisna Elisabeth-B překonávala cihlovou zeď jako tzv. skok mohutnosti.
Další součástí programu byla napínavá židličková, parkurová ukázka,
pivní barel, čtverylka, voltižní vystoupení nejmladších členek na pony kobylce Šárce, taneční vystoupení koníka Šemíka a v závěru jezdeckého
programu dorazily i známé pohádkové bytosti v sedlech našich koní, což
byla sladká tečka za celým dnem.
Během celé akce se mohly děti
vyřádit při hrách nebo na skákací
skluzavce, která byla na naší akci
letos novinkou společně s prodejem
cukrové vaty. Děti mohly také poměřit své síly při překážkové dráze pro
děti a nechyběl ani hon na kohouta,
který měl velmi legrační průběh, jelikož děti zjistily, že to není až tak snadná záležitost.
Do programu bylo zakomponováa Elisabeth-B. Nápojem
no i několik her pro dospělé diváky.
Soutěž pivní barel, Anička
o Vladimír Kratochvil.
Fot
.
ola
Jednalo se o překážkovou dráhu pro
pro nezletilé byla kof
muže za láhev pálenky, která sklidila
velký ohlas. Vrcholem celé akce byla bohatá tombola o velmi lákavé ceny. Všem dobrovolníkům děkujeme za výpomoc a divákům děkujeme za vytvoření skvělé atmosféry. Budeme se
na vás opět těšit za rok na stejnojmenné akci.
Veškeré informace, fotografie a videa z naší stáje jsou pravidelně doplňovány na naše
internetové stránky www.staj-krejcirovi.wbs.cz.
Ing. Simona Krejčířová

Družina z Bukovíka. Foto Vladimír Kratochvil.
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ZE SPORTU
Volejbal
Přestože je zvykem, že větši-na členů ASPV přes letní měsíce
odpočívá, u našich amatérských
skalních nadšenců volejbalu je
tomu jinak. V sobotu 3. 9. 2016
jsme se zúčastnili turnaje volejbalistů, který pravidelně pořádá
Župa sokolská ve Vlkoši. Účast
Horní řada zleva
na turnaji byla pro nás výjimeč: Ondřej Rybka,
Daniela
Nedomová, Kate
nou událostí a měli jsme tak
řina Mrtvá, Monika
(Tomšů za
sv
možnost srovnat naši sportovní
obodna), Petr Ho
řín.
Dolní řada zleva
úroveň s ostatními týmy.
: Darek Janoušek
, Vendula
Janoušková, Kam
Naše umístění na 10. místě
ila Hořínová, Iva
na Hromková
z dvanácti účastníků nám ukazuje, že máme stále co zlepšovat..
To se ovšem netýká kamarádů a rodinných příslušníků, kteří nás přijeli
podpořit, a Troubky tak měli největší diváckou kulisu, za což všem děkujeme.
Za kolektiv volejbalistů Kamila a Petr Hořínovi

TJ SOKOL TROUBKY – ODDÍL ASPV
PV
A
ZVE VŠECHNY ŽENY A DÍVKY NA

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ
EN
NÍ
Kdy?
Pondělí

19.00 – 20.00 zdravotní cvičení
20.00 – 21.00 taneční cvičení s posilováním
váním

Čtvrtek 19.00 – 20.00 hod. zdravotní cvičení
20.00 – 21.00 hod. cvičení na velkých míčích
20.00 – 21.00 hod. cvičení na BOSU s posilováním
osilováním
Kde?
Ve sportovní hale.
Členský příspěvek na celý cvičební rok (říjen – červen) činí 500 Kč.
Jednotlivá hodina (bez uhrazení 500 Kč) stojí 40 Kč.

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT, ODREAGOVAT SE
A SPÁLIT NĚJAKÉ KALORIE
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TJ SOKOL TROUBKY – ODDÍL ASPV VÁS ZVE NA

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ PRO DĚTI
Kdy?
Předškolní děti (4-6 let) středa
15.00 – 16.00 hod.
Školní děti (1.-4.třída)
středa
17.00 – 18.00 hod.
Školní děti (4.-9.třída)
čtvrtek
17.30 – 18.30 hod.
Cvičení bude zahájeno ve středu 5. října 2016.
016.
Kde?
Ve sportovní hale.
Členský příspěvek na celý cvičební
rok (říjen – červen) činí 150 Kč.

HLEDÁME
HLED
ME CVIČITELKY
V
ELKY PRO
O CVIČENÍ
V EN RODIČŮ
OD Ů S DĚ
DĚTMI
M

FOTBALOVÝ KLUB TROUBKY
Mladší přípravka
Horní řada zleva: Oliver Zatloukal, Lukáš Vožda, Jiří Tichý, Daniel Janča, Marek Bršťák
Dolní řada zleva: Ondřej Bršťák, Tomáš Svoboda, Jakub Doležel, Ondřej Macháček,
Radek Bartoněk, Danny Košuta
Ležící brankář: Martin Macháček
Michal Bartoněk
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ZADÁNO PRO ŽENY
Čarodějnické brambory
Potřeby: podlouhlé brambory, klobása, salám,
slanina, cibule, tvrdý sýr, kysaná smetana, grilovací koření, olej.
Postup: brambory oloupeme a zakrojíme do
nich zářezy asi 3 mm od sebe. (Doporučujeme každý druhý zářez vykrojit, aby bylo více místa pro
náplň.) Nakrájíme salám, klobásu, slaninu, cibuli
a špek na tenké kostičky a vložíme do zářezů. Naplněné brambory osolíme, okořeníme,
zakryjeme alobalem a pečeme asi 45 minut. Poté sundáme alobal a dopečeme. Vřelé
brambory posypeme strouhaným sýrem případně smetanou a mírně zapečeme.

Květák zapečený v bešamelu
Potřeby: 500 g růžiček květáku, 30 g másla, 30 g hladké
mouky, 500 ml mléka, sůl, pepř, 100 ml smetany ke šlehání,
150 g strouhaného pikantního sýra, 2 žloutky, máslo na vymazání zapékací mísy, muškátový oříšek.
Postup: růžičky květáku předvaříme v osolené vodě.
Na omáčku rozehřejeme máslo, přidáme mouku a upražíme světlou jíšku. Odstavíme ji ze sporáku, zašleháme studené
é mléko
a za stálého míchání přivedeme do varu. Přidáme špetku strouhaného muškátového
oříšku, osolíme, opepříme, přimícháme smetanu, opět odstavíme a vmícháme strouhaný sýr a žloutky. Omáčku odstavíme a zakryjeme, aby se nevytvořil škraloup.
Zapékací misku vymažeme máslem, nalijeme vrstvu omáčky, rozložíme předvařený
květák, zalijeme zbylou omáčkou a posypeme zbylým sýrem. Rada – před přidáním
smetany musí být omáčka dohladka vymíchaná, jinak by se ze sýra tvořily nitě. Omáčku
můžeme ochutit hořčicí.

Dvoubarevné spirálky
Potřeby: světlé těsto – 210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 2 žloutky, 140 g Hery, špetka soli, citronová kůra, lžička
citronové šťávy, balíček vanilkového cukru.
Tmavé těsto – 210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru,
2–3 žloutky, 140 g Hery, špetka soli, 1 lžíce kakaa, 1 balíček vanilkového
kového cukru.
cukru
Postup: obě těsta vypracujeme, necháme odpočinout, potom z každého zvlášť vyválíme obdélník. Spodní plát potřeme rozšlehaným bílkem, tmavý plát položíme na světlý, válečkem vytlačíme případné vzduchové bubliny, svineme v pevnou roládu, zabalíme
do alobalu a necháme v lednici ztuhnout. Ostrým nožem nařežeme asi 5 mm plátky
a pokládáme na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme při teplotě 170 °C. Těsto po
vytažení z trouby ještě trochu ztmavne.
JS

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 3/2016

38
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Zajímavosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Žirafy spí jen 20 – 30 minut denně, a to ještě vestoje a po kouscích během dne.
Cvrček má uši pod koleny.
Rorýsi tráví až tři roky nepřetržitě ve vzduchu.
Psi jsou prakticky barvoslepí. Rozeznávají věci nejprve podle pohybu, pak podle
jasu a nakonec podle tvaru. Slyší i tichoučké zvuky na vzdálenost 250 metrů, kdežto
člověk maximálně 25 metrů.
Čokoláda může psa zabít, je pro něj jedovatá. Platí to i pro papoušky. Ne, papoušci
nemůžou zabít psa. Čokoláda může zabít papoušky.
Velbloudí hrb (který může vážit až 35 kg) neuchovává vodu, ale tuk, který velbloud
spotřebovává při nedostatku potravy.
Nejrychleji běžící pták je pštros – dokáže fičet rychlostí až 100 km/h. Délku brzdné
dráhy už vědci raději nezkoumali.
Veverky zasadily už miliony stromů, když zapomněly, kam zahrabaly ořech. Dělají
toho pro planetu víc než člověk.
(Zdroj: http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-prirode-a-vesmiru)

Rozumíte
ozumíte cizím slovům?
slovům
SOFISTIKOVANÝ, FABULE, SATISFAKCE, LABILNÍ, CAJK, KALANETIKA, GRATINOVÁNÍ, PACIFICKÝ, PREKÉRNÍ, KOMŽE
smyšlený příběh – sportovní program – oděv ministrantů – promyšlený – nejistý – trapný
– zapékání – zadostiučinění – mírumilovný – náčiní
Řešení: promyšlený, smyšlený příběh, zadostiučinění, nejistý, náčiní, sportovní program,
zapékání, mírumilovný, trapný, oděv ministrantů
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Myšlenky slavných
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nejlínější je svědomí. Málokdy se v někom hne.
V. BURIAN
Kdo si počká, ten se dočká, ale jen toho,
co mu zbude po lidech, kteří si pospíšili.
D. FRANCIS
Chytrá žena se svého muže neptá, kde byl, chytrá žena to ví.
M. ACHARD
Když je dům postavený, na zedníka si už nikdo nevzpomene.
SRBSKÉ PŘÍSLOVÍ
Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. J. WERICH
To, co utvrzuje lásku milenců, je neustálé nebezpečí
jejich vzájemného rozchodu.
H. CH. ANDERSEN
Je lepší nevědět nic než vědět napůl mnoho věcí.
F. NIETZSCHE
Být dobrý je ušlechtilé, ale učit druhé být dobrými je ještě ušlechtilejší
– a navíc méně obtížné.
M. TWAIN
Největší chyba, kterou v životě můžete udělat,
je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
E. HUBBARD
Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.
H. HESSE
LK

Smích – nejlepší lék
Maminka jde se svou hyperaktivní dcerou k psycholožce. Dcerka začne běhat po čekárně a pokřikovat na čekající lidi. Maminka klidným
hlasem povídá: „Kamilo, buď v klídku, Kamilo, buď v klídku.“
To zpozoruje paní psycholožka a povídá mamince.
„To je úžasné, jak klidně dokážete napomenout Kamilu.
Z Kamily tak vyroste určitě přátelský, milující, veselý
a šťastný člověk.“
„Kamila je ale mé jméno, ten neposlušný spratek se jmenuje Žofie.“
V pařížské porodnici se dívá novootec přes skleněnou
stěnu na své první dítě. Vedle stojí bohatý šejk. Šťastný otec se ptá: „Které je to vaše?“
„Ta první řada.“
K telefonní budce přistoupí muž s velkou brašnou. Postaví ji na zem a čeká. V budce telefonuje žena, a když už to trvá deset minut, tak muž otevře dveře a řekne: „Mohla byste
mě pustit?“
Žena se na něj oboří: „Nevyrušujte, ještě jsem nedomluvila!“
„No dobře,“ odvětí muž, „až domluvíte, tak já ten telefon opravím.“
Telefonát z policejní stanice. „Je nám líto, pane, ale vaši pohřešovanou tchýni jsme našli
živou a zdravou.“
Soudce vejde do sálu, bouchne kladívkem a říká: „Než začne přelíčení, musím vám oznámit jednu věc. Obhájce mi zaplatil 300 000 Kč, abych rozhodl v jeho prospěch. Žalující
strana mi zaplatila 200 000 Kč, abych rozhodl v její prospěch. Abych učinil proces spravedlivým, vracím obhajobě 100 000 Kč.
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Svatý Petr uslyší klepání na nebeskou bránu, otevře a uvidí tam stát muže. Než se ho stačí
na cokoliv zeptat, muž zmizí. Po chvíli se klepání ozve znovu. Když svatý Petr otevře, stojí
před ním tentýž muž, ale v příští vteřině zmizí.
„Poslyšte!“ zavolá za ním svatý Petr. „Vy si ze mě děláte šprťouchlata nebo co?“
„Ne,“ ozve se v dálce. „Oni se mě snaží vzkřísit.“
„Pepíčku, čím je tvůj tatínek?“
„Taxikář!“
„A proč to říkáš tak smutně, vždyť to je zaměstnání jako každé jiné!“
„No jo, když ona si maminka nezapamatovala číslo toho taxíku!“
„Můj strýček byl strašně odvážný. Jednou vešel do klece, kde byli tři tygři.“
„To tedy musely být ovace, když zase vyšel ven!“
„A kdo říká, že vyšel?“
Stařičký cestovatel vypráví své zážitky ze strastiplné cesty pouští: „Došlo nám už všechno
jídlo i zásoby vína, mysleli jsme, že zemřeme hlady a žízní.“
„A to jste se ani nepokusili najít vodu, vyhrabat pramen?“
„Jděte, prosím vás, copak v takovéhle situaci někdo myslí na mytí?“
Tchýně prohlašuje s nadšením: „Vidět Neapol a zemřít!“
Zaslechne to zeť a povídá: „Připravte si kufry, maminko, já platím cestu.“
LK

DĚTSKÝ
KOUTEK
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POZVÁNKY
Obecní úřad Troubky, sociální komise a Troubecký klub seniorů
Vás srdečně zve na

SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se koná v sobotu 5. 11. 2016 od 14 hodin v kulturním domě.
Je připraven bohatý kulturní program, který Vás jistě příjemně pobaví.
Pro každého seniora je připraven malý dárek.
Občerstvení zajištěno.

Obecní úřad Troubky ve spolupráci se ZŠ a MŠ Troubky, Sdružením
přátel ZŠ a MŠ Troubky, Troubečanem a kulturní komisí
Vás srdečně zve na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SPOJENÉ S VÁNOČNÍMI DÍLNAMI,
které se koná
v pátek 2. 12. 2016
Vánoční dílny budou
zahájeny v 15.00 hodin
v kulturním domě.
Vánoční strom před
kulturním domem
rozsvítí Mikuláš se svou
družinou v 18.00 hod.
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INZERCE

POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Podle zákona č. 201/2012 Sb. musí být provedeny první kontroly všech kotlů na
tuhá paliva, a to včetně kotlů zplyňovacích, peletkových i automatických s příkonem
od 10 kw do 300 kW.
Kontroly budou provedeny do konce roku 2016. Tuto kontrolu je povinen zajistit
každý provozovatel tohoto zdroje tepla. Povinnost se vztahuje i na kotle namontované v roce 2016.
Kontrolu provádí osoba proškolená výrobcem daného kotle, která je držitelem
oprávnění k této činnosti. O kontrole kotle vystaví proškolená osoba protokol, který
majitel kotle musí na vyžádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
Kontroly kotlů se budou provádět pravidelně každé dva roky.
Jsem držitelem oprávnění na kontroly těchto kotlů:
DAKON, VIADRUS, OPOP, SLOKOV, FERROLI
A dále na VŠECHNY TYPY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA od již neexistujících výrobců a na všechny kotle domácí výroby.
ZDENĚK VINKLER
mobil: 603 532 356
vinkler.zde@seznam.cz
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INZERCE
KOSMETICKÉ SLUŽBY, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, MODELÁŽ NEHTŮ
MARCELA PATÁKOVÁ
PROVOZOVNA: DĚDINA 759/12, TROUBKY
NABÍZÍM ŠIROKÉ SPEKTRUM KOSMETICKÝCH SLUŽEB
KOSMETICKÉ KÚRY
PRO PLEŤ AKNOTICKOU, MASTNOU, SUCHOU A DEHYDROVANOU, VRÁSČITOU, PLEŤ S ŽILKAMI, PIGMENTACE…
VOŇAVÁ RELAXACE – KOSMETIKA Z ORIENTU VÁS POHLADÍ NA
DUŠI I TĚLE
• arganová péče
• ošetření z růže damašské
• vanilková terapie
• terapie s arabským jasmínem
• levandulové ošetření
• gerániové ošetření
DÁLE NABÍZÍM
kosmetické masáže, lymfatickou masáž obličeje pomocí baněk, depilaci cukrovou
pastou, líčení, gelové nehty, peelingy a masky na ruce i nohy, pedikúru, manikúru,
P-shine, zábaly parafínové i jiné...
DÁRKOVÉ POUKAZY PRO VAŠE BLÍZKÉ
PRODÁVÁM NEJKVALITNĚJŠÍ PŘÍŘAVKY PRO KAŽDÝ TYP PLETI
od zn. SynCare, Alissa Beauté, orient Yasminka.
Všechny novinky nabízím na facebooku
E-mail: Marcelapatakova@seznam.cz
mobil: 731 613 570
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KŘÍŽOVKA

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 2. 12. 2016 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina
286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka 3/2016: ……………………………………………………………………………….…
Jméno a adresa: ……………………………………………………………..třída:……………
Správná odpověď z minulého čísla: ZPRÁVY O POČASÍ.
Vylosovaní výherci: Michal Frgal, Karolína Jančová, Simona Sychravová, Daniela
a Denisa Lužné, Jakub Miler, Adéla Bartoníková, Eliška Březinová, Radek Bartoněk,
Martina Zdařilová, Václav Kamenský a Jakub Malík, Anna a Karolína Gregovské, Filip
Dušil, Martina Orlová, Pavlína Musilová, Tereza Barboříková, Eliška a Marie Malíkovy,
Barbora a Tomáš Petrovští.
Redakce
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Westernová ukázka
holek Komínkových

Královna Elza
z Ledového království,
foto Sabina Haramiová
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