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Vítání občánků
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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané,
v posledním ročním období příroda odpočívá, zmizela zeleň a květy. My si ale toto
smutné období oživujeme, zpestřujeme. V adventním čase se objevuje vánoční výzdoba. Jedním z důvodů je i reklama na vánoční dárky, ale musíme si přiznat, že ozdobené
a osvětlené ulice nám v pozdním odpoledni zpříjemňují náladu a prodlužují den. Na
nákup dárků máme více času. Dnes už to nebývají malé dárečky, které si dřív děti přály,
ale většinou jsou to dárky potřebné pro určitou činnost.
Zavzpomínejme si na nejdůležitější akce letošního roku. Byly to výlety pro seniory,
zájezdy do divadel a v neposlední řadě podzimní setkání seniorů spojené s pestrým
programem. Letos nás zaujala oprava kostelní věže a krajské volby.
A teď už nám zbývá vyzdobit domácnost a zasednout k vánočnímu stolu se svými
blízkými. Při dobré pohodě prosím nezapomeňte na nemajetné, kteří nemají tolik štěstí
jako ostatní, a přispějte na Tříkrálovou sbírku.
Také počasí nám letos více přálo, i když jarní mrazy zničily úrodu jarního ovoce
a letos bude méně slivovice.
Přejeme vám dobrou pohodu v novém roce a lyžařům hodně sněhu.
JS

Záhumeni II“
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PODĚKOVÁNÍ
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 dlouholetou a velmi dobrou spolupráci děkujeme našim bývalým kolegům
z firmy Elan spol. s r. o. Přerov, kteří náš časopis spoluvytvářeli a tiskli více než dvacet
let. Posledním výtiskem v jejich režii byl velikonoční Troubecký zpravodaj č. 1/2016.
Děkujeme také bývalé kolegyňce z Elanu, paní Janě Veselé, která byla vždy velmi
spolehlivá, měla cit a nadání pro grafiku a často z vlastní iniciativy vkusně doladila
atmosféru článků.
Děkujeme našim novým kolegům z firmy Tiskárna Brázda, s jejímiž službami jsme
také velmi spokojeni a věříme, že i naši čtenáři pochopili a ocenili snahu redakce
o změnu.
Redakce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Rok 2016 se velmi rychle chýlí ke svému konci a nastává čas, kdy bilancujeme,
ohlížíme se za tím, co se nám podařilo i nepodařilo a spřádáme plány pro rok budoucí.
Letošní rok byl v obci ve znamení realizací menších akcí. Byla dokončena obnova
chodníků na hřbitově, rozšířeno zde bylo rovněž osvětlení a zrestaurována byla socha
svatého Amanda. V parku u hřbitova přibyly nové herní prvky a bylo zde také rozšířeno
veřejné osvětlení. Nové herní prvky získala také zahrada v mateřské školce. V areálu
základní školy pak byla provedena výměna oplocení. Opravena byla komunikace v křižovatce ulic U Dvora – Svárov. A v neposlední řadě získaly nový háv parčíky u hasičské
zbrojnice a v ulici Kout.
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V letošním roce se ve větším tempu rozjel také provoz sběrného dvora a kompostárny. Obě akce byly zrealizovány s pomocí dotačních titulů, a proto jsme ke konci listopadu
dokládali na Státní fond životního prostředí nezbytné dokumenty pro vydání závěrečného vyhodnocení akce. Obdobné to bylo i u projektů výsadeb zeleně. A vyúčtování
s následným přijetím dotace probíhalo i u projektu Troubky – nový chodník v ulici Dědina,
stavební úpravy komunikace v ulici Záhumení II.
Ve všech těchto případech jsme zdárně požadavky poskytovatelů splnili a v následujících letech jim budeme zasílat monitorovací zprávy, které budou dokladovat, že projekty
jsou životaschopné a fungují, a to po celou dobu udržitelnosti jednotlivých projektů, které
většinou činí 5 let.
Publicita projektů realizovaných s podporou z Evropské unie v letech 2010 – 2015
Z operačního programu Životní prostředí byly v naší obci podpořeny tyto projekty:
Zateplení Kulturního domu v Troubkách
(2011 – 2012)
Studie revitalizačních opatření na soutoku Moravy a Bečvy
(2011 – 2012)
Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán
(2013 – 2014)
Údržba zeleně pro obec Troubky – extravilán
(2013 – 2016)
Sběrný dvůr pro obec Troubky
(2014 – 2015)
Svoz biologického odpadu pro obec Troubky
(2014 – 2015)
Kompostárna
pro obec Troubkyy
p
p
((2014 – 2016)

Z Regionálního operačního programu Střední Morava byly v naší obci
v roce 2014 – 2015 podpořeny tyto projekty:
Revitalizace centra obce Troubky
(2014 – 2015)
Troubky – nový chodník v ulici Dědina, stavební úpravy komunikace v ulici Záhumení II.
(2015 – 2016)

Samozřejmě, že ne všechno se podařilo splnit. Předpokládali jsme, že v podzimních měsících bude zahájena rekonstrukce místní komunikace v ulici Jubilejní. Bohužel, po získání
některých vyjádření dotčených orgánů musel projektant dokumentaci upravit a přepracovaná dokumentace nám byla předána v závěru měsíce listopadu. Od poloviny prosince pak
začne platit novela zákona o pozemních komunikacích, kdy se má stavebnímu úřadu vrátit
pravomoc stavebně povolovat úpravy prováděné na místních komunikacích. Proto žádost
o stavební povolení na tuto komunikaci bude podána až v těchto dnech a předpokládané
vydání stavebního povolení bychom mohli očekávat v průběhu února – března 2017.
Mimo této komunikace je v projekční fázi také rekonstrukce místní komunikace
v ulici Krátká, s jejíž realizací se v příštím roce také počítá. A v průběhu roku 2017
bude zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace
v ulici Vrbí III.
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Další prioritou pro příští rok je dopracování projektové dokumentace pro chodník
v ulici Vlkošská, a to v celé délce této ulice (od zastávky v ulici K Zavadilce po křižovatku
U Čtyřech lip). Zároveň chceme pro tuto akci získat územní rozhodnutí a stavební povolení, a pokud se vše podaří, tak bychom se začátkem roku 2018 ucházeli o finanční
podporu z Fondu dopravní infrastruktury na realizaci této akce. V příštím roce předpokládáme realizaci chodníků u zastávek v ulici K Zavadilce.
Pro školská zařízení budeme v příštím roce zajišťovat zpracování potřebných dokumentací pro provedení dalších energeticky úsporných opatření, v našem případě se jedná o zateplení obvodových plášťů jednotlivých objektů. Škola se bude v nejbližší výzvě
(předpoklad 9/2017) ucházet, ve spolupráci s obcí, o poskytnutí dotace na rekonstrukci
tříd zaměřených na rozvíjení preferovaných dovedností u žáků.
Prostory v kulturním domě jsou postupně rekonstruovány a věřím, že všichni oceníte
nové řešení suterénních prostor. V příštím roce proběhne rekonstrukce toalet, po více
než 20 letech od poslední obnovy si to jistě zaslouží, a budou probíhat i další drobnější
práce na postupné obnově elektrických rozvodů. V horizontu cca pěti let nás u kulturního domu bude čekat nezbytná výměna střešní krytiny, protože již několikrát proběhla
její oprava. Podobné to je rovněž u mateřské školy, ale zde bude muset být provedena
výměna krytiny dříve.
Připravují se nebo jsou v běhu další projekty. Jedním z nich je projekt rekonstrukce
veřejného osvětlení v ulici Roketská, na který bychom v příštím roce chtěli získat stavební povolení. Další stavební úpravy řešíme v areálu Olfin, kde je také dokončen projekt
vybudování přístřešků pro obecní techniku a umístění dalšího vybavení sběrného dvora.
Studie by měla řešit v areálu hřbitova smuteční síň a s ní související provozní objekty.
Další drobné projekty budou realizovány vlastními pracovníky.
Podzim letošního roku a začínající advent se nesl ve znamení tradičních společenských událostí. Z ohlasů, které jsem zaznamenal, bylo cítit, že setkání seniorů se velmi
podařilo a program této akce byl zúčastněnými hodnocen kladně. A rovněž vánoční dílny
s následným rozsvěcením vánočního stromu byly povedené a věřím, že se podařilo navodit příjemnou předvánoční atmosféru.
Závěrem vám přeji krásné prožití svátků vánočních, ať si tyto svátky užijete v kruhu
rodinném a do nového roku přeji hodně pracovních úspěchů, radost a spokojenost ve
vašich rodinách a samozřejmě pevné zdraví.
Radek Brázda
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Výzva vlastníkům motorových vozidel
Obec Troubky, zastoupená starostou obce Mgr. Radkem Brázdou, vyzývá vlastníky
motorových vozidel, aby v zimních měsících neparkovali na místních komunikacích z důvodu zabezpečení zimní údržby komunikací.
Pokud budou vozidla zaparkovaná na místních komunikacích, budeme nuceni postupovat dle platných předpisů.
Mgr. Radek Brázda,
starosta obce

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun. Jen ze železa
získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let předali
k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále
ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím
se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena
ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních
10 let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba polovinu
tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci více
než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České
republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače.
Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to
i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si
vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila,
kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit
90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které
jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních
sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým
příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku. Je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
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Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech
žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení
jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně
již nešly opravit, zůstávaly dál – „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak
velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku nového
tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky, kdy se do české legislativy
promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny
základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající
z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází
z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme,
se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
Elektrowin
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Pietní vzpomínka na Den válečných veteránů 11. 11. 2016.

Srdečně zveme občany na

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ,

který bude zahájen
u obecního úřadu
1. ledna 2017 v 17.00 hod.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2016

10

ZASTUPITELSTVO OBCE
13Z/2/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce.

USNESENÍ Č. 13 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 9. 11. 2016
13Z/1a/2016
Zastupitelstvo obce Troubky určuje zapisovatelkou zasedání paní Hanu Obrtelovou.
13Z/1b/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje za
ověřovatele zápisu ze zasedání paní Danu
Kořínkovou a Ing. Radomíra Souška.
13Z/1c/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
předložený návrh programu XIII. zasedání
Zastupitelstva obce Troubky.

13Z/3/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje vstup
obce Troubky do spolku Sdružení obcí a neziskových organizací – ELENA, z.s..
13Z/4/2016
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016
o nočním klidu v předloženém znění.
13Z/5/2016
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy 2015 – 2016.

RADA OBCE
platový výměr řediteli ZŠ a MŠ Troubky.
USNESENÍ 45. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 26. 9. 2016
45R/27/2016
Rada obce Troubky schvaluje předložený
návrh programu zasedání.
45R/28/2016
Rada obce Troubky schvaluje na základě
novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. nový

USNESENÍ 46. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 5. 10. 2016
46R/29/2016
Rada obce Troubky schvaluje předložený
návrh programu zasedání.
46R/30/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření

Záhumení
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Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace č. 2016/01580/OKŘ/DSM mezi
Olomouckým krajem jako poskytovatelem
dotace a Obcí Troubky jako příjemcem
dotace.
46R/31/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí
Troubky a společností Zahrada Olomouc,
s. r. o., na realizaci II. etapy úprav v parku
u hasičské zbrojnice a parku v ulici Kout.
46R/32/2016
Rada obce Troubky bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na
místě u kontrolované osoby Základní školy
a Mateřské školy Troubky.
46R/33/2016
Rada obce Troubky bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v kulturním domě.
46R/34/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
dodatků k nájemním smlouvám na pronájem pozemků pod stavbou Dočasné
navýšení terénu v lokalitě Závalí, a to dle
předloženého návrhu.
46R/35/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
nájemních smluv pod stavbou Dočasné
navýšení terénu v lokalitě Závalí dle předloženého návrhu.
46R/36/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozem-
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ků mezi Obcí Troubky a Jaroslavem a Andreou Chytilovými.
46R/37/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Troubky a Hospicem na Svatém Kopečku, a to na poskytnutí finančního daru v celkové výši 3 000 Kč.
USNESENÍ 47. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 26. 10. 2016
47R/38a/2016
Rada obce Troubky schvaluje prodloužení
nájmu obecního bytu na Hasičské zbrojnici
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Janem Siegelem, a to do 31. 1. 2017.
47R/38b/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. 11. 2016.
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to
do 30. 11. 2016.
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Danou Jurníkovou, a to do
30. 11. 2016.
4. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Davidem Gregovským, a to do 31. 12. 2016.
5. prodloužení nájmu obecního bytu na uli-

Nový chodník v ulici Dědina

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2016

12
ci Sportovní a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Vladimírou Zapletalovou,
a to do 30. 9. 2017.
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marií Pumprlovou,
a to do 30. 4. 2017.
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Zdeňkou Bouchalovou, a to do 31. 10. 2017.
8. prodloužení nájmu obecního bytu nakulturním domě a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Romanem Pospíšilem,
a to do 31. 10. 2017.

47R/43/2016
Rada obce Troubky schvaluje podmínky
výběrového řízení na obsazení pracovního
místa zaměstnance obce Troubky na úseku odpadového hospodářství obce.

47R/39/2016
Rada obce Troubky schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 12/2016 v předloženém znění.

47R/45b/2016
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, mezi Obcí Troubky a Janem Obrtelem a Mgr. Vendulou Janouškovou, a to dle přílohy.
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, mezi Obcí Troubky
a Romanem Pospíšílem a Andreou Navrátilovou, a to dle přílohy.
3. delegování pravomoci uzavírat tento typ
smluv na starostu obce.

47R/40/2016
Rada obce Troubky schvaluje návrh
smlouvy o dílo č. IWWE/PD/2016/37/DK
uzavíraný mezispolečností IWW engeneering s. r. o. Kroměříž a Obcí Troubky na
zpracování pasportů staveb – bytových
domů v majetku obce.
47R/41/2016
Rada obce Troubky schvaluje
1. návrh na výpověď stávající servisní
smlouvy se společností Computer Přerov.
2. ukládá starostovi obce zajistit nabídky
na smluvní servis ICT obce.
47R/42/2016
Rada obce Troubky schvaluje výpověď
stávající smlouvy na provádění deratizačních prací v obci.

47R/44/2016
Rada obce Troubky schvaluje termín
a program XIII. zasedání Zastupitelstva
obce Troubky v předloženém znění.
47R/45a/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
pachtovní smlouvy se společností Troubecká hospodářská, a. s., dle přílohy.

47R/45c/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení a provozu mobilní aplikace mezi společností Online – Team s. r. o.
a Obcí Troubky dle přílohy.
47R/45d/2016
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření smlouvy o zajištění péče o toula-

Vítání občánků
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vé psy mezi Obcí Troubky a společností AJSHA a. s., Čechy pod Kosířem, dle přílohy.
2. delegování pravomoci uzavírat tento typ
smluv na místostarostu obce.
USNESENÍ 48. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 9. 11. 2016
48R/38/2016
Rada obce Troubky schvaluje komisi pro výběr zaměstnance obce na úseku odpadového
hospodářství ve složení: Mgr. Radek Brázda,
Mgr. Martin Frgal, Mgr. Vladimíra Hanzlíková,
Ing. Jaroslava Špalková a Ing. Radim Létal.
Náhradník komise: Jaroslava Vojtková.
48R/39/2016
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření Příkazní smlouvy č. 143/2016
mezi Obcí Troubky a společností BM asistent
s. r. o. na zpracování monitorovacích zpráv
projektu Revitalizace centra obce Troubky
podpořeného z ROP Střední Morava.
2. uzavření Příkazní smlouvy č. 166/2016
mezi Obcí Troubky a společností BM asistent s. r. o.na zpracování monitorovacích
zpráv projektu Troubky – nový chodník v ulici
Dědina, úprava komunikace v ulici Záhumení II. podpořeného z ROP Střední Morava.
48R/40/2016
Rada obce Troubky schvaluje přijetí finančního daru v celkové výši 1 000 Kč Základní školou a Mateřskou školou Troubky.
48R/41/2016
Rada obce Troubky schvaluje poskytnutí

finančního daru v celkové výši 3 000 Kč
panu Ladislavu Dočkalovi, a to na základě
darovací smlouvy.
48R/42/2016
Rada obce Troubky schvaluje přidělení
obecního krizového bytu na DPS Záhumení panu Aleši Orságovi a uzavření nájemní
smlouvy do 30. 4. 2017.
USNESENÍ 49. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014 – 2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 30. 11. 2016
49R/43/2016
Rada obce Troubky schvaluje předložený
program zasedání Rady obce.
49R/44/2016
Rada obce Troubky schvaluje termín
a program zasedání zastupitelstva obce
dle přílohy.
49R/45a/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 31. 12. 2016.
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to
do 31. 12. 2016.
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Danuší Jurníkovou, a to do
31. 12. 2016.
4. prodloužení nájmu obecního bytu na

Výstava dýní v ZŠ

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2016

14
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Soňou Pospíšilovou, a to
do 31. 5. 2017.
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Květoslavou Mrtvou,
a to do 30. 11. 2017.
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Vladimírem Borkem, a to do 30. 11. 2017.
7. prodloužení nájmu obecního bytu na ulici Sportovní a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Marií Raškovou, a to do
30. 6. 2017.
8. uzavření nájemní smlouvy na pronájem
obecního bytu na DPS Kozlovská s panem
Janem Siegelem, a to od 1. 2. 2017 do
31. 7. 2017.
49R/45b/2016
Rada obce Troubky souhlasí
1. se změnou nájemce v obecním bytě na
DPS Šíma A, kdy tímto nájemcem bude
pan Jiří Hudeček.
2. se změnou nájemce v obecním bytě na
DPS Záhumení, kdy tímto nájemcem bude
pan Libor Nemrava.
49R/46/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p. č.
3657 v k. ú. Troubky nad Bečvou (lokalita
Závalí) mezi Římskokatolickou farností Přerov – Předmostí a Obcí Troubky dle přílohy.
49R/47a/2016
Rada obce Troubky schvaluje přijetí účelového finančního daru v celkové výši 1 600 Kč
Základní školou a Mateřskou školou Troubky.

49R/47b/2016
Rada obce Troubky schvaluje poskytnutí
odměny řediteli Základní školy a Mateřské
školy Troubky dle přílohy.
49R/47c/2016
Rada obce Troubky schvaluje
1. předloženou žádost Základní školy
a Mateřské školy Troubky o převod finančních prostředků ve výši 60 000 Kč
z položky dohod na položku mzdových nákladů pedagogických a nepedagogických
pracovníků.
2. na základě ustanovení § 102 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu
závazných ukazatelů příspěvku na provoz
Základní školy a Mateřské školy Troubky
v roce 2016 dle přílohy.
49R/48a/2016
Rada obce Troubky souhlasí se zasláním
dopisu ministru financí ČR ve věci novely
zákona o rozpočtovém určení daní jakožto podpůrné aktivity Sdružení místních
samospráva ČR – DPH se držíme a nepustíme.
49R/48b/2016
Rada obce Troubky schvaluje uzavření
smlouvy o dílo číslo IWWE/PD/2016/47/
DK mezi společností IWW engeneering,
s. r. o.,Kroměříž a Obcí Troubky na zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce místní komunikace v ulici Krátká,
včetně zajištění inženýrských činností.
49R/48c/2016
Rada obce Troubky schvaluje Cenový výměr č. 1/2016 v předloženém znění.

Foto Luděk Judas

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2016

15

VÁNOČNÍ DÍLNY A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Foto Aleš Gregovský

V pátek 2
2. prosince uspořádala komise pro kulturu
k lt
kultu
a volný
l ý čas
č ve spolupráci
l á i s obecb
ním úřadem tradiční vánoční dílny spojené s rozsvícením vánočního stromu.
V prostorách kulturního domu si mohli návštěvníci prohlédnout vánoční dekorace, svíčky
a ozdoby. Děti měly možnost vyrobit si vlastní přáníčka nebo si ozdobit perníčky. Členové
kulturní komise měli připravené bohaté občerstvení přímo na sále a ve sklepě si hosté mohli
dát svařák, kávu, čaj nebo párky v rohlíku a děti dostávaly pro radost čokoládové figurky.
V 18 hodin zahájili program naši trubači, kteří slavnostními fanfárami vykouzlili předvánoční náladu. Poté přišlo na řadu vystoupení dětí ze základní školy, které předvedly vánoční pásmo písní 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 balíčky s nadílkou.
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
u
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Slabikář – Království čtenářů
ů
Poslední listopadové dny čekal prvňáčky obtížný úkol. Museli prokázat znalosti ve
čtení prvních písmen, slabik a slov. Jen tak mohli získat symbolický klíč od krále Oty I.
Tímto klíčem odemkli slabikář, tedy bránu do Království čtenářů, kde na ně již čekají
první poutavé příběhy a pohádky.
Marta Kosíková
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Pravěké chýše
Z hodin dějepisu už víme, že pravěcí lidé žili
v jeskyních, do nichž si dávali různé kožešiny ze
zvířat, která ulovili. Také používali dřevo a různé
né
další předměty, které jim z jejich jeskyně udělalyy
útulnou chýši, v níž žili se svými rodinami a pří-buznými.
A tak jsme se i my v jedné z hodin dějepisu
pustili do výroby takovýchto pravěkých chýší.
Rozdělili jsme se do skupin po pěti a začali vyrábět chýše tak, jak si myslíme, že mohly vypadat. Přinesli jsme si různé kousky kůže, kamínky, dřívka, látku, ale také polystyren, na který
jsme ta naše obydlí postavili. A protože je už
venku zima, tak jsme naše chýše chtěli udělat
právě tak, jako kdyby na nich byl už sníh. Použili
jsme tedy vatu a kuličky polystyrenu.
A jak se nám pravěké chýše povedly, můžete
posoudit sami.
a
Alena Havlíková, 6.třída

Dožínky ve škole? Proč ne!
Na konec září připravil Ekotým ZŠ a MŠ Troubky projektový týden – dožínky. Projekt
byl připravován již od jara, kdy jsme na školním pozemku zaseli pšenici, ječmen a oves.
Hlavní část projektu však proběhla poslední zářijový týden, kdy jsme si tematicky vyzdobili školu. Někteří žáci navštívili přerovskou pekárnu Racek, kde na vlastní oči viděli, jak
se pletou vánočky, plní ořechové hřebeny anebo jak se míchá v obřích dížích těsto na
chleba. Téma původu, pěstování obilovin a jeho zpracování se v průběhu tohoto týdne
objevilo ve všech vyučovacích předmětech.
Vyvrcholení dožínkového týdne nastalo ve čtvrtek. Žáci poznávali druhy obilovin
a výrobky z nich zhotovené, zhlédli dokument o sklízení obilí a dožínkách v minulosti.
Ve školní jídelně z připraveného těsta vytvářeli různé tvary pečiva, na kterém si pak
mohli pochutnat v rámci oběda.
Možná nejatraktivnější byla „školní stodola“, v
níž žáky přivítal hospodář s hospodyní. Předvedl
dětem, jak se dříve mlátilo obilí cepy, seznámil
je s mlýnkem na obilí a dalšími předměty souvisejícími se žněmi. Na drhlíku si děti vyzkoušely,
jak se drolí klasy kukuřice, díky čemuž měly jedinečnou možnost zakusit, že práce související se
sečením a zpracováním obilovin byly v dřívějších
dobách velmi namáhavé.
Na závěr návštěvy pozval hospodář s hos- Eva Vojtková
a Jiří Hradílek
podyní děti na velmi bohatou hostinu. Dobroty
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na
napekly
maminky a babičky žáků, a tak se
dožínkový stůl prohýbal pod tíhou tvarohodo
vý
vých koláčků, ořechových rohlíčků, štrúdlů,
lineckého cukroví, perníků a dalších dobrot.
lin
Velmi rádi jsme na našich školních dožínkách
V
přivítali také členy troubeckého klubu seniorů
p
a stejně tak bývalé zaměstnance naší školy.
Vzácnou návštěvu provázela školou děvčata
V
8. třídy.
8
Velké poděkování za přípravu projektového týdne dožínek patří především hospodáři
panu Jiřímu Hradílkovi z Rokytnice, hospodyni
pan
Vojtkové, panu Miroslavu Navrátilovi
z Hanáckého muzea v Tovačově, jemuž
Evě Vojtkové
Navráti
děkujeme za zapůjčení řady rekvizit, panu školníkovi, paní školnici a v neposlední řadě
také všem maminkám a babičkám, které přispěly na dožínkovou hostinu svými dobrotami.
za Ekotým Jana Prečanová a Ivana Smolková

Hrátky ve vodě
Opět se „tradičně – netradičně“ konala od
září do prosince výuka tělesné výchovy v Přerově. 3. a 4. třídy jezdily plavat na bazén. Netradičně proto, že jezdili v počtu třech tříd –
3. A, 3. B a 4. třída. Měli pro sebe skoro celý
prostor, a to bylo opravdu fajn.
Třeťáci si užívali každou chvilku ve vodě.
Někteří z nich jsou opravdu dobří plavci a vody
se nezalekli. Přeplavat bazén na šířku nebyl
žádný problém. Ti, kteří si moc nevěřili, si
upevnili pás, a hned se jim plavalo lépe. Opora
byla opravdu znát a výuka mohla začít.
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Začátky – splývání, kopání nohou, foukání do vody, to vše se zvládlo „levou zadní“.
Postupně
Po
se přidávaly skoky do vody, tempa
a ubíraly se pásy. Sešel se týden s týdnem
a téměř všechny třeťáky jsme mohli pasovat
na plavce.
n
U čtvrťáků se plavalo již druhým rokem,
zzáklady tedy měli již z předchozího roku. A tak
sse letos pokračovalo v rozvíjení jejich plaveckkých dovedností. Splývání, skoky, dýchání
do vody bylo pro ně již samozřejmostí. Ale
pokroky byly vidět i u těchto dětí. Z jednoho
bazény dva, plavecké styly se krásně
bazénu se najednou uplavaly
upl
vytříbily a byla radost pohledět na jejich vodní radovánky.
V poslední hodině 9. 12. si všichni užili whirlpool, bublinkovou lázeň i silný protiproud. Pak paní instruktorky plavcům i neplavcům předaly Mokrá vysvědčení, kde každý
zjistil, zda plave jako žabka, kapr či delfín.
Na závěr se hladovci výjimečně posílili párkem v rohlíku, hranolkami či nějakou sladkostí. Od dalšího týdne na nás všechny čeká sportovní hala, kde se budeme prohánět
za míčem, cvičit na nářadí a s náčiním, zkrátka budeme sportovat.
Za všechny plavce Kateřina Hrubá

Školní družina
Krásný podzim plný zábavy, tvoření
a zdravého pohybu na čerstvém vzduchu
prožily děti ze všech tří oddělení školní
družiny. Jen co si i prváčci zvykli na nové
prostředí, rozjeli jsme se společně s nimi
na sportovní odpoledne do Tovačova, kde
si pro nás paní vychovatelky s dětmi připravily netradiční soutěže a sportovní disciplíny. Za odměnu jsme si mohli vybrat
všemožné postavičky z ovoce, které nám
posloužily rovnou i jako chutná svačinka.
Na dobroty jsme nezapomínali ani
v naší školní družině. Letos jsme vyzkoušeli zdravé ovesné sušenky s kokosem
z vlastnoručně vyrobeného těsta, a také
jablečný dort z ovocného pyré a piškotů.
Starší děti pro změnu upekly v toustovači
voňavé skořicové tousty s vlašskými ořechy a čokoládou, a ti nejmenší se proměnili
v malé sochaře a tvarovali šneky ze slané-ho těsta.
Při „cibulovém sbližování“ si pak uvařilii
léčivý lektvar s medem pro chmurné pod-zimní dny.
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Protože odpočinek, odreagování,
í,
zábava a hra jsou hlavním posláním
m
školní družiny, uspořádali jsme si v
listopadu velkolepou pyžamovou
u
párty, kde jsme tančili, soutěžili a do-váděli, a to vše za doprovodu našich
plyšových mazlíčků.
Slečny ze 3. oddělení si zase
vyzkoušely, jaké to je, když se stanou Miss školní družiny. Převlečené do překrásných šatů, nalíčené,
a často na vysokých podpatcích
okouzlovaly váženou porotu.
Teď už si ale všichni užíváme
adventu. Zdobíme si svá oddělení,
zapalujeme svíčky, věnujeme se tradičním
zvykům. Nezadičním předvánočním zvykům
pomínáme však ani na zvířátka, kterým jsme na školní zahradě vyrobili překrásné zimní
domečky a pravidelně jim celou zimu budeme nosit potravu.
Stejně jako my s dětmi, myslete i vy jeden na druhého a prožijte krásné a pokojné
vánoční svátky.
děti a paní vychovatelky ze ŠD
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Broučci, Berušky, Sluníčka
Podzimní čas pomalu končí a příroda nám
ukazuje, jak se chystá na zimu. Při procházkách po okolí jsme pozorovali, jak se mění
stromy, zjišťovali jsme, proč opadávají listy,
a hráli jsme si s nimi.
Zima začala rychle a nastala doba adventu. Je to období čtyř neděl před vánočními Berušky
svátky. Pro někoho je to čas zklidnění, radostného očekávání příchodu Ježíška, čas rozjímání a dobročinnosti, či odpočinku v zimě.
Pro jiného je to doba shonu, příprav a úklidu.
S adventním obdobím se pojí také řada lidových tradic, které jsme si připomněli
v mateřské škole i v kulturním domě na vánočních dílnách.
4. prosince, na svátek sv. Barbory jsme
ssi uřezali větvičky ze stromu a keře, které
můžou do Vánoc rozkvést. Barborka, která
m
o Vánocích rozkvetla, přinášela do domu
šštěstí a děvčatům na vdávání předpovídala
ssvatbu.
V předvečer svátku svatého Mikuláše
o
obchází podle tradice Mikuláš ve společnostti anděla a čerta rodiny s dětmi a děti jsou
ttázány, zda byly hodné, mohou přednést
b
básničku nebo zazpívat písničku. Hodné
děti dostávají sladkosti, v poslední době
Sluníčka
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stále častěji i věcné dárky. Zlobivé děti
pouze uhlí, brambory a jiné produkty,
které symbolizují původ dárku „od čerta“. V některých rodinách Mikuláš děti
nenavštěvuje, pouze rozdává dárky
za okno, obzvlášť když jsou to hodně
malé děti.
Mikuláš k nám letos přišel v úterý
6. 12. Děti všech tříd mu předvedly nacvičené pásmo básniček a písniček, za
které je pak Mikuláš štědře obdaroval.
Tradičně si děti advent zpestřují adBroučci
ventním kalendářem, který jim odměřuje
čas do Štědrého dne. Tento si u Berušek
a Sluníček vytvořily v podobě malých
balíčků s překvapením.
Před Vánocemi nás čekalo ještě
hodně práce – malování, vystřihování,
lepení výzdoby do tříd, zdobení stromečku před školkou, výroba dekorací
z keramiky, svícnů ze skleniček, pečení
cukroví, zdobení perníčků, řádění v bazénu s míčky ve třídě Broučků, vystoupení na besídce a spousta dalších akcí.
Děti vše perfektně zvládly, a to s úplným klidem a úsměvem. Zkrátka jsme
si pohodově užili poslední dny ve školce v tomto
t t roce.
Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok vám všem přejí
zaměstnanci MŠ Troubky.

SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY
Je tomu již šestý rok, kdy jsme obno-vili tradici lampionových průvodů. A to mě
těší, protože jsem měla lampionové průvody
moc ráda. Bylo to pro mě vždycky magické.
A my, SPŠáci se snažíme, aby i naše lampionové průvody byly pro děti atraktivní. Jsme moc
rádi za veliký zájem všech dětí, rodičů i prarodičů.
Školní dvůr byl opět velmi hezky vyzdoben
pracemi našich dětí, stejně tak i školní jídelna.
V 17 hodin vyšel průvod od školy, směrem k
mateřské školce. I tady si daly paní učitelky
a tety moc záležet s její výzdobou. Již tradičně
byly pro všechny připraveny dobroty z dýní. Letos to byl dýňový kompot, a byl velice chutný.
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Poté, co průvod prošel zahradou mateřské školy, ukončil svou trasu v areálu
u betonového hřiště. Děti při východu ze
zahrady školky, při průchodu brankou,
dostaly svítící náramky. Mohly se zahřát
teplým čajem a rodiče výborným svařeným vínem.
Jsme moc rádi, že i tento rok naše
pozvání přijala paní učitelka Eva Vojtková, která hrála na kytaru a zpívala s dětmi
u ohně. A pro velký úspěch z loňského
roku, jsme i tento večer ukončili krásným
ohňostrojem. Děkujeme hasičům za zapůjčení laviček a stolů a obecnímu úřadu za
pomoc při jejich převozu.

I tento rok byl náš spolek součástí večera, kdy probíhalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku před nákupním střediskem v Troubkách. Sešli jsme se již ve středu, kdy jsme
přichystali 250 balíčků. Ty jsme pak předali dětem v pátek, jako dárek od svatého Mikuláše.
Je pro nás vždy těžké odhadnout počet
čet balíčků, protože by bylo smutné,
kdyby na některé děti nezbylo.
Nicméně, taková situace naštěstí nikdy nenastala, a těch pár balíčků, které nám zbudou, vždy předáváme dál. Ať už dětem z azylového
domu v Přerově nebo dětem v přerovské nemocnici.
Chtěli bychom vám všem popřát
příjemné a klidné vánoční svátky a do
nového roku hodně zdraví.
Zároveň si vás dovolím pozvat na
a
školní ples, který se koná 28. ledna
a
2017, a také na dětské šibřinky, které
é
budeme pořádat 25. února 2017.
vá
Za SPŠ Romana Soušková
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Tož jsme se přece jen dočkali
„V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta,
aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první
sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem
Quirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý
do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu
a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií,
sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném
stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula
ho do plenek a položila do jeslí, protože v zájezdním
útulku nebylo pro ně místo.“ (Lk 2, 1-7)
Příběh pokračuje vyprávěním o pastýřích, příchodu anděla a zpěvu, který je poselstvím pro všechny
lidi: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem,
v kterých má zalíbení.“ Současný papež k tomu poznamenává: „Pokaždé, když čtu ten
příběh, rozjímám nad oním výjevem a nořím se do ducha naděje a pokoje, myslím na
všechny muže a ženy, věřící i nevěřící, kteří putují životem.
Přitom z mého nitra vyvěrá touha přistoupit k nim a popřát jim pokoj, hojnost pokoje,
a také tento pokoj obdržet od nich. Pokoj mezi bratry, protože jimi jsme všichni, pokoj,
který buduje. Přát a dostávat onen pokoj, který nakonec, uprostřed mlh a nocí umožní,
že v sobě rozpoznáme a najdeme bratry a rozeznáme je ve svých tvářích, které zračí, že
jsme byli stvořeni k Božímu obrazu.“
Kéž bychom právě v tomto nalezli smysl Vánoc, na které člověk čekal tak dlouho.
K přání Svatého Otce se připojuje i otec Radek

Foto Hana Obrtelová
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Poděkování za sbírku
Farnost Troubky děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli na opravu kostela do
veřejné sbírky, jak loni, tak i tento rok. Vaše jména, sepsaná na pamětní listinu vloženou
do báně kostela, si jednou budou moci přečíst vaši potomci, až se bude v budoucnu
znovu věž kostela opravovat. Pro první etapu opravy kostela se podařilo zajistit dotaci
z ministerstva zemědělství, které již přispělo částkou 700 tisíc. Obec přispěla 500 tisíci
na opravu. Farníci při veřejné sbírce vybrali v obci i mezi sebou částku 439 tisíc a zbytek
210 tisíc vybrali při nedělních sbírkách konaných při bohoslužbách. Arcibiskupství ještě
přispěje na vícepráce částkou 70 tisíc.
Farníkům patří dík zvláště za obětavé vybírání mezi svými sousedy a nutno říci, že
ne vždy byli pěkně svými sousedy přijati a vyslechli si i nechutné komentáře. Každá
oběť však něco stojí a všem štědrým dárcům a slušným lidem upřímné Pán Bůh zaplať.
Zvláště děkuji tímto paní Pavlíně Netopilové, že se tohoto úkolu skvěle zhostila a namotivovala čtyřicet farníků v Troubkách i Henčlově, aby se nebáli jít doslova s kůží na trh
a vybírali na opravu. Je její nemalou zásluhou, ovšem i všech dárců, že se k nebi tyčí
opravená věž chrámu, jejíž kopule září do dáli.
Děkujeme firmě Frgal za zdarma provedené jeřábnické práce, firmě Solid Team za
zdarma provedené práce spojené s montáží a demontáží elektrických rozvodů ve věži
a s elektronickým zabezpečením kostela, firmě Forest, která poskytla nízkou cenu při
koupi dřeva a panu Ruskovi za pomoc při vyjednávání s firmami.
Děkujeme také panu Emilu Smolkovi za zdarma odvedené práce na osvětlení kostelních hodin. Celá akce první části opravy kostela vyšla na 1,84 milionu Kč.
Pokud budeme mít v roce 2017 dostatek vybraných financí – v době uzávěrky Zpravodaje ještě probíhalo druhé kolo veřejné sbírky, a tak jsme nevěděli, kolik bude vybráno
– budeme opravovat střechu kostela, omítky a sokl, až po začátek bočních kaplí. Cena
druhé etapy je odhadnuta na 2,5 milionu Kč.
Náklady na celkovou opravu kostela jsou odhadnuty na 6,7 mil Kč, tak již dnes ohlašujeme další, třetí a snad i poslední kolo veřejné sbírky na podzim roku 2017.
Ve spojení s opravou kostela jsme pořádali 26. listopadu adventní koncert a při něm
se vybralo 6,7 tisíc korun. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Čeká nás ještě vánoční benefiční koncert.
Pokud by chtěl někdo zaslat dar na konto veřejné sbírky opravy kostela, tak číslo
účtu sbírky na opravu kostela sv. Markéty je 270 910 899/0300. Potvrzení o zaslání daru
pro snížení daně z příjmu si můžete vyžádat na faře.
Otec Radek
Milí spoluobčané, milí farníci,
přestože otec Radek, jako správce farnosti, vám již poděkoval, že jste podpořili veřejnou sbírku na opravu kostela, chci vám poděkovat i já. Já jsem vás vyzvala svým
letákem, já vám chci také poděkovat.
Ten leták…, ani jsem netušila, kolik diskuzí vzbudí. Pár vás bylo, kteří jste mě na ulici
zastavili a vyjadřovali mi svou nevoli k letáku i veřejné sbírce, a to někdy dost nepříjemným způsobem. Bylo mi úzko, ale odpouštím vám.
Na druhou stranu bylo hodně vás, kteří jste mě zastavovali a naopak vyjádřili svůj
souhlas a kladný postoj. Byli mezi vámi věřící, kteří přesně rozumí tomu, co jsem psala,
ale byli mezi vámi i ti, co do kostela nechodí a pochopili mě. Ani nevíte, jak moc jsem to
potřebovala slyšet, a ani netušíte, kolik síly jste mi dali.
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Děkuji všem dárcům i všem, kteří vybírali veřejnou sbírku. Vím, že to byla těžká služba, ale přijali jste ji. Vy všichni ve mně živíte naději, že je pořád dost lidí dobré vůle, kteří
nejsou slepí, hluší a lhostejní. Věřte, že máte v nebi velkou přímluvkyni, svatou Markétu
Antiochijskou, patronku našeho kostela.
Vám, kteří jste podpořili veřejnou sbírku, ale i vám, kteří jste do toho s námi nešli,
přeji požehnané Vánoce, pokoj a zdraví do vašich rodin.
Pavlína

Vánoční
V
ánoční pozvánky farnosti
24. prosince 15.00 hod., kostel
24. prosince 21.00 hod., kostel
25. prosince 8.30 hod., kostel
26. prosince 8.30 hod., kostel
26. prosince 17.00 hod., kostel
27. prosince 17.00 hod., kostel,
30. prosince 17.00 hod., kostel
31. prosince 17.00 hod., kostel

Foto Hana Obrtelová
Setkání u betléma a dětská vánoční bohoslužba
Půlnoční mše svatá
Hlavní vánoční mše na Hod Boží vánoční
Mše na Svatého Štěpána
Vánoční koncert
Žehnání vína na mši, poté posezení na faře u vína
Obnova manželských slibů na mši
Mše na Silvestra

1. ledna 8.30 hod., kostel
Novoroční mše
1. ledna 13.00 hod., od Čtyřech lip Novoroční procházka rodin s opékáním buřtů
6. ledna 18.00 hod., kostel
Mše na Tři krále, žehnání vody, křídy, kadidla
a koledníkům
7. ledna celé sobotní dopoledne
Tříkrálová sbírka české katolické charity
2. února 18.00 hod., kostel
Svěcení svící na Hromnice při mši svaté
Betlém v kostele bude otevřený během svátků, sobot a nedělí až do Hromnic
od 14.00 – 16.00 hod..
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V říjnu 2016 se dožili
významného životního
jubilea:

V listopadu 2016 se
dožili významného
životního jubilea:

V prosinci 2016 se
dožili významného
životního jubilea:

60 let
Miroslav Hlavačka
Věra Bahounková

60 let
Milena Bilíková
Vítězslav Bartoněk
Jaroslava Vojtková
Karel Štokman
Vlastimil Zatloukal

60 let
Ivo Zatloukal
Karel Raška
Renata Ticháčková

65 let
Bohumil Němčák
Jaroslav Zatloukal
75 let
Josef Soušek
Vendelín Peluha
80 let
Jarmila Smolková
Václav Zelenka
94 let
Stanislav Nečekal

65 let
Marie Soukupová
70 let
Emilie Zachariášová
Božena Kalábová
80 let
Božena Zatloukalová
Emilie Gregovská

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

65 let
Květoslava Zaoralová
Alois Rozehnal
75 let
Ludmila Kamelandrová
80 let
Marie Pumprlová
85 let
Arnošt Raška
Vladimír Mikeška
95 let
Vlasta Gregovská

OPUSTILI NÁS
Marta Hudečková
Vojtěch Ticháček
Zdeňka Nemravová

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

Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého člověka.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2016

29

Společná vzpomínka na přání Pepovi k životnímu jubileu, za obec, a s živým dárkem
(husou) od milované tetičky.

BLAHOPŘÁNÍ MANŽELŮM
ZDENKOVI A ZDEŇCE BRÁZDOVÝM
Cesty manželství jsou leckdy hrbolaté a nevyzpytatelné,
vy jste ale jízdu prvních padesáti let zvládli na jedničku,
a tak vám přejeme, ať vám slunce svítí
i na další společné cestě životem.
Zdraví, štěstí a spokojenost
přejí
spoluvrstevníci z Troubeckého klubu seniorů.
***

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2016

30

Vítání občánků
V letošním roce jsme v naší obřadní síni slavnostně přivítali celkem 22 dětí.
Proto jsme také vítání rozdělili do tří termínů. Děti jsme vítali 5. června, 9. října a ve
druhou adventní neděli 4. prosince, již s vánoční výzdobou.
Program vítání dětí nám po celý rok zpříjemňovaly děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Kristýny Kozlové. Děvčata ze základní umělecké školy Tereza Topenčíková, Veronika Sojáková, Ivana Vojtášková a Marie Soušková nám na zobcové flétny
vždy zahrála hezké písničky z pohádek a na posledním vítání také vánoční koledy. Za
jejich vystoupení jim moc děkujeme.
Děkujeme také paní učitelce Daně Otáhalové za celoroční hudební doprovod a panu
Jaroslavu Blaťákovi, který nám miminka vždy ochotně vyfotografoval.
H. Kamelandrová

Vítání občánků 9. října 2016

Tereza Ticháčková

Annabel Soušková

Karin Buriánková

Jakub Poisel

Klaudie Stenchláková

Ema Šťastná
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Metoděj Špalek

Damian Kolísek
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Tobiáš Geryk
Vítání občánků 4. prosince 2016

Aneta Hejkerlíková

Richard Vojtek

Ema Polzerová

Marek Rozehnal

Nina Zavřelová
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KNIHOVNA
Vánoce mého dětství
Byla to léta čtyřicátá minulého století, tedy léta válečná. Přesto na ně vzpomínám
s láskou, což v té době nouze a nejistot byla jistě zásluha mých rodičů – Ing. O. Janíčková, autorka textu (zkráceno).
Vánoce začínaly v kuchyni. V té době nebyl v domě zaveden vodovod, a proto vedle
mycího stolu, pod výlevkou, stálo štokrle skrývající pod víkem bílý smaltovaný kbelík
s čistou vodou na vaření – ta se nosila od studny na zahradě. Sporák byl uhelný, s tály,
jež vydávaly příjemné teplo a na nichž se vařilo, a také se na nich daly dobře péct například bramborové placky. V kamnech byl kamnovec se stále teplou vodou. Sporák měl
pečicí troubu, ohniště s popelníkem, dva uhláky při zemi – na uhlí a na dřevo.
Středem kuchyně byl stůl, prostorný, podlouhlý. Tam se nás vešlo pohodlně všech
pět stálých členů rodiny. Rodiče, já s bratrem, dědeček.
Za války, když byla velká nouze o uhlí, se v zimě topilo většinou jen v kuchyni, kde
jsme měli všichni celý den své teplé útočiště a já, jako nejmladší, i v noci, majíc ustláno
na pohovce. Ostatní členové rodiny spali v chladu svých ložnic pod naditými peřinami.
Nebyla žádná lednice! Všechno, co vyžadovalo chlad, se uchovávalo ve sklepě nebo
v malé špajzce, jež měla okénko na sever. Ale protože v době, o které píšu, žádné velké
zásoby ani být nemohly, nebylo z čeho, nevadilo to.
Ovšem největší slávu zažívala kuchyně o Vánocích. Mnoho dní předem se peklo
cukroví, kolik druhů. Maminka přinesla z úkrytu krabici s formičkami a začala čarovat.
I v době nouze byl stůl plný podle sice válečných receptů, ale hlavní bylo, že byla zachována tradice, rituál té slavnostnosti.
Štědrý večer začínal, když se maminka pustila do smažení kapra, už svátečně obléknutá, s bílou zástěrkou. Odkládala smažené kousky do pekáčku v troubě a ono to škvířilo
a vonělo. Maminka byla v tvářích růžová a veselá a my se všichni kolem těšili. Byly už napečené štrúdly, svítek do rybí polévky, vynikající bramborový salát. A když jsme všichni
konečně zasedli k zářivě prostřenému stolu v kuchyni, tak uprostřed stál svícen obetkaný
chvojím a stužkami a červenými muchomůrkami.
Tatínek zapálil čtyři svíčky, zhasl velké světlo, maminka nalila všem do talířů rybí
polévku. Popřáli jsme si navzájem veselé Vánoce a dobrou chuť. To byl ten nejkrásnější
okamžik Vánoc, protože to byl počátek šňůry radosti a my to věděli a spoléhali se na to.
A nikdy nás Vánoce nezklamaly.
Po večeři, když jsme s maminkou umyly nádobí (to se vždy muselo umýt hned po
každém jídle), poklekli jsme s bratrem na polštářky u prahu dveří do pokoje a pomodlili
se. A sotva jsme se domodlili, ozval se z pokoje zvoneček. To Ježíšek nás zval dovnitř,
abychom zhlédli stromeček a přijali dárky, které nám nachystal. Ten zvoneček, to byl
budík z ložnice rodičů, ale o Štědrém večeru jsme to nepoznali. To zvonil Ježíšek.
A když jsme pak vstoupili do pokoje, všechna světla svítila, velká kamna výjimečně
dýchala teplem a před námi stál stromeček! Na jeho vrcholku bývala zlatá hvězda, byl
plný barev a třpytu z ozdob, řetězů a stříbrných třásní a voněl ještě lesem. Svíčky na něm
byly parafinové a zapalovaly se až po našem příchodu. Ze všech hraček, které jsem kdy
dostala pod stromeček, si pamatuji zcela jasně dvě: postýlku a skříň pro panenku, panenka ležela v postýlce, skříň byla plná jejích šatů na malých ramínkách. Ten nábyteček byl
růžový, vyrobil ho dědeček a natřel tatínek a maminka našila spoustu šatiček. A druhý dá-
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rek, co si pamatuji, byly skládací kostky
s obrázky – šest různých obrázků se z
nich dalo složit.
Později, to už jsem na Ježíška nevěřila, jsem pomáhala dokonce stromek
zdobit či připravovat barevné papírky,
do nichž se balilo fondánové cukroví,
protože čokoláda nebyla žádná. A tak
se řadu let schovávaly staré čokoládové figurky z dob míru. A rodiče slibovali,
jako u tolika jiných věcí tehdy – počkej,
po válce zas bude všechno jako dřív.
Neodmyslitelnou součástí vánočních dárků byly knížky. Ve vyhřátém pokoji u stromečku jsme si celé vánoční svátky
četli s pocitem prázdnin ode všech starostí a daleko víc než jindy v roce vnímali celý ten
útulný prostor.
Vánoce, to byl především ráj pohody, knížek a rodinného bezpečí.
Zdroj: http://www.tretivek.cz/200712/vanoce-meho-detstvi/,

PROVOZNÍ DOBA
Ve čtvrtek 29. 12. 2016 bude v knihovně zavřeno.
Krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce vám přeje Hana Obrtelová

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Troubecký klub seniorů
Naše společná setkání v klubovně nás obohatila o radost z vyprávění cestovatelky paní Zlatuše Knollové
z Olomouce, o životě obyvatel na ostrově Srí Lance (Cejlonu), pěstování, sběru,
výrobě a distribuci čaje. Přednáška byla
doplněna projekcí fotografií a spojena
s ochutnávkou různých druhů čajů.
V následujícím čtvrtečním setkání
jsme si pro adventní čas vyrobili věnečky a ozdoby, a velmi zajímavé, a pro nás
ženy užitečné, bylo pečení punčových
h
řezů, perníčků a lineckého cukroví se
e
Zdenou Brázdovou v kuchyni ve sklepě
ě
kulturního domu, kdy vůně z cukroví provoněla celý kulturní dům.
Mikulášské posezení nám zpestřili
žáci mateřské školky, kteří za námi do
klubu přišli s velmi pěkným kulturním
vystoupením a my jsme je mohli odměVýstava vazeb
květin v tovačo
nit napečenými perníčky.
vském zámku
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O tom, že je pro zdraví dobré společně se bavit a radovat v každém věku, se můžete
přesvědčit i při předsilvestrovském setkání, které se bude konat od 16.00 hodin dne
29. prosince 2016 na malém přísálí kulturního domu, kam vás srdečně zveme. K poslechu a tanci nám zahraje Troubečanka.
Vážení spoluvrstevníci, přijďte do klubu rozšířit naše řady, každého rádi přivítáme
a věříme, že vám společná setkání přinesou nové poznání a spokojenost.
Přejeme všem našim spoluobčanům krásné a pohodové vánoční svátky a v roce
2017 pevné zdraví, štěstí a radost.
Jarka Špalková

Troubečan
Pořád tady jsme, i když o nás často neslyšíte. Ve sklepě pravidelně zkoušíme, ale
úměrně tomu, jak se zvyšuje náš věkový průměr, se prodlužuje délka nácviku nových
věcí. Máme vytrvalost, snahu a hlavně nám to dělá radost.
Pokud by někdo ještě netušil, čím se Troubečan zabývá – je to sborový zpěv. Zpíváme lidovky, klasická díla i církevní skladby. Pravidelně se již několik let účastníme se
svým vystoupením předvánočního posezení u cimbálu. Hlavním těžištěm naší činnosti
jsou velké svátky – Vánoce, Velikonoce a hody, kdy svým vystoupením doprovázíme
mše svaté v kostele. A nejen tady v Troubkách, ale společně s našimi moštěnskými členy
i v Horní Moštěnici. To se k nám přidávají s nástroji ještě muzikanti z blízkého i vzdálenějšího okolí. Zkrátka muzicírujeme a bavíme se při tom.
Daří se nám také vystoupení v rámci Noci kostelů, ať už v Moštěnici nebo ve Staré
Vsi. Ohlasy jsou zpravidla pozitivní. V minulém roce jsme měli také čest zpívat při zahájení Dnů evropského kulturního dědictví v Lipníku nad Bečvou a letos si nás pozvali
k oslavám výročí založení obce Dobrčice.
Ne vždycky se všechno podaří, a to se pak trochu bojíme vyjít ven na ulici. Humor
a nadhled v tu chvíli hodně pomáhá.
Pokud byste chtěli zjistit, jak to s námi doopravdy je, mohli jste nás slyšet na „cimbále“ nebo
le
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Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák má za sebou další
rok své činnosti, a jak to již ke konci roku bývá, dochází i k bilancování.
Můžeme směle říct, že se nám letošní sezona opravdu vydařila. A to jak
po stránce taneční, tak i po stránce
vylepšení krojového vybavení, které
se nám daří velmi úspěšně doplňovat
a rozšiřovat. A to hlavně i díky velké
pomoci od obce Troubky.
Ke konci roku se nám podařilo Hanáček
pořídit dvanáct párů tanečních pánských a dámských bot, a to je opravdu dobré, protože tanečníci kolikrát
v půjčené obuvi celé vystoupení protrpěli. Je určitě dobré, že se inventář
souborů doplňuje, protože máme
velkou a slibnou základnu mládeže
a pořízení krojového vybavení by
bylo pro každou rodinu velkou finanční zátěží.
V prosinci proběhla naše stěžejní
a prestižní akce Posezení u cimbálu.
Soubor Lúčka
Příprava začala již dávno, a to sestavením programu, aby se do Troubek
dostavily soubory i z jiné folklorní oblasti. „Kulturák“ jsme letos opět krásně vyzdobili
a provoněli stromky od pana Berčíka, který nám již pár let zpět nechává ve své školce
pár stromů přerůst, abychom nemuseli jezdit pro stromky někam daleko. Pak pokračovaly přípravy pečením perníčků, dovozem občerstvení, vařením výborného guláše, a to vše
díky obětavým lidem buď přímo ze souboru nebo z řad přátel a fandů našeho souboru.
V sobotu 10. 12. se začal kulturák plnit hosty. Letos nás navštívila i malá delegace z družební obce Raslavice ze Slovenska. Byl tu pan starosta Raslavic, pan ředitel
a zástupce tamní školy. Během chvíle by mezi diváky nepropadl ani pomyslný pětník.
Potom již začal hlavní program. Jako vždy začínali naši nejmenší, potom zatančila
Omladina, Hanák, vystoupil Troubečan. Poté předvedli velmi krásné vánoční pásmo naši
hosté z Majetína a program uzavíral soubor Lúčka ze Svatobořic–Mistřína. To se kulturák
otřásal v základech. Jejich vystoupení, to bylo opravdu trochu jiné kafe. Jejich členové
mají věkový průměr do dvaceti let, takže to vážně nemělo chybu. Chvílemi se zdálo, že
nám ve víru tance a odzemku sfouknou i svíčky na stolech. Byli jsme rádi, že po programu tato výborná cimbálovka i se svými tanečníky zůstali na parketu a bavili se se všemi
diváky všichni dohromady, a to až do neděle. Jsme moc rádi, že se nám každý rok podaří
do Troubek, ať už na hody a nebo na cimbál, pozvat soubory z jiné folklorní oblasti, aby
diváci mohli obdivovat i jiné tance a tradice.
Také hostům ze Slovenska se celý program líbil a při malém posezení hodnotili
tuto akci jako velmi zdařilou. Bohužel se museli ještě večer vydat na cestu domů, a tak
na hlubší rozbor nebyl čas. Ale jejich pochvaly si velmi ceníme, protože folklor na východním Slovensku je na velmi vysoké úrovni. Jak já vždy tvrdím, u nás se folklor dělá
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a udržuje, kdežto u našich přátel ze Slovenska se folkorem žije.
I v novém roce 2017 se budeme snažit vás potěšit a překvapit něčím novým, a to
nejen na hodech nebo na Posezení u cimbálu. Naše činnost se bude prezentovat i mimo
obec Troubky, kde se budeme snažit dle požadavků pořadatelů splnit to, co od nás očekávají. Například na Senior sympoziu 2016 v Přerově s námi zpíval celý sál diváků, kteří
naše písničky znali a nosí je ve svém srdci již od mládí.
Milí Troubečáci i všichni ostatní, kterým se dostane tento Zpravodaj do rukou, přijměte od všech souborů našeho hanáckého spolku přání, ať prožijete klidný a ničím
nerušený advent, a do roku 2017 vám přejeme štěstí, lásku, zdraví a pohodu, a to nejen
při folklorních akcích, ale i v každodenním životě.
Za spolek souboru Hanák, Staňa Vojtek, předseda

Hanák – Omladina
Naše první soustředění
Děti z Omladiny se v září opravdu
sešly a začaly tancovat!
Byla jsem nadšená, nicméně jsem
také tušila, že musím dostát všemu, co
jsme si s dětmi v červenci 2016 přislíbili, mj. to, že pojedeme na podzim na
víkendové soustředění. Soustředění je za
námi, a když si teď prohlížím fotky a pouštím videa z tanečních lekcí, usmívám se
a říkám si, že to opravdu stálo za to.
Vše se odehrálo v polovině měsíce
e
listopadu v krajinné oblasti Rusava na chatě Koliba Čecher. Po sobotním ranním příjezdu na místo našeho tanečního soustředění jsme se ubytovali a všichni jsme byli potěšení
útulností a vybaveností chaty. Největší obdiv naší Omladiny sklidily televizory a sociální
zařízení, které se nacházely v každém pokoji.
Program pobytu byl pestrý a s delším časovým odstupem vnímám, že i časově
maximálně využitý. Po zabydlení a radosti z prostorů chaty jsme se vydali na procházku
po okolí. Ač bylo dosti chladno a blátivo, nebylo to překážkou užít si klouzačky, kolotoče
ap
průlezky,
y, které mnohé nesmírně nadchly.
y Jídelníček si Omladina měla možnost vytvořit
sama, takže po dobu našeho pobytu jsme
sa
jen očekávali, jak budou jednotlivé chody
je
cchutné. A ony byly, navíc jsme si užívali obsluhy, což bylo velmi příjemné, a tak
trochu pro naše seskupení neobvyklé.
tr
Sobotní odpoledne jsme protančili
a prozpívali. Tři hodiny jsme zdokonalovalli hanácký krok, ladili párové držení, učili
sse texty, zpívali. Naším cílem však předevvším bylo připravit nové taneční vystoupení. Po odpoledním tanečním maratonu
jjsme byli patřičně znaveni a vyčerpáni,
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takže následoval odpočinek a večeře,
u které bylo slyšet jen cinkání příborů.
Večerní program měl být pro Omladinu překvapením. Organizační tým
soustředění připravil Hanácké souboj,
jenž spočíval v utkání náhodně zvolených skupinek v nejrůznějších disciplínách laděných v lidovém duchu. Pro
začátek měly skupinky společně přes
dlouhá brčka vypít džbán vody. Dále si
lámaly hlavu nad pojmenováním jednotlivých části dámského a pánského kroje. Pobavili jsme se u hanáckého kvízu,
při němž nás rozesmála slova jako cecór, šprcek, trckat a mnoho dalších. Myšlenkou
Hanáckého souboje bylo, že nikdo není ani vítěz ani poražený.
V pozdějších hodinách jsme se odebrali do tanečního sálu a pořádně jsme si zatančili a vyřádili se, tentokrát každý po svém. V neděli jsme odjížděli domů. Než se však
tak stalo, čekala nás ještě jedna dopolední hanácká lekce. Při pohybové rozcvičce jsme
tancovali Makarenu a vlnili se na Sofii (současná pop muzika) a nutno říct, že to mělo
velmi blahodárný vliv na hanácký krok, párové držení a celkový obraz připravovaného
vystoupení.
Čas se opět blížil ke třem hodinám tance a výsledek byl úžasný. Všichni zúčastnění
byli znavení, ovšem tentokrát i velmi spokojení z obrovského pokroku, který za dva dny
učinili. Při nedělním obědě, který jsme si zaslouženě vychutnali, jsme pozorovali, jak za
okny sněží a bylo nám moc fajn.
Poté jsme si sbalili batohy, rozloučili se, a tím naše soustředění končilo.
Děkuji všem rodičům, kteří se postarali o dopravu dětí. Děkuji všem Hanákům
a Hanačkám – jmenovitě Ivetce Černoškové, Marii Gabrhelíkové, Míši Lužné, Marťovi
Jehlářovi, Moničce Hradílkové, Pavlovi Hradílkovi, Kubovi Raškovi a Kačce Kratochvilové, kteří se celé dva dny věnovali Omladině, byla s nimi vynikající spolupráce a v jejich
společnosti vždy panovala veselá nálada. Děkuji členům Omladiny a přeji nám spoustu
protančených, prozpívaných a společně strávených chvil.
Eva Vojtková
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Český zahrádkářský svaz
Pozapomenutá zdomácnělá exotika
ka – morušovník
Morušovníky, bílý a černý, jsou
stromy pěstované jako kulturní rostliny
tak dávno, že prakticky nelze vystopovat jejich původ. Pravděpodobně
pocházejí z oblasti starodávných kultur dnešního Íránu, odkud se již před
tisíciletími rozšířily po celé Asii i do
evropského Středomoří. Nebýt moruší,
nebylo by hedvábí. Slouží za domov a
potravu housenkám bource morušového, z jehož kukel se spřádá hedvábná
nit. U nás se ovšem tomuto broukovi
nedaří, patří do teplých krajů. Snad jen starší generace si vzpomene na poválečné pokusy, kdy děti doma v krabicích chovaly housenky a sháněly jim morušové listy, čekaly,
až se zakuklí do hedvábného kokonu, a posílaly je poštou na další zpracování.
Do střední Evropy se první stromy dostaly až v polovině 19. století, rychle si získaly oblibu nejen v zámeckých parcích. Zatímco parky zdobí svými rozložitými korunami
a krásným olistěním, v zahradách byl hlavně pěstován morušovník černý pro chutné
ovoce. Vzpomeňte si na statné moruše, které rostly u fotbalového hřiště, a po jejichž
popadaném ovoci šlapaly generace fotbalových fandů, což je dnes již minulostí.
Nenápadné květy se během léta postupně proměňují v podlouhlé, ostružinám podobné plody. Ty se postupně vybarvují od bílé přes červenou až v plné zralosti po temně
modrou. Proti jednorázové sklizni většiny ovoce mají jednu výhodu – dozrávají postupně a sklízet je můžete od konce června až do září. Nejsnazším způsobem sklizně je
natažení plachty pod strom a sbírání ovoce, které plně zralé opadává. Jenže takhle byste si moruší moc neužili, protože by vám jich většinu sezobali ptáci.
Takže lepší je plody postupně otrhávat a konzumovat.
Moruše se nedají skladovat, rychle podléhají zkáze, čerstvé jsou ovšem skutečně
vynikající. Plné temně modré šťávy se sladkokyselou chutí dodávají navíc tělu množství
vitaminu C, E a vitaminy skupiny B, pektiny, karoten, organické kyseliny a minerální
látky jako draslík, fosfor, křemík, železo, hořčík i vápník. Působí proti bolestem v krku
a podporují odkašlávání. Pomáhají regulovat hladinu krevního cukru a mají celkově pročišťující
j účinky
y na organismus.
g
Co nestihnete sníst, můžete zpracovat na neméně lahodné džemy, kompoty, sirup nebo domám
ccí likér či víno.
Oblíbenost moruší byla u nás ještě na počátkku minulého století veliká. Dokonce byla u nás
vvyšlechtěna zvláštní odrůda, která byla světově
uznána v roce 1948. Jmenuje se morušovník
u
ttrnavský a vyznačuje se proti původním druhům
nižším vzrůstem a pomalým růstem, zato velmi
n
bohatou plodností. Z jednoho dospělého stromu
lze sklidit až 100 kg ovoce. Je to kříženec černého a červeného morušovníku s plody temně
červenými a velmi sladkými.
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Morušovníky se dnes pěstují jako okrasné stromy, ale postupně se vrací i do našich
zahrad. Původní druhy dosahují skutečně mohutného vzrůstu až 18 m výšky a dožívají
se vysokého stáří. Okrasné odrůdy morušovníku černého jsou nižší, běžná výška je
3–10 metrů, ovšem s rozložitou korunou, která má šířku 3–12 metrů. Tyto odrůdy mívají
větve skloněné až k zemi a plody v nižších patrech jsou tak lépe dostupné.
Stromy mají rády kvalitní hlubokou zeminu s množstvím živin. Máte-li větší zahradu,
můžete je vysadit příští rok na jaře. Mladé stromy, asi až do tří let, nezapomeňte zalévat. Když si vytvoří dostatečně rozlehlý kořenový systém, dokážou si už živiny i vodu
vytáhnout ze širokého okolí. U nás pěstované odrůdy jsou odolné většinou až do –30 °C.
Roubované stromky začínají plodit ve třetím až čtvrtém roce po vysazení. Větší úrody
ovoce dosáhneme po osmi až deseti letech.
Myška Sázelka
Rychlý kokosový likér
Ve vodní lázni svaříme 300 ml smetany na vaření nebo šlehačky spolu s balíčkem
vanilkového cukru, 150 g cukru moučky a 200 g kokosového mléka z plechovky. Jakmile
směs začne vařit, odstavíme a necháme asi hodinu vychladit. Přidáme 250 – 500 ml rumu,
záleží na chuti konzumenta. K dosažení lepší chuti a barvy můžeme použít rum bílý.
Michaela Franková

Český svaz chovatelů
Milí příznivci chovatelů,
blížící se konec roku vybízí k zamyšlení
nad tím, co se nám v letošním roce podařilo a současně pomalu sestavovat plány pro
příští rok. Chovatelství je především o celoroční práci kolem našich zvířat. Možnost
pochlubit se svými chovatelskými úspěchy a
porovnávat své miláčky s tím nejlepším, co
mají ve svých chovech ostatní chovatelé, máme na tradičních chovatelských výstavách.
Kromě místních výstav, které pořádají místní organizace svazu chovatelů (ta naše
byla v září) jsou i výstavy národní. Pro nás je výhodou, že národní výstava Moravy
a Slezska se pořádá každý rok v naší blízkosti na přerovském výstavišti. V době uzávěrky Zpravodaje bylo těsně před touto výstavou, vrcholily poslední přípravy již 13. ročníku,
a proto vám zatím nemůžu sdělit, jak výstava dopadla a jakých případných ocenění
dosáhli naši členové.
O tom, že se jedná o velkou výstavu, svědčí i množství vystavovaných zvířat. Bylo
přihlášeno 800 králíků, 600 holubů, 460 kusů drůbeže, dále morčata, exotické ptactvo,
kozy, ovce a oslík. Věřím, že všichni návštěvníci výstavy byli potěšeni úrovní vystavovaných zvířat a odnesli si alespoň malou inspiraci pro své domácí chovy.
V letošním roce byl v Troubkách založen oddíl sdružující mladé chovatele, v naší
zemi zatím málo známého soutěžního oboru, Králičí hop. Tato soutěž pochází ze Švédska, kde se s ní začalo před čtyřiceti lety. Soutěží se celkem v pěti disciplínách:
•
rovinná dráha – běh na čas
•
překážkový parkur – je to v podstatě zmenšenina překážkového parkuru pro koně
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•
•
•

skok do výšky – rekord je 105 cm
skok do dálky – rekord je 305 cm
volný parkur – bez vodítka u nohy chovatele
Soutěž je rozšířená v celé Evropě, organizuje se i mistrovství Evropy. V České republice sdružuje zájemce o tyto soutěže samostatný klub pod Českým svazem chovatelů.
O vysoké úrovni českých chovatelů svědčí i to,
že na posledním mistrovství Evropy obsadili první
a druhé místo Kratochvilovi a Šípovi z Chotěboře.
Možná někoho napadne, zda to není trápení
zvířat. To by byl ale velký omyl. Králíci skáčou přirozeně rádi a jde o to, aby chovatel
dokázal odhadnout, který králík bude vhodný, a u toho pak rozvíjel jeho přirozené schopnosti. Zde bych chtěla ještě doplnit, že pokud má někdo zájem účastnit se této zajímavé
soutěže, může se přihlásit u pana Skopala. Zájemci nemusí mít dokonce ani vlastní
králíky, oddíl je může zapůjčit.
Na závěr mi zbývá už jen popřát vám všem klidné prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí a zdraví v novém roce 2017.
Za chovatele Jarmila Jehlářová

Myslivecké sdružení Mezivodí Troubky
Nevím, jaké obrázky zimy si prohlížejí současní žáci základní škol, ale když moje
generace zasedala do školních lavic, což už je sakra dávno, tak určitě nejen mne okouzlovaly obrázky Josefa Lady. A ty z posledního ročního období nejvíce. Zabíjačky, sáňkování, bruslení, Mikuláš s andělem a čertem v zimním zasněženém podvečeru... Ale,
zanechejme nostalgie a vzpomínání, vraťme se do reality.
Jelikož se naše obec nachází v té nižší poloze, kolem 200 metrů nad mořem, dá
se očekávat, že se se sněhem zrovna moc nesetkáváme. Když na horách sněží, u nás
většinou prší. A když přece jen bílá peřina spadne, dlouho nevydrží, roztaje do mokra a
bahna, a to má k Ladovi hodně daleko. Faktem je, že na tento stav můžeme nadávat,
zlobit se, nesouhlasit, ale to je tak asi vše, co proti tomu můžeme dělat. Věřme, že ta
letošní zima bude v tomto ohledu příjemná.
Mírnou zimu má rada i zvěř v troubeckém revíru. Při dostatku potravy v létě a na podzim mláďata dospěla a společně se svými rodiči nabrala sílu, kterou v horších podmínkách
bude potřebovat. Na druhé straně, staří příslušníci Hubertova cechu tvrdí, že krutá zima
nenechá slabší jedince
přežít,
a ti, kteří se dočkají jara, jsou ti silní a tvoří ten nejlepší
j
p
předpoklad pro kvalitu budoucích pokolep
ní. Nicméně, ať bude zima jakákoliv, jsme
n
n
na ni připravení a případné strádání zvěře
jsme
j
schopni eliminovat přikrmováním.
Posledním dnem roku pro nás končí
č období společných honů na drobnou
zvěř
z
– bažanty. Záměrně neuvádím
zzvěř drobnou srstnatou – zajíce. Přicházzejí doby, kdy bude vzácnost tuto dříve
h
hojně vídanou drobnou zvěř spatřit. Něna
ili
stav
před
Trubači seskupení ZÁTRŽA se
kteří z nás ještě i v lednu navštíví své
týně.
Svatohubertské mši na svatém Hos
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kamarády v oblastech, kde se pořádají
naháňky na černou zvěř, divoká prasata.
Pojďme do oblasti společenské.
Druhá sobota prvního měsíce roku
2017 bude v obci, přesněji v kulturním
domě, patřit mysliveckému plesu, honosícímu se velmi bohatou tradicí. Kulisy
s motivy z troubeckého revíru s živými smrky a slavnostně vyzdobený sál je příslibem Hospodář Radek Mrtvý vysvětluje, jak
budeme
příjemného prostředí. Navíc gastronomic- postupovat v této leči.
ký zážitek v podobě myslivecké kuchyně
a živá hudba BIG MŽIK nemůže nechat nikoho klidným. Třešničkou na dortu je i vystoupení mysliveckých a loveckých trubačů
ZÁTRŽA. Pokud si nakonec odnesete ještě
i nějakou výhru, tak to nemůže být chyba.
Věříme, že naše snažení podpoříte a přijdete se pobavit. Pro ty, kteří by chtěli pozvat
své přátele z Přerova a okolí, máme dobrou
na smetaně
Nesbíhají se vám sliny? Svíčková
zprávu. V 19.30 hod. bude přistaven autobus
z rukou našich kuchařek.
v Přerově u pivovaru a po skončení plesu se
postaráme, aby stejný autobus příjemně unavené návštěvníky odvezl zpět do Přerova.
Tak si nezapomeňte zapsat do kalendáře 14. ledna 2017 – myslivecký ples v Troubkách.
Vy se na ples z ledna 2016, a nejen na něj, můžete podívat prostřednictvím videa
a fotogalerie na našich webových stránkách www.myslivosttroubky.webnode.cz.
Závěrem mi dovolte, abych jménem svým a jménem členů a příznivců spolku poděkoval všem, kteří se na naší celoroční činnosti podíleli, kteří nám pomáhali táhnout naši
káru a současně je poprosit o přízeň i pro
časy budoucí.
Připojuji samozřejmě přání pro
všechny lidi dobré vůle, aby prožili překrásné Vánoce, bujarého Silvestra, aby
se jim dařilo dobře po celý nový rok, aby
je provázely samé úspěchy, a vyslovuji přání nejdůležitější, aby nás všechny zdravíčko neopouštělo a naopak se
a ve skalnatém
Tipnete si co je na obrázku? Řek
všech pořádně drželo.
é remízky.
ovsk
Ruc
žu
Luděk Judas, jednatel MSM Troubky útesu? Ne, je to kalu

Podzimní zákoutí troubeckého Bágru
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Sbor dobrovolných hasičů Troubky
Blíží se konec roku, nastává tedy nejen období hodnocení stávájícího roku, zazimování techniky, ale i období školení a v neposlední řadě topná sezona. V tomto období je
potřeba dbát zvýšené opatrnosti ve vašich kotelnách, kde se topí pevnými palivy. A to
především na udržování pořádku a čistoty v blízkosti kotle, jelikož hrozí větší výskyt požáru. Také je nutné mít dobře zajištěná komínová dvířka. Také připomínám nutnost dbát na
dobrý stav komína a platnost nové výhlášky o komínech, a také o kotlích, kdy by měl každý
občan v zájmu své bezpečnosti dbát na dobrý stav svého komína a kotle ve svém obydlí.
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 11. 11. 2016
v Soběchlebech, 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 2017.
Okrsek se pravidelně schází na svých jednáních. Je naplánována VVH okrsku, která
se uskuteční v měsíci únoru v Troubkách. Také náš sbor se připravuje na bilancování
roku a zabývá se přípravou valné hromady, která bude v měsíci lednu.
Něco k 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 mladších žáků. Naše družstvo se zúčastnilo hry Plamen a v celkovém hodnocení skončilo na pěkném 11. místě
z třiceti šesti kolektivů. Závody Velké ceny se podařilo odjet v nadpoloviční většině.
Ve VC OSH Přerov se naši mladí hasiči umístili na čtvrtém místě. Na podzim, v měsíci říjnu, jsme se již v posílené sestavě zúčastnili I. kola hry Plamen pro rok 2017 ve Velké u Hranic.
V oblasti soutěžního družstva mužů se členové družstva zúčastnili postupových kol a soutěže Přerovské ligy, VC Moravské hasičské jednoty. Hned vzápětí nás čekala okrsková soutěž
v Troubkách, kde jsme v požárním útoku skončili na prvním místě. Na okresní kolo postoupilo
soutěžní družstvo z Troubek. V rámci Přerovské ligy se naše družstvo mužů umístilo v celkovém pořadí na dvanáctém místě s počtem 24 bodů. V rámci VC Moravské hasičské jednoty se
umístili na 17. místě s počtem 29 bodů. Družstvo mužů se bude účastnit pohárových soutěží.
Naše činnost se však nezaměřovala pouze na soutěžení. Něco málo slov o zásahové jednotce sboru obce Troubky.
Jednotka se stále zdokonaluje na školeních s různou tématikou, která je součástí
daného výcvikového roku. V měsíci listopadu se celá jednotka zúčastnila cyklické přípravy nositelů dýchací techniky v polygonu na HZS Prostějov. Osvědčení nositelů dýchací
techniky získali dva noví členové.
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 a údržbu
techniky požární zbrojnice. Následující zimní období bude, doufejme, pokračovat v nastaveném trendu. Tedy, že se budeme moci spíše soustředit na zdokonalování zázemí, vlastních
znalostí a schopností. Technika je po technických kontrolách a je připravena na zimní provoz.
Náš sbor se podílí také na charitativní činnosti, kdy posílá finanční hotovost na nákup
vánočních dárků pro děti v dětských domovech, a také přispívá finanční částkou na ligu
proti rakovině.
Plánované kulturně společenské akce pro rok 2017
18. 2. 2017
Hasičský ples, hraje skupina HSP Prostějov
Květen
mše za všechny hasiče a za patrona sv. Floriána
25. 6. 2017
tradiční Pohár Hané, 41. ročník
14. – 16. 7. 2017
hody
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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. Poděkování patří také všem členům a rodinným příslušníkům a kamarádům
našeho sboru, kteří se podílejí na akcích sboru.
Vážení spoluobčané, výbor sboru a členové SDH Troubky vám přejí v nastávajícím období nejkrásnějších svátků roku vše nejlepší, hodně klidu, zdraví, osobní pohody
a spokojenosti, a do toho roku nového hodně sil, elánu a životního optimismu a v neposlední řadě to nejhlavnější – zdraví.
výbor sboru SDH Troubky
Sbor dobrovolných hasičů Troubky
Vás zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES,
který se koná 18. 2. 2017
ve všech prostorách Kulturního domu v Troubkách.
K tanci a poslechu hraje taneční skupina HSP PROSTĚJOV.
Začátek ve 20.00 hod., vstupné 60,- Kč, bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

JEZDECKÝ ODDÍL
Jezdecká sezona 2016 je za námi. Není
divu, že jsme se na kolbišti mohli setkat
i s jezdcem Jiřím Malým ze stáje Montana na
devítileté klisně Vitara 2, která je v majetku rodiny Smolkových v Troubkách.
Začátkem jara jsme začali postupně tréPohled na areál z kostelní věže
novat a připravovat se na budoucí závody
ve zlínské oblasti Středomoravské jezdecké
ligy. První kroky vedly v květnu na kolbiště ve
Svébohově, kde Vitara 2 startovala s Jirkou
na stupni obtížnosti 110 cm a 115 cm, kde se
umístila na 1. místě.
Po takto úspěšných závodech jsme se rozhodli pokračovat na kolbiště do ESC Olomouc,
kde ve velké konkurenci startovala Vitara 2 na
výšce 115 cm a 125 cm pouze s malou chybou.
Vitaru 2 jsme mohli vidět v červnu na místních
klisna
Jezdec Jiří Malý, stáj Montana a
závodech v Troubkách na výšce 110 a 120 cm,
ol Troubky
Sok
ílu
odd
Vitara 2 z jezdeckého
kde se jí stal osudným vodní příkop, ale po překonání prvotního strachu tuto obtížnou překážku zvládla
úspěšně
dokončila
ládl a ú
ěš ě d
k čil parkur.
k
Největší radost nám Vitara 2 udělala na červencových závodech v Pravčicích. S Jirkou
Malým stáli na startu celkově dvou soutěží v obtížnosti 115 cm, kde si vybojovali 6. místo
a na výšce 125 cm 4. místo. Po sečtení všech výsledků této dvoukolové soutěže Jiří vyhrál
39. ročník Hanáckého poháru, a protože se tak stalo již potřetí, trofej přešla do jeho trvalého
vlastnictví a zapsali se oba s Vitarou 2 do historie parkurového sportu ve zlínské oblasti.
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Jinak tomu nebylo ani v srpnu ve Skašticích, kde se zúčastnili dvoudenních závodů a získali krásné ceny za dvě
2. místa a jedno 1. místo ve stupni obtížnosti 115 a 125 cm.
V celkovém hodnocení se Jiří s Vitarou 2 stal celkovým vítězem Mistrovství zlínské oblasti v kategorii seniorů.
Nesmíme zapomenout ani na 20. narozeniny Vitařiny
2 matky Vadiry, která byla úspěšnou skokankou a učitelkou.
Nyní si užívá zaslouženého koňského důchodu u Smolků.
V září se zúčastnili jezdeckého dne v Holešově, kde se
umístila na 2. místě na výšce 110 cm.
Takto úspěšnou sezonu jsme zakončili vyhlášením Středomoravské jezdecké ligy v holešovském zámku. V celkovém Skaštice 27. – 28. 8. 2016
umístění skončil Jiří Malý ze stáje Montana na 1.místě v ka- Mistrovství zlínské oblasti
tegorii mužů a současně se tak s Vitarou 2 stali absolutními – Jezdecký oddíl
vítězi celé oblasti.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem příznivcům jezdeckého sportu v Troubkách,
kteří se nemalou měrou podílejí na jeho chodu, a popřát všem čtenářům a občanům Troubek
klidné svátky vánoční a šťastný nový rok.
Eliška Kopřivová, Zbyněk Smolka ml

JEZDECKÝ ODDÍL
Parkurové závody v Přerově
I přes předpověď nepříznivého počasí jsme se rozhodli vyrazit 17. září 2016 na závody
do Přerova. Za naši stáj startovaly klisny Fanny a Elisabeth-B. Nejprve startovala Fanny ve
dvoufázovém skákání 90/100 cm, kde po dvou chybách v druhé fázi skončila na 7. místě.
Svou premiéru Fanny zažila již na stupni obtížnosti 100/110 cm, kde se počasí rozhodlo všem komplikovat závodění a propršelo. Fanny projela první fázi na výšce 100 cm
bezchybně, což znamenalo postup do fáze na výšce 110 cm.
V téže soutěži se na start postavila i klisna Elisabeth-B, která po bezchybné fázi ve
velmi svižném tempu pokračovala i do fáze druhé, kde jí chybělo trošku štěstíčka a šla
k zemi předposlední překážka, což nám vyneslo 5. místo. Následovala soutěž stupně
ZL (110cm), kde startovala za naši stáj již pouze Elisabeth-B.
Elisabeth byla v této honební (v co nejrychlejším čase a bezchybně) soutěži jako
ryba ve vodě. Soutěž dokončila bezchybně a s nejrychlejším časem, což znamenalo
obsazení první příčky.
Naše koně na předvolební akci na Laguně
24. září 2016 jsme se s našimi čtyřmi koňmi zúčastnili předvolební akce, která se konala
na přerovské Laguně. Naše koně tam vozili děti a dospělé, kteří se této akce zúčastnili. Vození na koních bylo tak oblíbené, že jsme se ani my, ani koníci celé čtyři hodiny nezastavili.
Svatohubertská mše v Troubkách
V neděli 25. září 2016 se v Troubkách konala v dopoledních hodinách Svatohubertská
mše, kde po ukončení mše šel průvod před kostel, aby bylo požehnáno koním a jezdcům.
Za naši stáj bylo požehnáno pětileté klisně Fanny, čtyřleté Sněžence a osmileté Elisabeth-B.
Celá akce proběhla za velmi příjemného počasí a koníci při této slavnosti velice
dobře spolupracovali.
Parkurové závody v Bohuňovicích
Ve středu 28. září jsme vyrazili do Bohuňovic. Startovala Fanny a Elisabeth-B.
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Fanny se zúčastnila soutěží ZM a Z. Elisa-beth-B se prezentovala v následujících soutěžích ZL a L.
Tyto závody byly zajímavé tím, že jsme zcela
poprvé přihlásili Elisabeth-B do soutěže stupně
L, což jsou překážky o stupeň vyšší, než kdy Elis
startovala. Elis si ze soutěže ZL po čistém kontě odnesla krásné 5. místo a ve své premiéře,
v soutěži stupně L, inkasovala 8 trestných bodů,
což znamená, že na překážkách dvakrát chy- Anna Burianová a Fanny při zkoušce
základního výcviku jez
bovala.
dce v Přerově
Výsledek z těchto závodů byl pro nás velmi uspokojivý, a to především z toho důvodu, že to byly na delší čas pro
Elisabeth-B poslední závody.
Zkoušky základního výcviku jezdce
Na tento velký den 15. října 2016 se pilně připravovala dvojice Anna Burianová a Fanny. Zkouška základního výcviku jezdce je otevřená pro mládež od dvanácti let. Úspěšným
absolventům této zkoušky je umožněno startovat na oficiálních jezdeckých závodech pod
záštitou České jezdecké federace. Zkouška se skládá z předvedení koně na ruce, opracování koně ve skupině, drezurní zkoušky, parkurové zkoušky a teoretické části.
Anna Burianová úspěšně absolvovala, a tím se stala čerstvou držitelkou jezdecké licence. Pro naši stáj to byl jeden z větších úspěchů v roce 2016, jelikož vše, co se Anička kdy
naučila na koních, bylo právě u nás.
Rozlučková všestrannost Pardubice
Poslední říjnový víkend jsme s naší pětiletou klisnou Fanny vyrazili na rozlučkovou všestrannost do Pardubic. Fanny v sobotu dopoledne splnila drezurní a parkurovou zkoušku,
což znamenalo postup i do nedělního crossu. V neděli Fanny odstartovala časně ráno
a projela kurzem všech překážek bez zaváhání
až do cílové části. Ve výsledku jsme si domů
odváželi 9. místo a pocit spokojenosti, že jsme
Fanny na dostihovém závodišti v Pardubicích.
i my mohli prožívat podmanivou závodní atmosféru pardubického závodiště.
Svatomartinský průvod v Henčlově
I letošní ročník Svatomartinského průvodu v Henčlově vedla naše bílá kobylka Šárka
v sedle s Ditou Janošíkovou, která se ujala
role svatého Martina.
Mikulášská nadílka u koní
Dne 3. 12. 2016 u nás proběhla mikulášská
nadílka. Akce vypukla krátce po 15. hodině pří- Mikulášská nadílka u koní.
jezdem Mikuláše a jeho družiny mezi diváky. Foto Vladimír Kratochvil.
Mikuláš se se svojí družinou přivítal s dětmi
a všechny hodné děti byly odměněny. Mikuláš děti pochválil, že byly hodné a nezlobily,
a slíbil jim, že se mezi ně přijede podívat i příští rok.
Simona Krejčířová
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ZE SPORTU
Pohodová sobota
V sobotu 22. 10. 2016 se konal již
4. ročník Pohodové soboty ve sportovní
hale. Letos se nás sešlo rovných padesát
a vyzkoušeli jsme tyto druhy cvičení:
• drums and balls – cvičení s velkými míči
a paličkami
• břišní tance
• trojboj – TRX pásy + flexi bary + velké
míče
• břišní pekáč
Cvičitelky byly i letos perfektně připravené
a dobře naladěné, a vytvořily tak to pravé prostředí pro pohodovou náladu. Drums and balls
vedla Edita Jemelková, tu vystřídala Alena
Packová s břišními tanci a v trojboji nastoupila
Olga Čechmánková s TRX pásy, Alena Mišáková s velkými míči a Edita s flexi bary.
Závěr poté patřil opět Olze Čechmánkové a jejímu břišnímu pekáči. V přestávkách
mohly návštěvnice ochutnat ovesnou kaši
s ovocem, cizrnovou nebo avokádovou pomazánku a odpočinout si u šálku kávy nebo
čaje s bezlepkovým perníčkem.
Některé stihly i prezentaci kosmetiky
Zdraví a krása ze Sibiře. Závěr celé akce
ukončila tombola s různými sportovními
a cvičebními cenami.
Všem dívkám a ženám, které si přišly zacvičit, děkujeme za účast a doufáme, že se
s vámi sejdeme zase v dalším ročníku. Na závěr přikládáme pár fotografií z akce. Další fotografie si můžete prohlédnout na:
www.tjsokoltroubky.cz/clanky/oddily/aspv/pohodova-sobota-22.10.2016.html.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2016

47

Vybíjená
Pravidelně na podzim se koná turnaj ve vybíjené pro žáky 8. tříd a mladší, kterého se
již několik let účastníme a ani letos jsme nevynechali. V loňském roce jsme složili téměř
nové družstvo z mladších dětí, které nám dorostly do potřebného věku. A letos jsme
tým pouze doplnili o další členy. Máme tak kompletně nové družstvo a těší nás, že nám
pořád rostou další následovníci.
26. listopadu jsme již popáté zajeli do Oseka nad Bečvou na tradiční turnaj. Bojovali
jsme se svými tradičními soupeři: Osek – ZŠ, Kojetín, Tovačov a Osek Sokol v systému
hry každý s každým. Celkem jsme odehráli čtyři zápasy, a po urputném závěrečném boji
s Osekem – ZŠ jsme nakonec získali krásné 2. místo.
Doufáme, že se nám bude
stejně dařit i v prosinci v Tovačově na vánočním turnaji ve vybíjené. Tak nám držte palce.
Všem dětem děkuji za vynikající reprezentaci TJ Sokola
Troubky a vedení obce a rodičům
za podporu při dopravě dětí na
zápasy.
Na závěr mi dovolte popřát
vám příjemné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví a spokoje- Zleva: Eva Rusnáková, Filip Konupčík, Pavel
nosti v novém roce 2017.
Hořín (dřepící), Kuba Hořín, Ondra Vojtášek, Vojta
Ilona Vojtášková Hořín, Milan Vojtášek, Dan Borek
Nahoře zleva: Kuba Hořín, Milan Vojtášek, Vojta Hořín, Ondra Vojtášek, Dan Borek,
Pavel Hořín, Filip Konupčík
Dole zleva: vedoucí družstva Ilona Vojtášková, Ivana Vojtášková, Marie Soušková, Julie
Mauksová, Alena Havlíková, Eva Rusnáková
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Fotbalový klub Troubky
TABULKA OKRESNÍ PŘEBOR – STARŠÍ PŘÍPRAVKA – PODZIM
RK. DRUŽSTVO
1. TROUBKY
2. KŘENOVICE
3. Koje n – Kovalovice
4. Újezdec
5. Tovačov
6. Brodek u Přerova
7. Horní Moštěnice
8. Čekyně

ODEHRANÉ
ZÁPASY
7
7
7
7
7
7
7
7

VÝSLEDKY DOMÁCÍCH
výhra, remíza, prohra
6
0
1
6
0
1
5
0
2
4
0
3
3
0
4
2
0
5
1
1
5
0
1
6

SKÓRE
65:17
55: 9
62:33
44:42
50:37
19:55
24:41
12:97

BODY
18
18
15
12
9
6
4
1

TABULKA OKRESNÍ PŘEBOR – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – PODZIM
RK. DRUŽSTVO
1. TROUBKY
2. SK HRANICE „B“
3. VLKOŠ
4. KOJETÍN – KOVALOVICE „B“
5. ÚJEZDEC „B“
6. TOVAČOV
7. 1. FC VIKTORIE PŘEROV „D“
8. 1. FC VIKTORIE PŘEROV „A“
9. BRODEK U PŘEROVA „B“

ODEHRANÉ
ZÁPASY
8
8
8
8
8
8
8
8
8

VÝSLEDKY DOMÁCÍCH
výhra, remíza, prohra
7
0
1
5
1
2
5
0
3
4
2
2
4
1
3
4
0
4
3
0
5
2
0
6
0
0
8

SKÓRE

BODY

98:37
113:95
51:55
100:81
92:55
72:65
64:112
62:111
17:58

21
16
15
14
13
12
9
6
0

TABULKA I. B TŘÍDY – MUŽI – PODZIM
RK. DRUŽSTVO

ODEHRANÉ
ZÁPASY
1. DUB NAD MORAVOU
14
2. NĚMČICE NAD HANOU
14
3. ÚJEZDEC
14
4. FC ŽELATOVICE „B“
14
5. SOKOL ÚSTÍ „B“
14
6. KOJETÍN – KOVALOVICE „B“ 14
7. HORNÍ MOŠTĚNICE
14
8. 1. FC VIKTORIE PŘEROV
14
9. SOKOL TOVAČOV
14
10. KLENOVICE NA HANÉ
14
11. FK TROUBKY
14
12. VRCHOSLAVICE 1946
14
13. SOKOL V PIVÍNĚ
14
14. HANÁ NEZAMYSLICE
14

VÝSLEDKY DOMÁCÍCH
výhra, remíza, prohra
11
0
3
12
0
2
10
0
4
10
0
4
8
0
6
8
0
6
7
0
7
5
0
9
6
0
8
6
0
8
5
0
9
5
0
9
3
0
11
2
0
12

SKÓRE BODY POKUTOVÉ
KOPY
35:14
33
00
30:17
33
30
36:20
29
21
32:19
29
10
30:26
25
12
26:29
22
31
28:28
22
12
25:28
18
14
23:30
18
11
21:25
17
21
23:34
16
12
27:30
15
11
24:36
10
12
16:43
7
12

Branky: Němčák 5, S skal 5, Petráš 3, Mlčoch 2, Matela 2, Juránek, Baďura, Haviernik R.,
Stoklásek, Pospíšil
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TABULKA OKRESNÍ PŘEBOR – DOROST – PODZIM
RK. DRUŽSTVO
1. FC HVOZD
2. SOKOL PLUMLOV
3. TJ SMRŽICE
4. HANÁ NEZAMYSLICE
5. FC KRALICE NA HANÉ
6. SOKOL OTASLAVICE
7. HORNÍ MOŠTĚNICE
8. FK TROUBKY
9. SOKOL BĚLOTÍN
10. SOKOL V PIVÍNĚ
11. SK BOCHOŘ – SOKOL VLKOŠ

ODEHRANÉ
ZÁPASY
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

VÝSLEDKY DOMÁCÍCH
výhra, remíza, prohra
8
0
2
7
1
1
7
0
2
6
0
3
5
0
4
5
0
4
4
0
5
2
2
5
2
1
6
1
2
6
0
0
9

SKÓRE
50:17
40:18
43:18
33:21
23:19
20:27
25:26
19:45
29:31
15:27
8:56

BODY
24
22
21
18
15
15
12
8
7
5
0

Pavel Němčák

FOTBALOVÝ KLUB TROUBKY
Vás srdečně zve
v sobotu 11. února 2017 na tradiční

SPORTOVNÍ ŠIBŘINKY
Ráz: RETRO MINULÉHO STOLETÍ
Rej masek, bohaté občerstvení s domácím bufetem
K tanci i poslechu hraje skupina
GAMA ŠTERNBERK + DJ Sedin
Začátek ve 20.00 hod. v Kulturním domě v Troubkách
Autobus z Kokor – směr Přerov zajištěn tam i zpět
Srdečně zvou pořadatelé
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
1. místo na hodovém turnaji v Tovačově 1. 10. 2016

NEPAMO – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SKUPINA „C“ – PODZIM
RK.

DRUŽSTVO

1. Troubky
2. SK HRANICE „B“
3. VLKOŠ
4. KOJETÍN – KOVALOVICE „B“
5. ÚJEZDEC „B“
6. TOVAČOV
7. 1. FC VIKTORIE PŘEROV „D“
8. 1. FC VIKTORIE PŘEROV „A“
9. BRODEK U PŘEROVA „B“

ODEHRANÉ
ZÁPASY
8
8
8
8
8
8
8
8
8

VÝSLEDKY DOMÁCÍCH
výhra, remíza, prohra

SKÓRE BODY

7
5
5
4
4
4
3
2
0

98:37
113:95
51:55
100:81
92:55
72:65
64:112
62:111
17:58

0
1
0
2
1
0
0
0
0

1
2
3
2
3
4
5
6
8

21
16
15
14
13
12
9
6
0

Stojící zleva: trenér Michal Bartoněk, Marek Bršťák, Oliver Zatloukal, Daniel Janča,
Lukáš Vožda, Jakub Doležel
První řada zleva: Danny Košuta, Radek Bartoněk, Ondřej Macháček, Tomáš Svoboda,
Ondřej Bršťák, brankář Martin Macháček
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Starší přípravka FK Troubky v podzimní části okresního fotbalového přeboru obsadila 1. místo v konkurenci osmi týmů. V zimní přestávce usilovně trénujeme v naší sportovní hale. Tradiční mikulášský turnaj pořádaný FK Troubky máme již úspěšně za sebou.
Turnaje se zúčastnilo osm týmů a hrálo se systémem každý s každým.
Díky široké hráčské základně starší přípravky jsme se mohli důkladně připravit na
naše soupeře. Hráči do všech zápasů šli s velkým nadšením a bojovností, což se odrazilo na výsledku. Turnajem jsme prošli bez porážky a zaslouženě tak zvítězili nad
Radslavicemi a Kozlovicemi.
Nejenom nasazení našich hráčů, ale i hráčů v ostatních týmech, vedlo k pohledným
akcím a k dobrému fotbalovému zážitku. Před začátkem sezony se zúčastníme ještě
dalších tří turnajů.
Hráčům, rodinným příslušníkům a čtenářům Zpravodaje přeji veselé Vánoce, mnoho
zdraví a štěstí v novém roce.
Tomáš Vojtášek
Zleva stojí: Martin Macháček, Milan Vojtášek, Zbyněk Kubánek, Víťa Dolanský, Vojta
Hořín, Ondra Vojtášek, Kuba Hořín
Spodní řada: Lukáš Ministr, Pavel Hořín, Kuba Miler, maskot Ondra Macháček, Kryštof
Mauks, brankář Petr Koler, trenér Tomáš Vojtášek

52

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2016

ZADÁNO PRO ŽENY

Rohlíčky z ovesných vloček
Potřeby: 130 g hladké mouky, 130 g ovesných vloček, 100 g
práškového cukru, ½ balíčku vanilkového cukru, ½ prášku do
pečiva, trochu mléka.
Postup: vločky rozemneme v rukou, přidáme mouku a ostatní
přísady. Můžeme přidat trochu mléka. Těsto vypracujeme a ve
strojku umeleme s hvězdičkovým nástavcem. Z těsta tvoříme
rohlíčky, esíčka, kolečka. Pečeme v mírné troubě a po upečení obalujeme v cukru
cukru.

Anýzové tyčinky
Potřeby: 250 g hladké mouky, 70 g práškového cukru, 140 g tuku (Hera, Perla), 2 celá
vejce, 1 lžička jemně mletého anýzu.
Postup: z přísad zpracujeme těsto, necháme ho dvě hodiny v chladu, těsto vyválíme na
plát, z něho vykrajujeme tyčinky, pečeme v mírné troubě.

Dvoubarevné spirálky
Potřeby: 2–3 bílky, 50 g cukru krupice, špetka soli, 40 g hladké
mouky, 50 g ořechů.
Postup: ušleháme bílky s cukrem a solí do pěny, přidáme
mouku a mleté ořechy, pečeme při teplotě 170 °C. Náplň dle
výběru – rumová, koňaková, karamelová.
JS
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Zajímavosti
•
•
•
•

Mládě chobotnice je při narození velké jako moucha. Mimochodem chobotnice má tři
srdce a dokáže měnit barvu i strukturu kůže. V testech se dokázala zbarvit i do šachovnice.
Jediný savec na světě, který neumí skákat, je slon. Nechce zbořit planetu. Přitom při
chůzi se pohybuje téměř neslyšně, protože velmi lehce našlapuje jen na konečky prstů.
Blecha dokáže skočit do vzdálenosti 150–350krát větší, než je délka jejího těla. To je,
jako kdyby člověk přeskočil fotbalové hřiště.
Pokud dáte křečkovi běhací kolo, je schopen nalítat až osm kilometrů za noc.
(Zdroj: http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-prirode-a-vesmiru)

EXAKTNÍ – SATISFAKCE – ADEKVÁTNÍ – SEBEREFLEXE – SEGREGACE – ŽOVIÁLNÍ – KONVENCE – RESTRIKCE – AGILNÍ – BONMOT
Sebehodnocení – vtipné slovo – horlivý – zadostiučinění – ustálený způsob jednání –
bodrý – dokonalý – omezení, zmenšení počtu – odpovídající – oddělování.
Řešení: dokonalý – zadostiučinění – odpovídající – sebehodnocení – oddělování – bodrý –
ustálený způsob jednání – omezení, zmenšení počtu – horlivý – vtipné slovo

Myšlenky slavných
Ten, kdo je na dně, se nebojí pádu.
J. BUNYAN
Dejte si co nejvíce práce, abyste doopravdy žili.
W. SARDYAN
Rozum je vždycky škodná v revíru srdce.
F. GELLNER
Člověk s jedněmi hodinkami ví, kolik je hodin, člověk s dvěma hodinkami si nikdy
není jistý.
L. SEGALL
Ti, kdo mě přijdou navštívit, mi prokáží čest, ti, kdo nepřijdou, mi udělají radost.
P. CLAUDEL
Měj rád svého souseda, ale nebourej plot.
ŠVÝCARSKÉ PŘÍSLOVÍ
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
H. CH. ANDERSEN
Ze všech živočichů se umí smát pouze člověk, i když k tomu má nejméně důvodů.
E. HEMINGWAY
Všichni chtějí mít přítele, ale nikdo se nestará o to, aby byl přítelem.
A. KARR
Pro krásu těla naletí člověk na ošklivost duše.
É. BONNOT DE CUNDILLAC
LK
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Smích – nejlepší lék
Přijde manžel z práce a uvidí ženu, jak dává mokré ručníky na zeď.
„Proč máčíš tu zeď?“ ptá se ohromeně.
„Doktor řekl, že mám dávat studené obklady na místo, kde jsem se praštila.“
Matka telefonuje učitelce: „Prosím vás, nedávejte dětem úkoly z matematiky, ve
kterých láhev piva stojí korunu osmdesát. Manžel pak nemohl celou noc usnout.“
Náčelník městských policajtů koupil trezor.
Svolal své podřízené a říká: „Toto je nejbezpečnější trezor u nás. Má osmimístný
kód. Jsou to sice samé čtyřky, ale neřeknu vám, v jakém pořadí!“
V samoobsluze si paní vybírá mraženou husu a nakonec se v mrazáku jen hrabe,
žádnou si nevezme a odejde. „To jsou dneska lidi,“ stěžuje si prodavačka vedle
stojícímu pánovi.
„Všechno ohmatají a nakonec si nic nevezmou.“
„Mně to budete povídat,“ na to smutně pán, „já mám doma tři neprovdané dcery!“
Ve skotské policejní škole dostal mladý adept otázku:
„Co byste dělal, kdybyste měl rozehnat demonstraci a byl sám?“
„Vzal bych klobouk a začal vybírat na dobročinné účely.“
Do skotského města přijela v prosinci na nákupy farmářova žena.
Místo peněz měla u sebe dopis od manžela: „Připište mi vše na účet. Nedal jsem
ženě s sebou peníze. Led na řece je ještě příliš slabý.“
Přijde host do restaurace a poručí si divokou kachnu.
Vrchní mu odpoví: „Divokou kachnu nemáme, máme jen domácí, ale pro vás ji
můžeme rozzuřit.“
„Rozhodl jsem se, že změním život,“ povídá manžel ženě. „Už jsem přestal pít
a kouřit.“
„A co teď?“ ptá se žena.
„Teď jsi na řadě ty.“
Alois ukazuje návštěvě sbírku starých nerostů.
„A co je tohle?“ ptá se host a ukazuje kousek něčeho černého v krabičce.
„Není to snad kousek meteoritu?“
„Ach, ne,“ usměje se majitel sbírky.
„To je zlomek prvního koláče, který manželka upekla brzy po svatbě.“
„Smím prosit, slečno?“
„Je mi líto, nejsem slečna, jsem dávno vdaná!“
„Tak to je výborné,“ argumentuje tanečník, „já jsem taky ženatý a taky je mi to líto!“
LK
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POZVÁNKY
Přehled společenských akcí
14. 1.

Myslivecký ples

28. 1.

Školní ples

4. 2.

Vepřové hody

11. 2.

Šibřinky

18. 2.

Hasičský ples

25. 2.

Dětské šibřinky

4. 3.

Pohádka Jak očarovat čaroděje

18. 3.

Obecní ples

7. – 8. 4.

Komedie Na správné adrese

DIVADELNÍ SOUBOR OB TROUBKY
Vás srdečně zve
dne 4. 3. 2017 do kulturního domu

na pohádku Jiřího Miškovského

JAK OČAROVAT ČARODĚJE
a
ve dnech 7. – 8. 4. 2017

na situační komedii
známého francouzského autora Marca Camelottiho

NA SPRÁVNÉ ADRESE
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.
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INZERCE

Hana Vávrová
KADEŘNICTVÍ
mobil: 731 185 402

Děkuji všem zákazníkům za přízeň,
přeji krásné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce 2017.

Kadeřnicvní Marie Pavlíková
mobil: 776 306 777

Přeji všem radostné Vánoce
a šťastný nový rok 2017.
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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…
NOVINKA! MESOBOTOX (bez jehel), přístrojová procedura na vypnutí a vyhlazení vrásek
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
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017
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KŘÍŽOVKA

Kristýna Obrtelová
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 24. 3. 2017 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina
286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Tajenka 4/2016: ………………………………………………………………………………….
Jméno a adresa: ……………………………………………………………..třída:……………
Správná odpověď z minulého čísla: NAROZENINOVÝ DORT.
Vylosovaní výherci: Natálie Roubalová, Radek Bartoněk, Amálie Jančová, Julie Mauksová, Kateřina Dohnalová, Adéla Bartoníková, Václav Kamenský, Jakub Malík, Filip Dušil, Marie a Pavlína Musilovy, Eliška a Marie Malíkovy, Jakub Hruška, Jakub Miler.
Gratulujeme a přejeme hezké Vánoce
Redakce
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