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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané,
na konci letošního roku žijeme kromě každoročních příprav na Vánoce i vzpomínkami na stoleté výročí vzniku naší republiky a kulatým výročím – 130 let místní školy. Dověděli jsme se hodně podrobností o vzniku republiky. Sdělovací prostředky nám přiblížily
události z doby nazývané První republika.
Druhé výročí se týkalo 130 let vzniku školy v obci. Obrázek současné práce ve škole
nám dala výstava ve škole a k oslavě této události nám předvedli žáci školy akademii
v moderním hudebním stylu.
Další významnou akcí byly každoroční vánoční dílny spojené s rozsvícením vánočního stromu a s příchodem Mikuláše.
Všechny tyto události nám překryly ohlédnutí za letošním rokem – velké sucho, dlouhé teplé léto a dobrou úrodu ovoce.
Přejeme vám příjemnou náladu u vánočního posezení s rodinou a přáteli, dětem
žádanou nadílku.
Při těchto krásných dnech plných radosti nezapomeňte na ty, kterým život nedopřál
tolik štěstí jako vám a podpořte Tříkrálovou sbírku, v níž býváme nejlepší mezi vesnicemi
v okolí.
Přejeme vám příjemný vánoční čas.
JS
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TROUBKÁCH
Kandidátní listina

H LASY
abs.
%

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu kandidátů

Přepočtené
% platných
hlasů

Počet mandátů

1/ Komunistická str.
Čech a Moravy
2/ Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
3/ STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ

109

0,85

2

1704,53

6,39

0

2016

15,77

15

12784,00

15,76

2

6166

48,23

15

12784,00

48,23

8

4/ Troubky 2018

4493

35,15

15

12784,00

35,14

5

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
Kandidátní listina
č. název
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4

Kandidát
Navr- Politická Hlasy Pořadí
poř. příjmení, jméno, tituly věk hující přísluš- abs. V % zvolení
č.
strana nost
K ř e s ť . d e m o k r. 13 Špalková Jaroslava Ing. 68 KDU- BEZPP 189 9,37
1
unie-Čs.str.lid.
-ČSL
K ř e s ť . d e m o k r. 3
Sobková Klára Ing.
37 KDU- BEZPP 179 8,87
2
unie-Čs.str.lid.
-ČSL
STAROSTOVÉ
1
Brázda Radek Mgr.
46 STAN STAN 566 9,17
1
A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ
2
Smolka Emil
57 STAN BEZPP 478 7,75
2
A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ
3
Válek Jindřich
54 STAN BEZPP 469 7,60
3
A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ
4
Vojtková Jaroslava
61 STAN BEZPP 376 6,09
4
A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ
5
Březina Petr Bc.
35 STAN BEZPP 439 7,11
5
A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ
6
Lužná Michaela Mgr.
43 STAN BEZPP 390 6,32
6
A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ
7
Dočkal Libor
46 STAN BEZPP 392 6,35
7
A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ
8
Mrtvá Martina Ing.
28 STAN BEZPP 363 5,88
8
A NEZÁVISLÍ
Troubky 2018
1
Frgal Martin Mgr.
40
NK
BEZPP 410 9,12
1

4 Troubky 2018

3 Hanzlíková Vladimíra Mgr. 54

NK

BEZPP 358 7,96

2

4 Troubky 2018

7

Ticháček Vojtěch

29

NK

BEZPP 355 7,90

3

4 Troubky 2018

2

Pospíšil Jaroslav Ing.

38

NK

BEZPP 315 7,01

4

4 Troubky 2018

4

Přehnal Jan Ing.

35

NK

BEZPP 316 7,03

5
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Za volební uskupení Starostů a nezávislých chci poděkovat všem voličům za projevenou důvěru a budeme se v dalším volebním období snažit pokračovat v projektech
rozvíjejících naši obec.
Radek Brázda
PUBLICITA OBEC TROUBKY
Olomoucký kraj podpořil
v letošním roce dotací v celkové
výši 80 000 Kč restaurování
sochy sv. Floriana.

ZASTUPITELSTVO OBCE
USNESENÍ 25. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉHO DNE 26. 9. 2018
25Z/1a/2018
Zastupitelstvo obce Troubky určuje
zapisovatelkou zasedání zastupitelstva
obce Ing. Eriku Raškovou.
25Z/1b/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. předložený návrh programu zasedání
zastupitelstva obce.
2. za ověřovatele zápisu Antonína Ticháčka a Mgr. Marii Raškovou.
25Z/2/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení za uplynulé období.
25Z/3/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
25Z/4/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva obce za uplynulé období.
2. zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce za uplynulé období.

3. zprávu o činnosti výboru pro PPO zastupitelstva obce za uplynulé období.
25Z/5/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. výsledky hospodaření obce za období
1–8/2018,
2. komentář k hospodaření obce za období
1–8/2018.
25Z/6/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 7/2018, č. 8/2018
a č. 9/2018, která byla schválena radou obce
v uplynulém období.
25Z/7/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 10/2018 v předloženém znění,
2. poskytnutí mimořádné účelové dotace
v celkové výši 70 000 Kč pro SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů Troubky na
pořízení párty stanu s příslušenstvím,
a to na základě předložené veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace č. 18/2018.
25Z/8a/2018
Zastupitelstvo obce Troubky ruší
část usnesení Zastupitelstva obce Troubky č. 22Z/7a/2018 ze dne 25. 4. 2018, a to
body číslo 3 a 4.
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25Z/8b/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
financování pořízení nového traktoru formou
úvěru s akontací hrazenou z rozpočtu obce
v roce 2018, a to v celkové výši 30 %, a s maximální dobou splatnosti úvěru 60 měsíců.
25Z/9/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
návrh použití finančních prostředků z Fondu
oprav bytového hospodářství na realizaci
akce Provedení dodatečné horizontální izolace přízemí objektu bytového domu v ulici
Sportovní č. p. 777/1 a následné provedení
obnovy sanačních omítek.
25Z/10/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Troubky a Římskokatolickou farností Troubky, a to
dle přílohy.
25Z/11/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
prodej části obecního pozemku p. č. 1554
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou,
panu Martinu Vlachovi, Troubky, a to za cenu
stanovenou znaleckým posudkem. Výměra
bude určena geometrickým plánem. Nabyvatel uhradí kromě kupní ceny a zákonných
daňových odvodů také náklady spojené se
zpracováním geometrického plánu.
25Z/12a/2018
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
informace o provozu Pečovatelské služby
obce Troubky dle přílohy.
25Z/12b/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. pořízení osobního vozidla pro potřeby Pečovatelské služby obce Troubky,

2. financování pořízení osobního vozidla formou úvěru s akontací 30 %, z rozpočtu obce
Troubky v roce 2018 a maximální splatností
úvěru do 36 měsíců.
25Z/12c/2018
Zastupitelstvo obce Troubky zmocňuje
radu obce výběrem osobního vozidla pro
potřeby Pečovatelské služby obce Troubky,
uzavřením kupní a úvěrové smlouvy, a to dle
předložených podmínek financování.
25Z/13/2018
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
poskytnutí finančního daru v celkové výši
2 000 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv ČR za účelem
pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 8. 2018, č. j.: KUZL
60663/2018.
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉHO DNE 5. 11. 2018
1. Zastupitelstvo obce určuje
ověřovateli zápisu Libora Dočkala, Ing.
Jana Přehnala a Ing. Jaroslavu Špalkovou a zapisovatelkou Hanu Kamelandrovou.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje
program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje
zvolení jednoho místostarosty.
4. Zastupitelstvo obce určuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.

100. výročí vzniku republiky
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k) zákona o obcích, že pro výkon funkce
starosty obce a místostarosty obce bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje
pro volbu orgánů obce veřejnou volbu.
6. Zastupitelstvo obce volí
starostou obce Mgr. Radka Brázdu.
7. Zastupitelstvo obce volí
místostarostou obce Jindřicha Válka.
8. Zastupitelstvo obce určuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva
v době od zvolení 5. 11. 2018 do 31. 12.
2018 neuvolněn.
9. Zastupitelstvo obce volí
členem rady Emila Smolku.
10. Zastupitelstvo obce volí
členem rady Ing. Kláru Sobkovou.
11. Zastupitelstvo obce volí
členem rady Mgr. Vladimíru Hanzlíkovou.
12. Zastupitelstvo obce zřizuje
finanční a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
13. Zastupitelstvo obce volí
předsedou finančního výboru Jaroslavu
Vojtkovou.
14. Zastupitelstvo obce volí
předsedou kontrolního výboru Mgr. Michaelu Lužnou.
15. Zastupitelstvo obce volí
členy finančního výboru Mgr. Markétu
Špalkovou a Bc. Barboru Ticháčkovou.

Slavnostní sázení lípy k 100. výročí
vzniku republiky
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16. Zastupitelstvo obce volí
členy kontrolního výboru Ing. Jaroslava
Pospíšila a Petra Topenčíka.
17. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu k výši
odměn za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva.
18. Zastupitelstvo obce schvaluje
navržený systém odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce s účinností od 6. 11. 2018, a to dle předložené
důvodové zprávy
19. Zastupitelstvo obce schvaluje
den následující po dni složení slibu člena
zastupitelstva obce jako den rozhodný
pro vyplacení odměny v případě vzniku
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce po 6. 11. 2018
20. Zastupitelstvo obce schvaluje
den následující po dni zvolení či jmenování do funkce neuvolněného člena rady
obce, neuvolněného předsedy výboru,
předsedy komise či zvláštního orgánu,
neuvolněného člena výboru, člena komise či zvláštního orgánu jako den rozhodný pro vyplacení odměny v případě
vzniku funkce výše vyjmenované po 6.
11. 2018.
21. Zastupitelstvo obce schvaluje
jako příslušné v souladu s ust. § 35
odst. 3, ust. § 83 a ust. § 87 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, a podle ust.
§ 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na ust. § 51
odst. 1, ust. § 53 odst. 1 tohoto zákona,
určení člena zastupitelstva Mgr. Radka Brázdu, který bude spolupracovat
s pořizovatelem, Magistrátem města
Přerova, při pořizování Územního plánu
Troubky.
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RADA OBCE
USNESENÍ 87. ZASEDÁNÍ RADY OBCE
TROUBKY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
2014–2018 ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 24. 9. 2018

87R/47/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi
Českou telekomunikační infrastrukturou a. s.
a Obcí Troubky, a to dle přílohy.

87R/42/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření dodavatelsko – odběratelské
smlouvy mezi Obcí Troubky a společností
Troubecká hospodářská, a. s., a to dle přílohy.

87R/48/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy č. 18/N/1-2018
mezi Obcí Troubky jako propachtovatelem
a společností Troubecká hospodářská a. s.
jako pachtýřem, a to dle přílohy.

87R/43/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Troubky a společností F. R.
Z. agency s. r. o., a to dle přílohy.

87R/49a/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to
do 31. 10. 2018,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Danuší Jurníkovou, a to
do 31. 10. 2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Dědina uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Miroslavem Krkoškem, a to do 30. 9. 2019.

87R/44/2018
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí finančního daru v celkové výši
3 000 Kč Hospici na Svatém Kopečku, a to
dle předložené darovací smlouvy.
87R/45/2018
Rada obce Troubky schvaluje
finanční dar v celkové výši 1 000 Kč spolku
Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.,
a to dle předložené darovací smlouvy.
87R/46/2018
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí finančního daru v celkové výši
1 000 Kč Nadaci Charty 77 na Konto Bariéry.

87R/49b/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. přidělení obecního bytu na bytovém
domě na ulici Sportovní a uzavření nájemní smlouvy se slečnou Darjou Gregovskou, a to do 31. 10. 2018,

100. výročí vzniku republiky
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2. přidělení obecního bytu na DPS Šíma A
a uzavření nájemní smlouvy s paní Kateřinou Dušilovou, a to do 31. 12. 2018,
3. přidělení obecního bytu na DPS Kozlovská a uzavření nájemní smlouvy s
panem Petrem Zdařilem, a to do 31. 10.
2018.
87R/50/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. zveřejnění záměru pachtu obecních pozemků p. č. 3599, části p. č. 4816 a p. č.
4781, a to vše v k. ú. Troubky nad Bečvou.
USNESENÍ 88. SCHŮZE RADY OBCE
TROUBKY KONANÉ DNE 24. 10. 2018
88R/51/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 11/2018 v předloženém znění,
2. rozpočtové opatření č. 12/2018 v předloženém znění.
88R/52/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 8/2018 stavby – Úprava nájezdové rampy DPS Dědina, kamenný koberec, a to dle
přílohy.
88R/53/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
majetku – radiostanic pro JSDHO Troubky mezi Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje
a Obcí Troubky dle přílohy.

88R/54/2018
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí finančního daru do veřejné sbírky na pomoc poškozeným následkem exploze dne 22. 9. 2018 v Mostkovicích, a to
v celkové výši 4 000 Kč. Finanční dar bude
rovným dílem rozdělen mezi dva transparentní bankovní účty veřejné sbírky organizované Obcí Mostkovice a Olomouckým
krajem.
88R/55/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dohody o zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání nemovité věci mezi Obcí
Troubky a společností Úsovsko Agro s. r. o.
88R/56/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí
Troubky a společností Troubecká hospodářská a. s., a to na základě nabídky pachtu
obecního pozemku p. č. 3599 (k. ú. Troubky
nad Bečvou).
88R/57/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy č. 35/U/5 –
2018 mezi Obcí Troubky jako 1/4 vlastníkem
a společností Troubecká hospodářská a. s.,
a to dle přílohy.

Sázení lip 28.10.2018
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88R/58/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-8005524/BVB/001 týkající se
stavby Troubky, ul. Vlkošská, obnova NNv,
NNk, a to mezi Obcí Troubky jako budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce,
a. s., jako budoucí oprávněnou.
88R/59/2018
Rada obce Troubky schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na pozici druhé pečovatelky Pečovatelské služby obce
Troubky.
88R/60/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to do 30. 11. 2018,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou,
a to do 30. 11. 2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Janou Švábeníkovou, a to do 31. 10. 2019,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Josefkou Vaculíkovou, a to do 31. 10. 2019,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní Smlouvě s paní Janou Dvořákovou, a to do 30. 4. 2019,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě se slečnou Zdeňkou
Bouchalovou, a to do 31. 10. 2019,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní Smlouvě s panem Petrem
Zdařilem, a to do 31. 1. 2019,
8. prodloužení nájmu obecního bytu na bytovém domě na ulici Sportovní a uzavření dodatku k nájemní smlouvě se slečnou
Darjou Gregovskou, a to do 31. 1. 2019,
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9. prodloužení nájmu obecního bytu v kulturním domě a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Romanem Pospíšilem, a to do 31. 10. 2019.
88R/61/2018
Rada obce Troubky schvaluje
termín a program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce pro volební období
2018–2022.
88R/62/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření autorské smlouvy mezi společností
Klaunika spol. s r. o., Brno, a Obcí Troubky
na realizaci divadelního představení Don Kichot de la Anča.
USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY OBCE
TROUBKY KONANÉ DNE 19. 11. 2018
1R/63/2018
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/2018 v předloženém znění.
1R/64/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření servisní smlouvy č. 490180702
programového vybavení smlouvy mezi společností ATLAS consulting spol. s r. o. Ostrava a Obcí Troubky, a to dle přílohy.
1R/65/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Licenční smlouvy o veřejném
provozování číslo VP_2018_166832 mezi
Obcí Troubky a OSA – Ochranným svazem
autorským pro práva k dílům hudebním,
z. s., na veřejnou produkci při setkání seniorů
v Troubkách 2018.
1R/66/2018
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru pachtu části obecních
pozemků p. č. 4813 a p. č. 4816 v k. ú.
Troubky nad Bečvou.
1R/67a/2018
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1314/1 v k. ú. Troubky nad Beč-
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vou, a to za účelem výstavby nové kioskové
trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
1R/67b/2018
Rada obce Troubky souhlasí a doporučuje
zastupitelstvu obce schválit prodej části obecního pozemku p. č. 1314/1 v k. ú.
Troubky nad Bečvou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a to za účelem výstavby nové
kioskové trafostanice.
1R/68/2018
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8005495/008 mezi Obcí
Troubky jako budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a. s., jako budoucí oprávněnou, a to
dle přílohy.
1R/69/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. přidělení obecního bytu na DPS Šíma A
a uzavření smlouvy o nájmu obecního
bytu s paní Kamilou Kelnarovou, a to do
31. 12. 2018,
2. přidělení obecního bytu na DPS Kozlovská a uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu s paní Františkou Voždovou, a to
do 31. 12. 2018,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to do 31. 12. 2018,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou,
a to do 31. 12. 2018,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Jiřím Ticháčkem, a to do 30. 11. 2019,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na hasičské zbrojnici a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Libuší Poiselovou,
a to do 30. 11. 2019,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Liborem
Nemravou, a to do 31. 5. 2019,
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8. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Aloisem Frgalem, a to do 31. 5. 2019,
9. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Vladimírem
Borkem, a to do 30. 11. 2019,
10. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Květoslavou
Mrtvou, a to do 30. 11. 2019,
11. prodloužení nájmu obecního bytu na ulici
Sportovní a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Zdeňkem Poláškem,
a to do 30. 11. 2019.
1R/70/2018
Rada obce Troubky schvaluje
aktualizované složení povodňové komise
obce Troubky dle přílohy.
1R/71/2018
Rada obce Troubky schvaluje
1. poskytnutí mimořádné odměny řediteli
Základní školy a Mateřské školy Troubky
dle přílohy,
2. dle § 75 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, výplatu
odměny při skončení funkčního období
uvolněného člena zastupitelstva obce –
místostarosty obce, formou jednorázové
výplaty dané odměny.
3. od 1. 1. 2019 ustavení následujících komisí rady obce:
– sociální komise,
– komise pro kulturu a volný čas,
– sportovní komise,
– komise pro rozvoj obce.

Republiková lípa v parku u hřbitova
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PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
V DOBĚ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Pátek
21.12.2018
8.00 – 12.00 hod.
Čtvrtek
27.12.2018
8.00 – 15.00 hod.
Pátek
28.12.2018
8.00 – 12.00 hod.
Pondělí
31.12.2018
ZAVŘENO
Středa
2.1.2018
ZAVŘENO
V době od 3.1.2019 do 8.1.2019 včetně, bude
obecní úřad uzavřen z důvodu inventarizace
a nastavení nových systémů pro rok 2019.
Od 9.1.2019 bude běžná otevírací doba
obecního úřadu.

Srdečně zveme občany na
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ,
který bude zahájen u obecního úřadu
1. ledna 2019 v 17:00 hod.

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OBCE TROUBKY
V tomto článku bych rád doplnil aktivity, které provádí obec Troubky ve věci přechodných protipovodňových opatřeních, které mají obec ochránit do doby realizace projektu
Povodí Moravy. Vzhledem k tomu, že termín realizace tohoto projektu není možné spolehlivě určit, rozhodla se obec v roce 2013 provést přechodná opatření na ochranu obce.
Zejména část opatření v lokalitě Panská louka u Henčlova provází problémy, které jsem
popsal ve zpravodaji č. 3/2018.
Hlavním argumentem odpůrců tohoto opatření zejména Povodí Moravy je, že vybudovaný val podstatným způsobem zhoršuje odtokové poměry a přímo ohrožuje obec
Henčlov, kde by dle výpočtů Povodí Moravy byla úroveň hladiny povodně v obci okolo
50 cm. Toto tvrzení bylo tak závažného charakteru, že bylo nutné na to reagovat a ujasnit
si, zda a do jaké míry toto opatření někoho ohrožuje.
Na doporučení výboru pro protipovodňová opatření rozhodlo Zastupitelstvo obce
Troubky o zpracování studie odtokových poměrů. Tuto studii v průběhu roku 2018 zpracovalo Vysoké učení technické, Fakulta stavební v Brně. Tým Prof. Ing. Jaromíra Říhy,

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2018

13

kterého měli možnost občané obce poznat v průběhu dění kolem protipovodňové ochrany v minulosti, se podrobně seznámil se situací na místě, převzal podklady od obce
Troubky a Povodí Moravy. Výsledky studie má obec k dispozici od 6. 11. 2018, kdy
dokumentace byla zástupcům obce předána na VUT v Brně, poté co její výstupy byly
podrobně prezentovány.
Ze studie vyplývá, že uvedená opatření nikoho, ani obec Henčlov, neohrožují, vzestup hladiny v okolí opatření je v řádech centimetrů. Studie zároveň ukázala, že dosavadní opatření nejsou pro ochranu obce dostatečná a bude vhodné v dalších opatřeních
pokračovat.
Počátkem roku 2019 dáme dalším opatřením konkrétní podobu a budeme vás o dění
kolem této problematiky informovat.
Jindřich Válek, předseda PPO

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od května letošního roku byl v naší obci
ší obci třídíme
zaveden nový program pro svoz a třídění
Posuďte sami, jak v na
odpadů. Bohužel ani po půl roce neprobínapříklad sklo
há třídění tak, jak bychom si představovali.
Nejčastějším problémem je nesprávný obsah v průhledných pytlech a nedostatečná
váha tříděného odpadu. To bývá důvodem
k tomu, že vám nemohou být přičteny body
na vaše konto.
Průhledné pytle s plasty musí vážit mezi
2,5 – 4,5 kg. Nesmí obsahovat platíčka od
léků, obaly od motorových olejů a malířských
barev.
Pytle s plechovkami musí vážit do 5 kg.
Nepatří do nich obaly od ředidel, barev nebo
jakéhokoliv spreje.
Pytle s papírem, balíky s tiskovinami
a kartony budeme svážet do váhy max. 5 kg..
Těžší a objemnější balíky se obtížně umísťujíí
do kontejneru.
Při pravidelných svozech nebudeme brátt
nádoby s použitými jedlými oleji, protože při
ři
vysypávání kontejnerů dochází k jejich poškoození.
Odpad, který nebude odvezen našimi zaaměstnanci, vozte prosím na sběrný dvůr Olfin
v provozních hodinách, které bývají aktuálně
ně
vyhlášeny.
Věřím, že se nám společně podaří tyto needostatky v třídění odpadu odbourat, a že sysstém bude fungovat k užitku nás všech.
Hynek Brázda, vedoucí sběrného dvora
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBCE TROUBKY
Služba pro vás u vás doma
Potřebujete pomoc, špatně se vám chodí, zmáhá vás úklid vaší domácnosti?
Rádi vám pomůžeme:
• dovezeme nákup, léky, vyřídíme různé pochůzky
• pomůžeme s běžným úklidem, vyluxujeme, umyjeme okna
• dovezeme vás k lékaři, na úřad, poštu nebo nákup
• vypereme a vyžehlíme
• doprovodíme vás na procházku
Postaráme se o vás po propuštění z nemocnice, poskytnutím potřebných úkonů pomůžeme
usnadnit pobyt v domácím prostředí.
Umíme ulehčit péči rodinným příslušníkům pečujícím o své blízké.
Jsme tady pro vás v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.
V případě zájmu o služby nebo další informace se obraťte na tel. číslo 792 316 063.
Příjemné prožití vánočních svátků plné klidu a radosti vám za Pečovatelskou službu obce
Troubky přejí
Martina Opatrná a Romana Dočkalová

Výrobky našich klientů
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KONEČNĚ JSME TADY
STROM ŽIVOTA – MOBILNÍ HOSPIC
Chtěla bych vám představit novou pobočku našeho Mobilního hospice v Olomouckém
kraji se sídlem v Přerově a s působností v širokém okolí. Toto pracoviště v centru Přerova
vzniklo v dubnu 2018 za velké podpory, nadšení a úsilí mnoha lidí, kteří chápou a vidí, že
konec života, ať už vlastního nebo někoho blízkého, je bezesporu krajní životní situací, a že
tito lidé a jejich rodiny potřebují zvláštní pozornost a péči. Hledají pomoc a podporu, chytají
se každého stébla naděje, že s podanou rukou zvládnou péči o svého blízkého. A tou podanou rukou jsou právě mí kolegové z hospice. Citlivě, profesionálně, lidsky, chápavě nastaví
péči o pacienta a rodina se zklidní. Začne věřit, že i poslední společně prožité chvíle mohou
být krásné.
Během krátké doby našeho působení na Přerovsku jsme vyprovodili 50 pacientů, pomohli jejich
rodinám, setkáváme se s pozůstalými, protože
naše práce úmrtím zdaleka nekončí. Nádhernou
zpětnou vazbou o smyslu a potřebnosti naší práce
bylo setkání v Prostějově při dobročinné akci, kterou již šestým rokem uspořádala Českobratrská
Stromu života
„Sestřičky a bratři“ ze
církev evangelická ve své modlitebně.
Z prodeje drobných vánočních dárků a příspěvků se rozhodla podpořit právě nás. Mezi
účastníky akce byla mladá paní, která mi po prezentaci přišla poděkovat, protože spolu s námi dochovala svou maminku doma.
hospice
Pracovníci mobilního
Každý z nás si váží toho, že může být součástí
ocenění
ají
Strom života přebír
pomoci, jsme tady pro vás.
u
rok
čan
Evropský ob
Nebojte se, spolu to zvládneme. Můžete nás
kontaktovat na mobilu: 553 038 016.
Markéta Blinková, Přerov

VÁNOČNÍ DÍLNY A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V předvečer prvního adventního víkendu proběhly tradiční vánoční dílny s rozsvícením
vánočního stromu. Členky komise pro kulturu a volný čas pozvaly do kulturního domu prodejce z Troubek a blízkého okolí, aby nabídli návštěvníkům své výrobky. Všude se linula
vůně domácí vánočky, která navodila atmosféru blížících se Vánoc. Na pultech jsme viděli
pletené košíky a svícny, háčkované hračky a oblečení pro děti, zdobené perníčky a perníkové chaloupky, paličkované obrázky, papírové postavičky a krabičky. Zájemci si mohli koupit
i dekorace z keramiky nebo ze dřeva, textilní výrobky a polštářky.
Velký zájem byl o krásné baňky, vánoční ozdoby a svícny. Všichni příchozí měli možnost
si vytvořit svůj výrobek na některém ze stanovišť. Velký zájem byl o kavárničku, ve které členky komise nabízely dobroty, které napekly a uvařily. Ve sklepních prostorách byl k dispozici
horký čaj a svařák.
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V 18:00 začali troubit trubači a svolali tak všechny před kulturní dům. Tam krásně zazpívaly děti ze základní školy a potom už všichni čekali na Mikuláše. Ten přišel i s andělem a celou partou čertů a rozsvítil vánoční strom, který bude svítit až do Štědrého dne.
Členky Sdružení přátel základní školy a mateřské školy rozdaly dětem balíčky s dobrotami.
Venku mrzlo, ale to nikomu nevadilo. Sousedé a známí byli rádi, že se potkali a mohli zpomalit a popovídat si.
Těm, kdo se podíleli na přípravě a zdárném průběhu akce, patří velké poděkování. Přejeme vám všem klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v roce 2019.
Za komisi pro kulturu a volný čas, Vladimíra Hanzlíková

kla
rátilová pe
Jana Nav
y
k
ánoč
výborné v

ko z nebe, vlevo je
Křest knihy Přerovs
n S. Duplinský.
spoluautor knihy pa

Vánoční zpívání
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 20. 11. 2018 proběhl na naší
škole Den otevřených dveří. U vstupu
na návštěvníky čekalo drobné pohoštění v podobě koláčků a pak už se všichni
mohli vydat prozkoumávat naši školu.
Všichni jistě byli velmi zvědaví na
a
h
nové učebny prvních tříd. V učebnách
1. A a 1. B třídy si děti mohly vyrobit z pa-píru „ptáčky radosti“. Stříhalo se a lepilo
o
i v učebně 4. třídy, kde děti vyráběly papírová sluníčka.
Ve 2. třídě se mohli návštěvníci podívat, jak lze výuku zpestřit pomocí interaktivní tabule. Děti, ale i jejich rodiče
si vyzkoušeli, jak zopakovat násobilku s neposednou housenkou nebo si
procvičit krátké a dlouhé samohlásky
s létajícími mimozemšťany. Největším
překvapením byla práce na interaktivní tabuli pro prarodiče, kteří si přišli se
svými vnoučaty na školu zavzpomínat.
Také ve třídě 5. B si návštěvníci mohli vyzkoušet práci s interaktivní tabulí.
Procvičovali znalosti zdravé výživy nebo českého a anglického jazyka. Angličtina hravě –
i tak by se dalo popsat stanoviště v učebně 5. A třídy, kde si všichni mohli procvičit angličtinu
pomocí nejrůznějších her, jako jsou piškvorky, pantomima nebo jumping game.
V učebně 3. třídy se návštěvníci pomocí pracovních listů seznámili s netradiční metodou
výuky matematiky dle Hejného.
Na stanovišti v 6. třídě byly aktivity hned z několika oblastí. Návštěvníci mohli zhlédnout
několik výukových prezentací do zeměpisu a vlastivědy. Také si mohli ověřit zábavnou formou své zeměpisné znalosti, např. pomocí křížovek, pexesa, domina nebo prostřednictvím
kvízů na internetu. Pro děti i jejich rodiče zde byly také připraveny nejrůznější doplňovačky,
rébusy či osmisměrky z oblasti českého jazyka.
V jazykové učebně byl prezentován projekt Jak se žilo v Troubkách v době 1. republiky,
který během října tvořili žáci 9. třídy v hodinách dějepisu. Dále si zájemci mohli formou kvízu
ověřit své znalosti týkající se obce Troubky.
Žáci ze 7. a 8. třídy si připravili pod vedením paní učitelky Odložilíkové demonstrační
pokusy, které běžně provádějí v hodinách. Děti předvedly páku, těžiště, elektromagnet, vznik
střídavého proudu. Pokusy z fyziky byly doplněny ukázkami Hejného metody výuky matematiky.
V přírodopisné učebně si mohli zájemci prohlédnout mikroskopické preparáty, kterými
byla lidská krev a tuk, ale také larvu a ústní ústrojí komára, které téměř všichni poznali.
Spolu s mikroskopickými preparáty bylo možné zhlédnout nebo si i přímo vyzkoušet některé
chemické pokusy. Ty byly zaměřeny na chemické reakce, přípravu a vlastnosti oxidu uhliči-
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tého, hustotu a vlastnosti organických látek. Návštěvníky nejvíce zaujaly pokusy zaměřené
na hustotu látek, kde se snažili vyrobit barevný semafor, a dále vlastnosti organických látek,
kde si každý mohl napsat vzkaz tajným písmem, které se všichni na konci prohlídky naučili
vyvolat.
Ve speciální třídě si návštěvníci mohli vyzkoušet třeba chůzi se slepeckou holí, napsat
své jméno v Braillově písmu, vyzkoušet si překlad do znakové řeči či si prohlédnout učebnice
a pomůcky pro děti s různými typy postižení.
V keramické dílně si zájemci zkusili vyrobit svícen ve tvaru hvězdy nebo vánočního stromečku. Někteří se přišli jen podívat, kde probíhá kroužek keramiky, který navštěvují jejich
děti, a prohlédnout si výrobky. Bývalí zaměstnanci ocenili nově vzniklé prostory a zavzpomínali na staré časy, kdy dílny byly v prostorách současných prvních tříd.
Celý odpolední program byl velmi pestrý a nabitý nejrůznějšími aktivitami, takže jistě
uspokojil návštěvníky každého věku. Den otevřených dveří byl zakončen společným posezením současných a bývalých zaměstnanců ve školní jídelně.
Mgr. Karolina Haiderová

AKADEMIE
V sobotu 24. listopadu 2018
8
se v Kulturním domě v Troub-kách konala akademie k oslavě
130. výročí otevření stávající
budovy místní základní školy.
Kromě rodinných příslušníků
vystupujících žáků přijali pozvání pana ředitele Mgr. Petra Vrány i mnozí bývalí zaměstnanci,
přátelé a absolventi naší školy, dále zastupitelé obce v čele
s panem starostou Mgr. Radkem Brázdou a v neposlední
řadě zástupci místních spolků
a sdružení, za všechny uveďme
paní Romanu Souškovou, předsedkyni SPŠ. Bylo pro nás velmi
potěšující, že jsme mezi námi
mohli přivítat i kolegy a žáky naší
partnerské školy ze slovenských
Raslavic, kterou doprovázeli i ředitel školy pan Mgr. Martin Klempay a starosta obce pan Marek
Rakoš.
Koncept akademie spočíval
v tom, že jednotlivá vystoupení třídních kolektivů budou představovat chody menu z jídelního
lístku Restaurace U Vrány. Do té budou postupně přicházet hosté (žáci 6. – 8. roč. navštěvující volitelný předmět Mediální výchova), kteří si budou nabízené pokrmy objednávat u moderátorů, tj. číšníka a servírky. Celkovou atmosféru restaurace pak dokreslí svým klavírním
doprovodem žákyně 8. ročníku Barbora Rösslerová.
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A tak bylo možno v průběhu večera
ochutnat mj. Míchaný zeleninový salát
s pikantní zálivkou, na zahřátí si nechat
přinést Slepičí vývar, naservírovat Křepelky na divoko, objednat si Kančí kýtu
se šípkovou omáčkou či si dát „neco
echt hanáckého“ – v našem případě
Hanácké dezert čteř chotí. Poté hostům
skvěle zatančili a zazpívali členové Dětské folklórní skupiny Raslavičaník, za
což jim patří naše velké díky. O závěr
akademie se postaral společný zpěv
písně Chválím tě, Země má, kdy se pódium a restaurace zaplnily všemi, více jak 200 žáky školy.
Samotné akademii předcházely týdny příprav a nácviků jednotlivých vystoupení. Poděkování proto patří nejen třídním vyučujícím a jejich žákům, ale rovněž i všem těm, kteří se
jakkoli podíleli na tom, že se tato akce, soudě dle velkého potlesku a příznivých ohlasů
diváků, velmi vydařila.
A co popřát naší škole do dalších let? Vypůjčím si citaci pana ředitele Mgr. Petra Vrány uveřejněnou v almanachu vydaném k 130. výročí otevření nové školní budovy:
„Ať zůstane váženou a respektovanou institucí naší obce a oslaví ještě mnohá další výročí.“
Šárka Dvořáková
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VÝMĚNNÝ POBYT
Návštěva v Raslavicích
Letos uplyne pět let od obnovení spolupráce
mezi ZŠ a MŠ Troubky a ZŠ ve východoslovenských Raslavicích, jejíž základy byly položeny
před desítkami let. V tomto kalendářním roce se
nám podařilo uskutečnit dva výměnné pobyty
žáků. V květnu nás v Troubkách navštívily děti
z Raslavic, ve třetím říjnovém týdnu se vypravila na Slovensko skupina žáků a žákyň sedmé
a osmé třídy. V Raslavicích byly děti ubytovány přímo v rodinách
svých slovenských kamarádů. Kromě dopoledního vyučování ve dvou česko-slovenských
třídách byl připravený bohatý odpolední program, kterého se účastnily české a slovenské
děti se svými učiteli.
Na návštěvu jsme vyrazili už v neděli ráno Pendolinem až do východoslovenského Kysaku a dál autobusem do Raslavic. Večer už byly děti ubytované v rodinách svých kamarádů.
V pondělí odpoledne jsme navštívili Spišský hrad a ve Starém Smokovci zábavní centrum
Tricklandia. V úterý nás čekalo muzeum ve Svidníku a Údolí smrti, kde probíhaly v průběhu
karpatsko-dukelské operace velmi těžké boje. Ve středu měly děti volný odpolední program,
trávily čas se svými kamarády a jejich rodinami. Ve čtvrtek nás čekalo poslední společné
odpoledne. Ve skanzenu v Bardějovských koupelích jsme si prohlédli lidovou architekturu,
v Bardějově pak překrásnou, nově zrekonstruovanou synagogu a památník bardějovských
Židů, kteří zde žili před druhou světovou válkou.
Po týdnu jsme se vraceli domů plni dojmů a zážitků. To nejcennější, co si děti odvezly,
jsou nepochybně přátelství, která se za dobu pobytu prohloubila a vznikla také přátelství
nová. Možnost pobývat týden ve slovenském prostředí jistě přispěla k tomu, aby se mladá
generace dívala jednou na Slováky nejen jako na sousedy, ale jako na bratrský národ stejně
tak, jak to cítila generace jejich dědů a babiček. A díky prožitým zkušenostem to nebude jen
prázdná fráze.
Mgr. Zdeňka Odložilíková
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EKOŠKOLA
Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola oslavily
jako každý rok v prvním listopadovém týdnu svůj den. Den, kdy
mohou ukázat svému okolí, co
vše dokázaly, jak fungují a co to
znamená být Ekoškolou. Není totiž Ekoškola jako ekoškola. Jak
už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření
a propagaci udržitelného života,
ale Ekoškolou se stanou, až když
jednotlivé aktivity a akce propojí do
smysluplného celku.
m
Důležité pro Ekoškoly s velkým
E je snaha ovlivnit u dětí jejich pří-stup ke světu, jejich vnímání problé-e
mů v okolí i ve světě a jejich chuť se
aktivně zapojit do dění kolem nich.
Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky. Děti
společně s učiteli zjišťují silné a slabé stránky školy a na základě svých zjištění plánují kroky
k efektivním změnám, jejichž dopad na zlepšení životního prostředí školy mohou samy pozorovat. Učí se komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a také dosahovat společných
vizí a hodnot, které si stanoví. Program Ekoškola tak zlepšuje svět kolem nás a zároveň
u dětí rozvíjí schopnost vytyčit si cíl a naplánovat a realizovat cestu k jeho splnění.
Dodává jim odvahu přijímat výzvy vedoucí k reálným změnám a vytváří z dětí aktivní
občany. Hybatele společnosti a ne pouhé nástroje. Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je
těchto škol dokonce 167. Všechny tyto školy – včetně té naší – a desítky dalších, které jsou
zapojené v programu, společně slavily svůj svátek po celý týden od 5. do 9. listopadu 2018,
kdy pořádaly různé akce pro veřejnost, přednášky nebo zahájily nové projekty.
Začínáme pracovat na novém tématu, a tím je jídlo. Zahájili jsme ho na 2. schůzce ekotýmáckou čajovnou. Ze školní bylinkové spirály jsme posbírali a usušili bylinky, ze kterých
jsme připravili bylinkovou směs – školní čaj 7 bylin. Jeho dárkové balení jsme předali panu
řediteli, paním učitelkám, do školní jídelny i našim členům.
Na prosincovou schůzku plánujeme besedu s vedoucí školní jídelny paní Bc. Eliškou
Kasprzykovou, která nám pomůže s analýzou školní jídelny. Na jaře bychom chtěli navštívit
ekofarmu v blízkém okolí. A současně pokračujeme v práci na ostatních tématech - odpady,
voda, energie a prostředí.
Ekotým
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OSUDOVÉ OSMIČKY – 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
V neděli 28. října se v celé naší republice
ce
slavilo 100. výročí vzniku ČSR. Datum 28. říjíjna je již neodmyslitelně spjato se státním svátttkem, který připomíná den vzniku samostatu
ného československého státu. Došlo k němu
o
28. října 1918 na konci 1. světové války po
rozpadu Rakouska-Uherska.
Největší zásluhu na vzniku samostatné-ho státu mělo několik klíčových osobnostíí
v čele s Tomášem Garriguem Masarykem,
Milanem Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem. Území tehdejšího nově
vzniklého státu zahrnovalo Čechy, Moravu,
České Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Prvním prezidentem byl zvolen
Tomáš Garrigue Masaryk. Československý
stát pak kromě období druhé světové války
existoval s různými obměnami až do roku
1993, kdy došlo k jeho rozdělení.
Letošní rok ale nabízí připomenutí mnoha dalších významných událostí,
které se odehrály v průběhu sta let nově
vzniklé republiky a které mají v datu onu
ku 1938, kdy několik ev„osudnou osmičku“. Zmiňme konec září roku
ropských velmocí svým podpisem Mnichovské dohody rozhodlo, že naše republika musí
odevzdat čs. pohraničí – Sudety – Německu.
70 let uplyne rovněž od nám starším známého Vítězného února. V únoru roku 1948 se
podařilo komunistické straně vedené Klementem Gottwaldem převzít veškerou moc ve státě
a nastolit komunistický režim. A rovněž osmičku bychom našli v srpnovém datu roku 1968,
kdy k nám z iniciativy Sovětského svazu během jedné noci vpadla vojska Varšavské smlouvy a ukončila snahy několika reformních politiků v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění
komunistického režimu.
Těch dat s osudovou osmičkou bychom v české historii mohli jmenovat ještě několik.
Vraťme se ale k 28. říjnu. I my ve škole jsme se připojili k oslavám 100. výročí vzniku republiky.
Během říjnových hodin dějepisu probíhal na 2. stupni projekt Osudové osmičky, jenž
mapoval důležité okamžiky, které změnily život lidí v naší zemi. Žáci šesté třídy se formou
zábavných úkolů seznámili se životem a osobností Tomáše Garrigua Masaryka, sedmáci
pak detailněji zkoumali, jak se žilo v nově vzniklé republice. Osmáci zpracovávali informace
o událostech let 1938, 1948 a 1968 a deváťáci pátrali v dobových materiálech po tom, jak
probíhala první léta nově vzniklé republiky v Troubkách. Výstupem projektu pak bylo výtvarné zpracování pracovních listů do tvaru letopočtu 2018 a jeho prezentace v prostorách školy.
V pátek 26. října 2018 oslavy narozenin vážené staré dámy, naší republiky, vyvrcholily.
Všichni gratulanti – učitelé i žáci, kteří chtěli republice popřát k jejím 100 letům, přišli oblečeni
v barvách naší státní vlajky a ozdobili svůj oděv historickým symbolem českého soustátí –
trikolorou.
Přejeme mnoho dalších významných let, naše republiko!
Mgr. Jitka Lehká
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PLAVÁNÍ 3. A 4. TŘÍDY
V říjnu 3. a 4. třída zahájily plavecký výcvik. Každý pátek se děti spolu se svými třídními
učitelkami vypraví do Přerova na bazén, kde se žáci 3. třídy seznamují se základy plavání,
splýváním. Učí se ležet na vodě, správně dýchat a postupně tyto schopnosti prohlubují.
Žáci 4. třídy jezdí již druhým rokem, proto je pro ně pohyb ve vodě jednodušší. Také se
na ně kladou vyšší nároky. Neměli by mít s plaváním žádné problémy. A tak jsou pro ně různé
styly již „hračka“.
Všichni společně si pak užívají teplo v páře i zchlazení studenou vodou. Sladkou tečkou
na závěr bývá doplnění energie formou svačinky. Pak se již vrací do školy s unaveným výrazem ve tváři.
Kateřina Hrubá

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V družince se dobře máme,
hodně toho podnikáme.
Písničky si pouštíme,
v rytmu hudby tančíme.
Malujeme, tvoříme,
z lega rádi stavíme.
Zima ťuká na vrátka,
v Ornisu jsou zvířátka.
My je všichni navštívili,
ježka jsme si pohladili.
Jablíček jsme měli dosti,
a tak jsme si pekli toastík.
Máme se tu všichni rádi
a jsme dobří kamarádi.
Mirka Šenkár
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Keramický kroužek pro dospělé
ZŠ a MŠ Troubky opět pořádá keramický kroužek pro dospělé. Probíhá každé úterý od
18:00 do 19:30 hodin v keramické dílně školy. Přijďte si práci s hlínou osahat a vyzkoušet.
Z rukou účastníků kurzu vychází krásné dárečky a dekorativní předměty do bytů i zahrádek. Nebojte se, že byste nezvládli vytvořit talířek, hrníček nebo zvoneček. I když by první
výrobky nevypadaly jako od mistrů keramického řemesla, je práce s hlínou radostí a relaxací. Po vypálení střepu nastává
moment glazování, a to je teprve
dobrodružství, když čekáte, jak se
vám podařilo zkombinovat barvy
a jak bude výrobek vypadat po vytažení z pece.
Zveme všechny zájemce mezi
nás a těšíme se na nové tváře.
Franková Michaela
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Podzimní počasí nám letos vykouzlilo plno krásných sluníčkových dní, proto jsme s dětmi
z mateřské školy mohli trávit spoustu času na naší zahradě. Všechny děti s radostí sbíraly
oříšky spadené na zem, hrabaly barevné podzimní listí a naplno využívaly všechny herní
prvky – klouzačku, houpačku, zahradní domeček a nejoblíbenější trampolínu. Během zahradních radovánek jsme vysbírali všechny šišky, které využíváme ke tvoření.
Jako každým rokem jsme ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy připravili tradiční dýňové slavnosti. Kouzelná světýlka vydlabaných dýní okouzlila nespočet návštěvníků,
kteří se mohli přesvědčit, že s dětmi ve školce rozhodně nezahálíme. Vařili jsme i dýňový
kompot a pekli strašidýlka ze špekáčků a listového těsta, na kterých si mnozí pochutnali.
Nezapomenutelným zážitkem podzimu bývají pro děti a jejich rodiče drakiády. Pokaždé
se ve vzduchu dráčci předhánějí, který vyletí nejvýš. Děti splnily všechny připravené úkoly
a za odměnu si smlsly na opečené dobrotě nebo laskominách, které pro ně připravili rodiče.
Velkým přínosem jsou ve světě dětí pohádky. Jednu takovou nám přijel představit potulný
umělec. Společně jsme zachraňovali Jasánka, kterého ovládal zlý pan král. Dramatickou
loutkovou pohádku sledovali všichni se zatajeným dechem. Ale jak už to v pohádkách bývá,
naštěstí všechno dobře dopadlo.
A protože se ve školce pořád něco děje, jedno dopoledne se stalo něco zvláštního. Přijelo červené auto, ze kterého vyskákaly tři kozy. Každá měla jinou barvu, ale všechny uměly
poslouchat na slovo. Jejich paní majitelka to s nimi opravdu uměla. Ty se nám ale předvedly!
Uměly tancovat, proskakovaly obručí, zvedaly kopýtka na povel a dokonce se i točily dokola
na kapotě auta. To byla naprostá paráda, to se hned tak nevidí.
A aby těch zážitků nebylo málo, cestovali jsme i autobusem do Přerova na výchovný koncert. Představila se nám hudební skupina Marbo a vysvětlila všem tajemství písniček. Děti si
procvičily rytmus, naučily se noty, základy dirigování a taktování. Společně si se zpěvačkou
zazpívaly a zatančily. Radostná nálada, kterou se všichni na koncertě nakazili, nám všem
vydržela snad až dodnes.
Předškoláci absolvovali od 5. 10. do 7. 12. v Přerově předplavecký výcvik. Zvládli základní úkony, jako je dýchání do vody, podplavání překážek, splývání, potápění a vylovení
předmětů ze dna bazénu, klouzání do vody a někteří dokonce i plavání. Kluci se ve vodě
museli většinou krotit a zvládli vše bez problémů. Děvčátka byla opatrnější, ale nakonec
všichni obstáli a domů si přivezli plavecké vysvědčení.
Během týdne chodíme v dopoledních hodinách do sportovní haly a využíváme ji k různým pohybovým aktivitám. Vždy se rozehřejeme pořádnou rozcvičkou nebo honičkou. Hrajeme různé hry, cvičíme s náčiním a na nářadí. Dáváme si pořádně do těla. Předškolní děti se
mají možnost ještě každou středu odpoledne protáhnout v sokole, kam je pravidelně odvádí
paní cvičitelka, která se jim věnuje.
Čas plyne velmi rychle a my musíme zvládat i nácviky básniček, písniček a tanečků
k nejrůznějším příležitostem. Děti jsou zvány, aby přivítaly nově narozená miminka na vítání
občánků. Už se stalo tradicí, že vystupujeme každým rokem na setkání seniorů, kde přednášíme, zpíváme a tancujeme.
Do oddělení Berušek přijela ještě jedna vzácná návštěva. Kreslíř, malíř a ilustrátor pan
Lubomír Dostál. Naučil nás základy kreslení lesních zvířátek. Jednoduchou technikou vznikaly na papíře krásné obrázky ježka, lišky, jelena atd.
Podzim pomalu předal svou vládu paní zimě a i my jsme ve školce vyměnili podzimní

26

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2018

výzdobu na oknech za sněhuláčky a zimní motivy. Na nástěnce se objevili čertíci, Mikuláš
i andílci. S dětmi se opět nacvičovalo. Tentokrát na letošní mikulášskou besídku, kterou pořádáme i pro rodiče. Mikuláš se svou družinou obdaroval děti drobnými dárky a čerti domluvili
„zlobivcům“, aby se polepšili a poslouchali paní učitelky a rodiče. Andílci zatřepali bělostnými
křídly a opět na rok zmizeli.
Nastalo období adventu. Děkujeme paní Libuši Novákové a firmě Anděl z Přerova za
krásné vánoční dekorace, které udělaly dětem radost. Ve školce posloucháme koledy, zapalujeme svíčky a zpíváme vánoční písničky. Dopisy pro Ježíška jsou napsány a všechny děti
netrpělivě čekají, jestli jim splní jejich tajná přání.
Všem přeji, aby se vaše přání také splnila, aby byl vánoční čas plný klidu a radosti a do
dalšího roku přeji mnoho úspěchů a pevného zdraví.
Za celý kolektiv MŠ Olga Bršťáková
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY
Trošku jsme se obávali počasí, ale nakonec se na nás usmálo
štěstí a lampionový průvod se konal bez větru i bez deště. Už se
stalo tradicí, že toto říjnové odpoledne je spojeno s výstavou dýní
a s výstavou prací dětí ve škole i ve školce.
Po zhlédnutí výstavy v nádherně vyzdobené škole a po zhlédnutí dýní na školním dvoře
vyšel průvod do mateřské školky. I její okolí bylo moc hezky vyzdobeno. Paní učitelky a tety
si opět daly záležet. Průvod samotný byl opravdu dlouhý, účastnil se jej velký počet dětí
i dospělých.
Poté, co návštěvníci prošli zahradu u školky, přesunuli se do prostor u betonového hřiště,
kde byl připraven teplý čaj a svařené víno. Nechyběly samozřejmě ani dobroty z udírny. Děti
od SPŠáků dostaly svítící náramky a u ohně se mohly nejen zahřát, ale také si zazpívat
u kytary s Kamilem a s paními učitelkami ze školky. Lampionové odpoledne jsme zakončili
krásným ohňostrojem.
Byl to opravdu náročný víkend, protože hned v sobotu po lampionovém průvodu jsme již
tradičně vystoupili na posezení pro seniory a v neděli dopoledne jsme se zúčastnili sázení
lip při příležitosti oslav 100 let od založení československého státu. I nám se dostalo milé
příležitosti a stali jsme se dohromady se základní školou garantem jedné z nich. Tu „naši“ lípu
jsme zasadili v ulici Vrbí kousek od pošty.
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Poslední naší letošní akcí byla mikulášská nadílka u kulturního domu spojená s rozsvěcením vánočního stromu. Připravili jsme 250 balíčků, které jsme u této příležitosti rozdali
dětem. I přesto, že foukal studený vítr, byla účast na této akci opravdu vysoká.
Teď už se pomalu začínáme připravovat na leden, kdy nás čeká školní ples a brzy poté
dětské šibřinky. Napřed si ale v klidu, doma s rodinami, užijeme ty nejhezčí svátky v roce.
Krásné, klidné a pohodové vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku
za všechny SPŠáky přeje Romana Soušková.

Mikulášská nadílka
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Inspirace pro modlitbu u štědrovečerního
o
stolu:
Nuže tedy, já jsem to dítě, jež je předmětem
pečlivé lásky Boha Otce, jenž poslal své věčné Slovo, aby volalo nikoli spravedlivé, nýbrž
hříšníky.
Tyto inspirace pocházející jako návrh pro
rodiny z katolické Komunity Blahoslavenství.
Jesličky, fo
to Luděk Ju
Mají za cíl pomoci nám udělat něco pro to,
das
aby Štědrý večer byl ještě více časem, kdy
se otevřeme Boží štědrosti a necháme se obdarovat
arovat Pánem i těmi
nejbližšími. Ten, kdo si uvědomí, jak je obdarován, se sám stává štědrým. Kéž jsou Vánoce
časem, kdy se otevřeme pro štědrost, aby naše srdce bylo ještě více přející a velkorysé.
Jsou to pochopitelně jen podněty k zamyšlení a věřím, že každá troubecká rodina se
může nějakou částí inspirovat k společnému, slavnostnímu a klidnému prožití Štědrého večera, aniž by se kamkoli spěchalo. Inspirace nás vedou k vychutnání kouzla večera, kdy je
jeden s druhým v naslouchání i komunikaci, mezi něž přirozeně patří i modlitba.
OHLÁŠENÍ SVÁTKU VÁNOC
Rodina shromážděná kolem štědrovečerního stolu může usednout, zapálí se svíce
a někdo z rodiny může ve stoje přečíst následující text uvádějící slavnostně svátek Vánoc:
Buď pochválen Otče svatý, Bože milosrdný a všemohoucí. Na počátku světa jsi stvořil
Adama, a poté, co zhřešil, zaslíbil jsi mu Spasitele. Povolal jsi Abraháma a on uvěřil tvým
zaslíbením. Vyvolil jsi Izáka, Jákoba a kmen Judův a uzavřel jsi s nimi věčnou smlouvu. Zjevil
ses Mojžíšovi v hořícím keři a vyvedl jsi svůj lid z egyptské země, z domu otroctví. Od ovcí
jsi povolal svého služebníka Davida. Mluvil jsi k našim otcům ústy proroků. Věčnou láskou jsi
miloval Izrael a zachoval mu svou přízeň a svou věrnost. Když byla připravena srdce tvých
chudých, kteří očekávali potěšení Izraele, poslal jsi muže jménem Jan Křtitel, aby připravil
cestu Pánu a urovnal před Ním stezky.
A když se naplnil čas, v roce 752 od založení Říma, ve 42. roce vlády císaře Augusta,
když po celé zemi panoval mír, narodil se v judském Betlémě Panně Marii Ježíš Kristus –
věčný Bůh, Tvůj jednorozený syn, Bůh, který se stal člověkem, jehož jméno znamená – Bůh
s námi!
Proto my, Tví služebníci, spolu s anděly a archanděly a spolu s celým stvořením chceme
tuto noc před tebou bdít a opěvovat tvou lásku a tvé milosrdenství. Neboť Tobě náleží vláda,
moc, čest a chvála po všechny věky věků. Amen.
ČTENÍ Z EVANGELIA PODLE LUKÁŠE
Rodina se postaví a otec či matka rodiny čtou pomalu a slavnostně biblický text o Ježíšově narození:
Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě
proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města
Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu
a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když
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tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej
do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká
bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen
lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením:
naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“
A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na
výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich
odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo,
jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.
SPOLEČNÁ MODLITBA A POŽEHNÁNÍ VŠEM OD OTCE RODINY
• Pane náš, žasneme nad Mariinou a Josefovou odvahou a odevzdaností. Na jejich přímluvu tě prosíme za ty, kdo jsou v nouzi, prožívají lidské nepřijetí a neřešitelné situace.
• Dítě Ježíši, hledíme na Tvou lidskou bezmoc a vydanost a prosíme za všechny, kdo mají
z Boha strach a nevěří v lásku.
• Obdivujeme pohotovost pastýřů a prosíme, ať máme jako oni i my srdce bdělé, ochotné
nechat se překvapit a vydat se na cestu za Božím voláním.
• Na přímluvu andělů a svatých v nebi si vyprošujeme ducha vděčnosti, úžasu a chvály.
• Děkujeme Ti, Otče, za to, že díky narozenému Spasiteli jsme Tvé děti a můžeme se
k Tobě modlit – Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé…
DĚLENÍ OVOCE
Každý člen rodiny si vybere jiný druh ovoce a rozdělí ho na tolik dílů, kolik je stolujících.
SPOLEČNÉ SDÍLENÍ
Během večeře se každý podělí s ostatními o něco hezkého, co během roku prožil. Může to
být významná událost, setkání, přijatá milost…
Za farnost Troubky přeji všem požehnané Vánoce a žehnám vám.
 otec Radek
HLAVNÍ BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
24. 12. Štědrovečerní mše svatá v 15:00 hod.
25. 12. Mše ze slavností narození Páně, hlavní vánoční svátek, v 8:30 hod.
26. 12. Mše k svátku sv. Štěpána, v 8:30 hod. Po mši návštěva nemocných.
27. 12. Mše k svátku sv. Jana, v 17:00 hod. Po mši se žehnání vína těm, kdo ho přinesou,
a ochutnávka vína na faře.
28. 12. Mše k svátku umučených betlémských dětí v 17:00 hod. Po mši setkání dětí na
faře.
29. 12. Mše k svátku sv. Tomáše Beketa, v 8:00 hod.
30. 12. Nedělní mše svatá k svátku sv. rodiny Ježíše, Josefa a Marie. Při mši obnova manželských slibů, v 8:30 hod.
31. 12. Mše k svátku sv. Silvestra, papeže v 17:00 hod.
1. 1.
Mše k slavnosti Matky Boží, Panny Marie v 8:30. Nový rok.
6. 1.
Nedělní mše k slavnosti Zjevení Páně v 8:30 hod. Tři králové – žehnání zlata, kadidla, Tříkrálová voda.
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Česká katolická charita jako každý rok prostřednictvím naší farnosti organizuje Tříkrálovou sbírku, která se bude konat v sobotu 5. 1. 2019.
V 8:00 hod. bude sraz dětí na faře a převlékání za tři krále, v 8:30 požehnání koledníkům
a posvěcení křídy, vyslání koledníků do obcí Troubky, Henčlov a Výmyslov. Oběd koledníků
je zajištěn tradičním gulášem na faře.
Betlém bude otevřený pro veřejnost:
25.12. 14:00 – 16:00 hod.
26.12. 14:00 – 16:00 hod.
30.12. 14:00 – 16:00 hod.
31.12. 14:00 – 16:00 hod.
1.1.
14:00 – 16:00 hod.
6.1.
14:00 – 16:00 hod.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Pozdrav z farmářských trhů z Domova Na zámečku
v Rokytnici posílají „holky z Troubek“.

Adélka Rašková, St
aňka Bartlová, Laďk
a Smolková
a Maruška Dočkalo
vá

Laďka Smolková
á
a Adélka Raškov

KNIHOVNA
PROVOZNÍ DOBA
Ve čtvrtek 27.12.2018 a v pondělí 31.12.2018 bude v knihovně zavřeno.
Krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce vám přeje Hana Obrtelová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V říjnu 2018 se dožili V listopadu 2018 se dožili V prosinci 2018 se dožili
významného životního významného životního
významného životního
jubilea
jubilea
jubilea
70 let
Emilie Hluší
Eliška Kratochvilová

70 let
Jaroslav Horáček
Jaroslav Kubík

70 let
Viktor Raška
Jarmila Ticháčková

80 let
Marie Žouželová

75 let
Marie Dočkalová

75 let
Irena Mišáková

85 let
Marie Mrtvá

85 let
Jaroslav Gregovský
Františka Hubálková

80 let
Zdeněk Brázda
Marie Smolková

90 let
Věra Janoušková

85 let
Julie Bahounková
Františka Krejčí
91 let
Helena Bahounková
97 let
Vlasta Gregovská

OPUSTILI NÁS
Vladimír Mikeška, Anežka Pavlíková, Anežka Bahounková, Vlasta Zatloukalová,
Marie Leskovjanová, Aloise Ticháčková, Pavel Brašík, Jiří Surma,
Jan Smolka a Antonín Ticháček
Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem, přejeme vám odvahu a sílu.
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého člověka.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 7. ŘÍJNA 2018

Adam Dočkal

Adam Šťastný

Elen a Sebastian
Pechovi

Aneta Štěpaníková

Jan Vančura

Jakub Stoklásek

Olívie Jančová

Klára Ochranová

Sofie Hamplová
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NAŠI ÚSPĚŠNÍ RODÁCI
HANÁCI REPUBLICE
Před sto lety bylo založeno samostatné
é
Československo. Na oslavách v Praze nechy-běla tehdy ani skupina Hanáků v tradičních
krojích. Připomenout si tuto událost se ve čtvrtek 18.10.2018 vydala z Olomouce skupina asi
padesáti mužů a žen z mnoha hanáckých vesnic, mimo jiné z Pivína, Velké Bystřice a ne- Zahájení výstavy
na půdě
chyběli ani zástupci Troubek. Hanáky v Praze Senátu Parlamen
ntu
u ČR
čekal bohatý program. Skupina Hanáků byla
přijata v Senátu, kde byl jejich hostitelem
senátor pan Lumír Kantor.
V odpoledních hodinách následovalo slavnostní otevření vernisáže výstavy
Hanáci republice, která byla k vidění ve
Výstavní síni Senátu ve Valdštejnském
paláci v Praze, a to až do 2. prosince.
K Hanákům promluvil pan senátor
Lumír Kantor a tehdejší předseda Senátu
PČR pan Milan Štěch. Ke slovu se dostaly i autorky výstavy paní Bronislava Millá
z Velké Bystřice a paní Jarmila Vitoslavská
z Troubek, která se celý život věnuje ručníí
výrobě hanáckých krojů.
Nechyběly ani hanácké písně v podáníí
gr. Radek
hanáckého mužského sboru Rovina z OlooStarosta obce M
rmila
Ja
mouce a širokého okolí.
ní
Brázda a pa
rnisáži
ve
Slavnostního otevření výstavy se zúú
úna
ká
vs
Vitosla
častnili i zástupci naší obce, starosta obce
ce
v senátu
Mgr. Radek Brázda a Hana Kamelandrová.
á.

Hanáci v Praze
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Na výstavě jsme zhlédli opravdu širokou škálu vystavovaných exponátů týkajících se
folkloru a hanácké tématiky. Nejvíce jsme obdivovali hanácké kroje, které ručně vyšila paní
Jarmila Vitoslavská.
Na pravém hanáckém kroji je totiž spousta ruční práce. Jen vyšití ženské zástěry zabere
tisíc hodin, záda od korduly dva měsíce každodenní práce. Dověděli jsme se, že každý kroj
má svá specifika. Jsou zde detaily ve výšivce, střihu i v barvě mašle. Bohužel je tato práce
trošičku nedoceněná. V ostatních zemích jsou na zachování lidových tradic poskytovány
dotace, a to u nás chybí.
Paní Jarmila Vitoslavská šije hanácké kroje bezmála čtyřicet let. Za svoji práci obdržela
v roce 2011 titul Živnostník roku Olomouckého kraje. Je známá i v zahraničí, jako je USA
nebo Čína.
Vážíme si její práce a jsme rádi, že je občankou naší obce.

Korduly

Vernisáž v senátu je slavnostně zahájena

Nevěsta a ženich
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NAŠI DOPISOVATELÉ
MALAJSIE – OPRAVDOVÁ ASIE
Je prosinec, čtyři hodiny odpoledne
a venku to vypadá, jako by dnes ani nevyšlo
slunce. Ani nám se nikam nechce, a proto
jsme zalezlí pod dekou. Přepínání programů na televizi střídáme posouváním nekonečných příspěvků na sociálních sítích.
Ticho prolomila Lucka, která narazila na
Vstup do Batu
fotku jednoho cestovatele stojícího u obcaves se sochou
boha
Murugana. Měř
rovské zlaté sochy vojáka, který jako by
í 43 metrů
střežil vstup do chrámu na útesech. Na fotografii jsme zírali s otevřenou pusou a v úžasu,
asu, který se ukázal být pouze zlomkem toho, co jsme zažili, když jsme tento monument spatřili na vlastní oči.
Touha poznávat kus země, který známe pouze z dokumentů, ochutnat místní pikantní
kuchyni, nebo se naučit zvyklostem od lidí nám tolik odlišných, to jsou důvody, které nás vedly k tomu, abychom se připravili na čtyřtýdenní dovolenou takzvaně „na vlastní pěst“. Život
je hned mnohem příjemnější a překážky jsou vmžiku maličkostmi, když je, na co se těšit.
Hlavní město Malajsie, Kuala Lumpur, leží uprostřed Malajského poloostrova. Zde jsme
přistáli v dvoupatrovém letounu se sprchou, ložnicemi a barem. Potkáte zde Číňana, Inda,
Malajce, původního domorodce nebo třeba Troubečáka. Všechna náboženství jsou zde tolerována, ale největší vliv má umírněná forma islámu. Zalidněnost blátivého soutoku, jak se
městu přezdívá, je 7 748 obyvatel/km². To je znát hlavně v silničním provozu. Ve špičce jsou
některá místa doslova zabetonovaná kolonami aut.
Ale jak už je v Asii zvykem, skútr je král. Mnohokrát jsme se stali svědky situace, kdy
si borec zkrátí cestu po chodníku. Tady se dopravní přestupky příliš neřeší a doleva se dá
legálně zatáčet i na červenou.

Kuala Lumpur

Noční provoz
v Kuala Lumpur

Město se velmi rychle rozrůstá a neustále modernizuje na úkor památných starých čtvrtí,
které pomalu mizí. Místní se proti tomu ale nebouří a chápou, že proces evoluce a zlep-
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šování je nutný a nezastavitelný. Si-luetu města tvoří několik výškových
h
budov, z nichž nejvyšší je dvojice
e
mrakodrapů propojená mostem.
Petronas Twin Towers byly do roku
2004 nejvyšší budovy na světě.
V KL city jsme strávili celkem
10 dní ve dvou různých hotelech.
Za tisícovku na noc máme k dispozici obrovský byt s bazénem
a sportovní halou na střeše ve
25. patře. Dovolená by se dala
klidně strávit jen tady. Každý den
máme naplánováno hned několik
Mrakodrapy Petro
míst, která chceme vidět. Někdy
nas Twin Towers
se v tom vedru nedá všechno
stihnout, a proto škrtáme z itineráře
e následující plán a raději si sedneme do místní restaurace na národní jídlo nasi kandar (ochucená dušená rýže s kuřecím
masem na kari s bohatou zeleninovou oblohou a bylinkami za 40,- Kč) a necháme si přinést
doporučenou specialitu. Ledový zelený čaj smíchaný s mléčnou kávou za 20,- Kč.
Pestrá jídla z čerstvé zeleniny a mořských plodů jsou levná, koupíte je na každém rohu
a chutnají skvěle. Můj kamarád Julian, který se z rodné Malajsie přestěhoval do Česka, mi
dal za pravdu, že stejné jídlo chutná v různých státech Malajsie pokaždé jinak.
Ano, Malajsie je složena z třinácti členských států a třech federálních teritorií. Pokud mezi
nimi překračujeme hranice, ani nezastavujeme, podobně jako je tomu ve státech EU.
Nejrychlejší způsob, jak se přesunout na severozápadní pobřeží, je menší letadlo, které
máme dopředu zarezervované. Na návštěvu ostrova a také republiky Penang jsme si vyhradili sedm dní. A to je opravdu málo. Najdete tu nejlepší lidi, nejlepší chutě, panenskou
přírodu, klid, mír a téměř žádná pravidla. Na ostrově s rozlohou 1 000 km² se nikdo nikam
nežene.
Bylo na čase využít mezinárodní řidičské oprávnění a za 200 korun jsem si na jeden den
u místního chlapíka půjčil silnější skútr pro dva. Nakonec řidičák vůbec nepotřeboval vidět
a ani mu nevadilo, že jsem motorku vrátil s dvanáctihodinovým zpožděním.
Tohle byla ta nejkrásnější zkušenost z celé cesty. Člověk se ihned stal rodilým Malajcem
a všechno bylo najednou blízko a rychle dostupné. Pokud na křižovatce svítí červená, motorky mohou prokličkovat na vyhrazené pole vepředu. Semafory mají viditelný odpočet času:
3-2-1-START! A rázem jsme v závodě o holý život. Prodíráme se blíže ke krajnici. Bohužel
jde o střed vozovky, protože v Malajsii se jezdí na opačné straně než u nás. Přežili jsme jen
díky tomu, že jsou zde lidé milí a přátelští. Na benzínové pumpě se platí předem a jeden litr
benzínu stojí 12 korun.
Pokud se umíte chovat k přírodě, Národní park Taman Negara vám umožní přiblížit se
k ní na maximum. Na recepci je potřeba se zaregistrovat a souhlasit s faktem, že dovnitř
vstupujete na vlastní nebezpečí. Džungle deštného pralesa, který je třikrát starší než amazonský prales, v nás zanechá nadosmrti silné vzpomínky. Představte si dva absolutně
nepřipravené cestovatele z Troubek ječící na strmé stezce, kterou kříží hemžící se hejna
mravenců velkých jako dva palce od nohy. Z protisměru míjíme zpocené turisty, kteří nám
s úsměvem říkají: „Opatrujte se, tohle je jen začátek.“
Nachází se zde pláž s vybudovaným centrem pro ochranu želvích vajíček nebo napří-
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klad meromiktické jezero se dvěma druhy vody,
které se vzájemně nemísí. Ve spodní vrstvě je
voda slaná a v horní vrstvě je voda sladká. Prozkoumat ostrov Penang, to všem nadšencům vřele doporučujeme.
Z Penangu letíme na letiště Changi v Singapuru. Je to jeden z největších dopravních uzlů
v jihovýchodní Asii. V této korunní britské kolonii
strávíme devět dní a musíme říct, že přežít v tomto
o
městském státě není vůbec jednoduché. Ceny jsou
u
stejně vysoké jako v Austrálii a zákony ještě absurd-nější. Oku naopak lahodí vše, kam se člověk podívá.
á.
Nikdy jsme neviděli tak čisté, disciplinované město
o
rkem
s architekturou, kterou jim může celý svět závidět.
Procházka pa
a
ar
Zpět do Malajsie a do města Kuala
a
Taman Neg
Lumpur volíme již cestu autobusem.
V polovině cesty se na dva dny za-stavíme ve státě Melaka, konkrétně
v jeho historickém centru, které je právem zapsáno na seznamu světového
dědictví UNESCO. Připomíná Benátky a okouzlí příjemnou atmosférou
nočních trhů. Melaku také proslavily
jedinečné umělecké malby na zdech
domů, skrývající se v úzkých, temných
uličkách okolo celého centra. Malby se
dají odhalit pomocí map.
Plovoucí mešita
v Melace. Pokud
Je čas vrátit se domů. Do reality.
je dost vody,
vypadá, jako by
se vznášela na hla
Naplánujeme příští cestu na místo,
dině
které vybereme tak, že zastavíme špičkou
ou prstu roztočený globus.
Jsem moc rád, že můžeme cestovat, kam se nám zachce. Příště, až uvidíte v televizi
cizokrajný dokument, věřte nebo ne, můžete si tam zajet stejně snadno jako do Prahy na
vánoční trhy.
Dobrodružství vám zůstanou v paměti celý život. Selamat tinggal.
Mira a Lucka

Mira a umělecké

malby skryté v ul
icích Melaky

Lucka
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
TROUBECKÝ KLUB SENIORŮ
Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí! Nevím, jestli to máte také tak, ale mně přijde, že
jsme včera odstrojili stromeček z loňských Vánoc a už jsou tady další! Jestli ony nám to
nedělají naschvál! Nedá se nic dělat, je to realita a začínáme se těšit!
A nyní malá rekapitulace našich zážitků z aktivního života nás, seniorů. V říjnu jsme
zhlédly výstavu 100letá republika, příběh jednoho města ve Výstavní síni pasáže v Přerově, a když už jsme byly v Přerově, zašly jsme si na oběd a změřily si síly na bowlingových dráhách v restauraci U Madony.
V klubu jsme potrénovali házení šipek na cíl, neboť se aktivně účastníme předvánočního turnaje v házení šipek v Lobodicích. Pečení a zdobení perníčků ve sklepě kulturního domu provonělo celý kulturák. Perníčky byly výbornou sladkou odměnou hráčům,
kteří se zúčastnili turnaje v házení šipek.
Také při mikulášské nadílce, na kterou za námi přišli žáci z mateřské školy, jsme je
odměnili sladkostmi v podobě napečených perníčků a ovoce.
Co říci na závěr? Sejdeme se ještě jednou, a to při loučení se starým rokem 2018.
Hodnocení letošního roku je spojeno se slovy velkého poděkování. V naší aktivní činnosti
nás podporovali a pomáhali
nám zaměstnanci Obecního
úřadu v Troubkách, starosta,
místostarosta a zastupitelé obce. Děkujeme všem za
podporu, jak materiální, tak
finanční. Poděkování patří též
členkám klubu a jejich rodinným příslušníkům.
Krásné, klidné a pohodové
vánoční svátky s přáním štěstí
a pevného zdraví v roce 2019
přeje za Troubecký klub senio-rů
lka u seniorů
Mikulášská nadí
Jarka Špalková..

SETKÁNÍ SENIORŮ
V sobotu 27. října 2018 se v sále kulturního domu uskutečnilo tradiční setkání seniorů, které pořádaly členky sociální komise ve spolupráci s Troubeckým klubem seniorů
a obecním úřadem.
Sál kulturního domu byl pro návštěvníky slavnostně připraven včetně občerstvení
a byl zaplněn do posledního místa. Při vstupu, u prezence, obdržel každý občan – senior
– malý dárek, a to nákupní tašku a stolní kalendář na příští rok, a také knihu mikroregionu
Střední Haná, který věnoval obecní úřad.
Program zahájil starosta obce Mgr. Radek Brázda, který přítomné seniory v sále přivítal a celým sobotním programem provázel. Velmi pěkné vystoupení žáků z mateřské
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školy pod vedením paní učitelky Olgy Bršťákové a Jany Ticháčkové bylo věnováno všem
babičkám a dědečkům. Následovalo velmi zdařilé vystoupení členů a členek Sdružení
přátel školy, kteří si ve scénce doprovázené písní Hany Zagorové užívali momenty cestování letadlem na trase mimořádné linky Praha – Tokio. Bouřlivý potlesk všech přítomných byl poděkováním za humorné předvedení cestování letadlem.
Pan starosta po krátké přestávce přivítal na podiu oblíbenou trojici muzikantů z Černé Hory na Blanensku, hudební skupinu Veselá trojka Pavla Kršky, která díky TV Šlágru
získala velkou popularitu. Jsou to tři dlouholetí kamarádi – Pavel Krška, Jaromír Kozelek a Miroslav Hrdlička, kteří hrají na heligonku,
u,
akordeon a klávesy muziku pro širokou vrstvu posluchačů. Když se členové dostali do důchodového věku, začali
skládat a hrát pro všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou písničku. Písničky Pavel Krška doprovázel pěknými
a vtipnými příběhy ze života. K velké spokojenosti diváků
až do pozdního odpoledne zpívali a hráli krásné písničky,
které prokládali zábavnými a milými vzpomínkami.
Velmi nás potěšilo, že jste přišli, dobře se pobavili, popo-vídali si a všechna vystoupení ocenili bouřlivým potleskem.
m.
Děkujeme všem účinkujícím, členkám sociální komise, Trouubeckému klubu seniorů a zaměstnancům obecního úřadu za
gramem
tním pro bce
s
o
n
v
la
S
pomoc při společenském setkání. Přejeme vám, abychom
om
ta o
l staros
prováze k Brázda
se všichni ve zdraví v příštím roce v dobré náladě a pohodě
odě
de
Mgr. Ra
v kulturním domě opět setkali.
Jarka Špalková
ková

Vystoupení dětí

z mateřské školy

Vystoupení SPŠ. Poznáte pana ředitele?

Veselá tr
ojka
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TROUBEČAN
Opět se přiblížila vánoční doba, a přestože nás vánoční hudební motivy atakují již
od začátku prosince, vánoční hudba se ozve až na půlnoční mši nebo na slavné mši na
Boží hod vánoční. A jeden text vánoční písně „plesejte, zpívejte s kůry andělskými“ dává
tušit, jak by takový zpěv měl vypadat. Co přesně se letos ozve z kůrů kostelů v Troubkách a Moštěnici, ještě není úplně jasné. Andělé tam zcela určitě zpívat nebudou, ale
kůry jsou a zůstávají na svých místech.
Co je to vlastně kůr, jinak také chór, kór, či kruchta? Jak říká wikipedie, je to konstrukce v kostele naproti oltáři, na zvýšené úrovni, určená pro hudebníky. Naše kostely mají
různé kůry a provozovat na nich muziku je občas dost obtížné. Téměř žádný není pro
muzikanty a zpěváky ideální.
Moštěnský je maličký a při zpívání s muzikanty občas někdo někomu rozčechrá účes
notami, pokud je vůbec může držet před sebou. Zranění v podobě vypíchnutí oka smyčcem také občas hrozí. Zato je tam intenzivní osobní kontakt, i když občas stojíme pouze
na jedné noze.
Troubecký je v současnosti pro zpěváky komfortní i s lavičkami, ale nevýhody se
i tady najdou – není dobře vidět na dirigenta a není slyšet muzikanty, kteří sedí na druhé
straně varhan. Těch kůrů jsme už s naším muzicírováním poznali hodně. V některém
kostele jste vysoko nad lodí kostela jako třeba v Kralicích na Hané nebo ve Vlkoši, skoro
v nebi si připadáte ve Staré Vsi.
Zhodnotit všechny kůry, kde jsme již vystupovali, nelze, protože jich bylo mnoho. Patří mezi ně ty v bazilice na Svatém Hostýně, katedrále v Olomouci, bazilice na Velehradě,
hřbitovním kostele ve Svitavách, ale také kůry v Radslavicích, Pavlovicích, Bochoři, Kyselovicích a oba v kostelích v Přerově. Zapomenout nemůžeme ani na náš oblíbený kůr
ve Svatobořicích-Mistříně, kam vyrážíme na pravidelné vánoční návštěvy.
Konstrukce našich kůrů jsou různé, a tím větší obdiv musíme mít k našim předkům,
vzhledem k tomu, že hráli a zpívali v mnohem větším obsazení a častěji. Provozovali
vynikající díla velkých skladatelů a zpravidla to byla jediná hudba, kterou lidé poslouchali. A něco nám snad zůstalo. I naše vánoční svátky provází krásná hudba provozovaná
amatéry i profesionály.
Požehnané Vánoce přejí členové sboru z Troubek i z Moštěnice.

100. výročí vzniku naší republiky
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OBČANSKÁ BESEDA TROUBKY
Píšu do Troubeckého zpravodaje poprvé, a chtěl bych říci, že náš spolek má nejstarší tradici ze všech troubeckých spolků. Dne 1. března 1893 byl do tehdejšího spolkového
katastru zapsán místodržitelstvím v Brně spolek nesoucí název Občanská beseda Cyril,
na nějž navazuje činnost současné Občanské besedy Troubky. V letošním roce jsme
oslavili 125. výročí tradice a vzniku našeho spolku.
Někteří zástupci jiných spolků nám občas vyčítali, že nemáme žádnou velkou činnost a pořádáme málo akcí. S tím si však dovoluji nesouhlasit. Za 40 let mého působení
v Občanské, dříve Osvětové besedě jsme uspořádali velké množství akcí, kterými jsme
rozhodně obohatili kulturní a společenský
ečenský život naší obce.
V červnu jsme pořádali „slunovraty“, oslavu příchodu léta
hudbou, kdy se takřka každoročně (až do roku 2005) konala
před kulturním domem hudební
akce, na níž hrávala především
troubecká dechová hudba Fanynka. Některé roky tuto akci
navštívilo až 400 obyvatel obce,
kteří si přišli poslechnout dobrou
dechovou hudbu pod vedením
kapelníka Oldřicha Vysloužila,
a také se přišli pobavit se svými
sousedy. Takovou návštěvu leckdy dnes nemají organizátoři tanečních zábav a plesů. Žel, doba
této akce je nenávratně pryč.

Májové odpoledne s dechovkou v roce 2000

Dobře si pamatuji i další akce, které jsme v rámci osvětové, kulturní a společenské
činnosti organizovali a pořádali. Tehdejší Osvětová beseda pravidelně pořádala vystoupení zpěváků a skupin. Například v naší obci vystoupila v 80. letech populární skupina
Kroky s Pavlem Horňákem a teprve sedmnáctiletou Lucií Bílou. V Troubkách vystupoval
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také Ivan Mládek se svým Banjo Bandem nebo Jiří Vondráček, otec Lucie Vondráčkové.
Úspěšné bylo i vystoupení Jožky Černého, který v Troubkách vystupoval několikrát. Od
roku 1990 byla obnovena činnost divadelního souboru a divadelní představení se hrála
takřka každý rok.
V roce 1993, při výročí 100 let Občanské besedy, zahrál náš ochotnický soubor Jiráskovu Lucernu v režii legendárního troubeckého divadelního barda pana Vladimíra
Smolky. Ostatně, byl to on, kdo stál na začátku 90. let u obnovení činnosti divadelního
souboru.
V rámci činnosti Osvětové besedy jsme také pořádali s troubeckými Hanáky posezení u cimbálu a v této tradici folklorní spolek Hanák pokračuje sám i dnes. Snažili
jsme se také pořádat dříve tradiční akce, jako byly kateřinské zábavy, papučové bály
či silvestry.
Právě silvestr v roce 1991 byl poslední akcí dlouholetého předsedy Osvětové besedy
pana Jaroslava Bártka, se kterým jsme se pak o čtyři měsíce později naposledy rozloučili. Po něm převzal post předsedy již výše zmiňovaný pan Vladimír Smolka. Stěžejní
akcí, kterou organizoval, byla právě Lucerna v roce 1993. Ještě na jaře 1994 pomáhal
nové generaci troubeckých ochotníků s uvedením tradiční pohádky Popelka, aby nás na
podzim roku 1994 bohužel náhle nečekaně a navždy opustil.
V tomto roce jsem pak byl členy Občanské besedy Troubky zvolen za předsedu
a tuto funkci vykonávám i dnes. Je tomu tedy již 24 let, co jsem získal důvěru členů našeho spolku, a 40 let od doby, kdy mne do tehdejší Osvětové besedy přivedl pan Jaroslav
Bártek.
V letošním roce jsem začal psát novou kroniku Občanské besedy a hned jsem si
uvědomil, že rok 2018 má mnoho výročí. Pro náš spolek je samozřejmě nejdůležitější
125. výročí vzniku a tradice Občanské besedy v Troubkách, ale významnými výročími si
prošla celá naše republika a také naše obec. Je zbytečné je tady všechny jmenovat, ale
minimálně 100 let vzniku Československé republiky připomenout musím a naše obec si
připomíná i 670 let od první písemné zmínky.
Za 40 let působení v Občanské besedě jsem zažil mnohá velmi dobrá období a poznal jsem spoustu troubeckých lidiček, se kterými mě pojí láska ke kultuře, ochotnickému
divadlu a společenskému životu. Naši divadelní ochotníci jsou dobrá parta, která dělá
ochotnické divadlo s láskou a snahou pobavit publikum. Věřím, že se jim to daří, protože
návštěvy jejich představení mají velmi dobrou odezvu a je dobře, že tato tradice v naší
obci i nadále trvá.
Jsem rád, že máme ve spolku 25 dospělých členů, ale ještě větší radost mám
z toho, že dalších asi 15 dětí, převážně dětí rodičů, kteří jsou našimi členy, se postupně
„otrkávají“ v malých rolích v pohádkách, aby později mohly účinkovat i v dospěláckých
divadelních kusech. Tím by tradice ochotnického divadla měla přetrvat v Troubkách
i nadále.
Na úplný závěr mi dovolte poděkovat všem našim věrným divákům. V letošním roce
měli možnost zhlédnout komedii Nepožádáš o manželku bližního svého, která začala
spartakiádním vystoupením dětí, rodičů s dětmi, dívek, a také vojáků. Kdo se nemohl
zúčastnit, přišel o hodně.
Věřím, že nám publikum zachová věrnost, a že i další představení v podání našeho
souboru budou hojně navštívena a tradice ochotnického divadla přetrvá v Troubkách
další dlouhá léta.
Květoslav Brázda, předseda Občanské besedy Troubky
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HANÁK TROUBKY
S blížícím se koncem roku probíhaly velké přípravy na vánoční posezení u cimbálu.
Hanáček měl krásné nové pásmo a děti se snažily, aby vystoupení, pro mnohé z nich
první, bylo co nejlepší. I na zkouškách bylo veselo. Vedoucí souboru dovedou děti krásně motivovat a bylo vidět, jak velký pokrok děti od prázdnin udělaly. To platí v plné míře
i o omladině. Někteří z nich již přestupují do velkého Hanáku a my jsme rádi a věříme, že
se jich zapojí co nejvíce.
Hanák měl letos připravené pásmo složené z autorské práce pana doktora Běhala,
který se mnoho let věnoval choreografii hanáckých tanců v Troubkách. Doufám, že se
vystoupení líbilo, a že si mnozí hosté zavzpomínali.
Pěvecký sbor Troubečan nás opět poctil svým zpěvem. Je to již tradice, že nám na
cimbál přijdou zazpívat.
Hlavním hostem programu byl letos folklorní soubor písní a tanců Handrlák z Kunovic. Při vystoupení je doprovázela cimbálová muzika Čarapa. Předvedli nám tance, zvyky
a písně ze Slovácka. Tento soubor doprovází velmi dobrá pověst a dlouhá tradice. Věříme,
že se vám jejich program líbil, a jsme rádi, že jste u cimbálovky poseděli, zazpívali si i zatančili. V kulturáku voněly smrčky a dotvořily tak sváteční atmosféru v předvánočním čase.
Na konec letošního roku vám všem
moc děkujeme za přízeň na našich akcích a za podporu děkujeme také obci
Troubky.
V nastávajícím roce 2019 vám
všem přejeme mnoho zdraví, pohodu,
štěstí a radost ze života i z maličkostí,
jež nám každý den přináší. Těšíme se,
že se opět setkáme u pěkné hanácké
písn
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
RÝMOVNÍK – POKOJOVÁ LÉČIVKA
Drobná zelená vytrvalá rostlinka pocházející z Afriky voní jako oregano.
Rýmovník neboli španělský tymián se rozšiřuje po celém světě nejen díky
mimořádné nenáročnosti, ale zejména díky komplexním pozitivním účinkům na lidský organismus. Nejvyužívanější částí rostliny jsou listy, s jejichž pomocí snadno dochutíte masové
i zeleninové pokrmy. V sušené podobě je lze jako bylinky přidávat do polévek nebo dušených či vařených jídel. Z listů mohou být extrahovány i esenciální oleje vhodné ke konzumaci
i k péči o pokožku. Jeho nejpraktičtější domácí využití je ale v rámci léčby a prevence nachlazení – rýmy. Další přidanou hodnotou je, že odpuzuje hmyz, a tak působí jako repelent.
Jak se rýmovník pěstuje
Množí se vrcholovými řízky, které pěkně a rychle koření
i ve vodě. Roste do velikosti asi
40 až 50 cm a je vhodný také do
závěsných květináčů. Jeho silné šlahouny jsou při dobré péči
poseté velkými srdčitými listy.
Pěstuje se jako pokojová rostlina,
které dopřejte světlé místo, ale ne
přímé slunce. Když ji budete používat i jako léčivku, můžete ji zároveň uštipováním tvarovat, takže
budete mít keřík ve tvaru koule.
Rostlinu každoročně přesazujte
do většího květináče s neutrálním,
propustným substrátem. Na co si
dát pozor – rýmovník nesnáší dlou-hodobé přemokření. Když začnou
černat listy, je nutné zmírnit zálivku,,
jinak jste na nejlepší cestě rostlinu
u
umořit!
Prevence a léčba rýmy
Cítíte, že vás brzy přepadne rýma? Uvařte si čaj z rýmovníkových listů (1 lístek čerstvě utrženého rýmovníku a 200 ml vody) a jeden list promněte mezi prsty a chvíli k němu
čichejte. Pokud toto budete praktikovat dvakrát denně, velmi brzy ucítíte úlevu. Rýmovník
totiž obsahuje složky, které podporují vylučování hlenu. Pokud na rýmu trpíte vy nebo vaši
blízcí, mějte několik rostlinek po celém bytě či v celém domě na stolech, u kterých sedíte.
Pravidelně několik lístků vždy promněte mezi prsty. Silice, které se uvolňují z rostliny, mohou
působit jako přirozená prevence. Mohu potvrdit, že je to opravdu účinné a letošní podzim
dokonale ověřené.
Zklidnění podrážděné pokožky
Rýmovník pomůže s komářím bodnutím, zraněním a ekzémem. Je totiž přirozeně protizánětlivý, díky čemuž má schopnost rychle snižovat zarudnutí a otoky a zároveň elimino-
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vat svědění a podráždění. Promněte listt
a zranění potřete.
Snížení stresu a potlačení úzkostí
Některé organické sloučeniny nacházející se v rýmovníku se ukázaly jako
mírně sedativní. Proto bývá ve formě
čaje často nabízen jedincům trpícím na
úzkosti nebo k vyvolání klidu, relaxace
a zdravého spánku.
Pro zdravé ledviny
Rýmovník funguje jako účinné diuretikum. To znamená, že pomáhá tělo
vyčistit od odpadních látek a pomáhá
udržovat hladké fungování ledvin a celého lymfatického systému.
Zmírnění artritických bolestí
Esenciální oleje rýmovníku jsou bohaté na omega-6 mastnou kyselinu gama-linolenovou. Ta bývá spojována se schopností snižovat artritické bolesti zvýšením regenerace kloubů.
Prevence rakoviny
Nedávné výzkumy potvrzují pozitivní účinky rýmovníku při léčbě rakoviny prsu. Ačkoliv
studie stále probíhají, počáteční zprávy naznačují, že antioxidant této byliny, stejně jako kyselina gama-linolenová, mohou zpomalit její progresi.
A to prý zdaleka není všechno, na další objevy se teprve čeká. Jedna ze studií dokonce
uvádí asi 250 možných onemocnění, které pomáhá léčit.
Rýmovníkový sirup proti kašli
Pomeranč a citron (chemicky neošetřený) důkladně omyjte a i s kůrou nakrájejte na plátky. Očištěné, ale neumyté lístky rýmovníku (30–40 kusů) nasypte do hrnce, přidejte plátky
citrusových plodů a vše zalijte horkou vodou tak, aby všechny suroviny byly zcela ponořené.
Přikryjte pokličkou a nechte nejméně čtyřiadvacet hodin, klidně i osmačtyřicet, stát v pokojové teplotě.
Hotový výluh přeceďte přes husté síto nebo čistý ubrousek do jiného hrnce a přiveďte
k varu. Snižte teplotu a opatrně přisypte 1 kg cukru. Za občasného míchání vařte na mírném stupni a nechte výluh zredukovat, dokud nedostane měděný odstín a nezačne lehce
houstnout. Konzistenci sirupu vyzkoušíte tak, že pomocí lžičky odkápnete malé množství
na čistý talířek. Pokud kapička bude držet tvar, je nejvyšší čas sirup odstavit. Po zchladnutí
totiž ještě hodně zhoustne. Ještě teplý sirup ihned naplňte do skleniček, pevně uzavřete
a otočte dnem vzhůru. Uchovávejte nejlépe v temnu na chladném místě. Sirup můžete
používat nejen do čaje a vody, ale také například k přislazení kaší, jogurtů, vloček nebo na
pečivo s máslem.
Myška Sázelka
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STROMKAŘI
Na konci každého roku bývá dobrým zvykem ohlédnout se, jak se nám podařila splnit
naše předsevzetí. Naše skupina „stromkařů“ zmobilizovala v říjnu a listopadu síly a podařilo
se jí ve volném čase sejít na několika brigádách.
Obešli jsme námi dříve vysázené stromy, které jsme ošetřili a jejich okolí vyčistili od odpadků. Zjistili jsme, že stromům neškodí nejvíce zvěř ani povětrnostní podmínky, ale člověk.
Je to ke škodě nás všech a je nám to moc líto.
A nakonec jeden dárek pro nás. Zapojili jsme se do projektu výsadby lip ke 100. výročí
založení republiky. Měli jsme termín na svatého Martina a vše dopadlo na jedničku. Tak
v Troubkách máme za stromkaře republikovou lípu.
V novém roce 2019 vám přeji pevné zdraví a hodně radosti, a nám, stromkařům, ať
se daří v našem úsilí.
Zdar stromům, Jarmila Jehlářová
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Nejprve mi dovolte, abych vám přiblížila, co je vlastně králičí hop. Je to jeden z nejmladších sportů se zvířaty, který v současné době doslova dobývá celý svět. Vznikl zhruba před
30 lety ve Švédsku, Dánsku a Norsku. V dnešní době se šíří do Anglie, Ameriky, Německa
i Švýcarska. Proto se není čemu divit, že si získává stále větší oblibu i v naší republice, kde
máme dokonce mezi závodníky i úspěšné evropské mistry. Králíci skáčou ve čtyřech disciplínách: rovinná dráha (rovinka), parkur, skok vysoký a skok daleký.
V rovinné dráze i parkuru se hodnotí čas a počet shozených překážek. Překážky mají určité pořadí, ve kterém se musí překonávat. Překážky překonává vždy závodní dvojice (člověk
a králík), která má za úkol zdolat trať v co nejlepším čase a co nejlépe. Skok vysoký a daleký
je podobný lidským atletickým disciplínám.
V naší obci vznikl Klub králičího hopu před dvěma lety v rámci Českého svazu chovatelů.
Za klub trénuje a závodí několik našich nejmladších členek pod vedením trenéra Jana Skopala a pod bedlivým dohledem naší jediné oficiální moravské rozhodčí Adély Vyvlečkové.
Díky naší velmi úzké spolupráci s přáteli ze sesterské organizace Klubu králičího hopu (KKH)
Zdounky jsme byli osloveni, zda můžeme přichystat ukázku králičího hopu ve slovinském
městě Maribor. Bylo to první oficiální představení našeho sportu na území Balkánu.
Jednalo se o ukázku na oblastní výstavě drobného zvířectva ve dnech 19. až 21. října.
V pátek se vydala naše výprava přes Rakousko na 500 kilometrů dlouhou cestu. Za ČSCH
KKH Troubky vyrazilo šest členů a za Zdounky další čtyři. Snažili jsme se připravit na předání
všech našich znalostí a zkušeností z tohoto sportu a pořádání závodů. V naší výpravě bylo
pět děvčat z řad našich nejlepších závodnic, jedna rozhodčí, dva trenéři a vedoucí klubů
daných závodů na Moravě.
a dva členové, kteří zajišťují hladký průběh většiny pořádaných
Naši přátelé ze Slovinska se pro nás snažili zajistit
veškerý komfort. Měli pro nás připravené skvělé ubytování, jídlo a dokonce i exkurzi po historickém centru města. My jsme jim na oplátku předvedli zajímavé
ukázky, předali informace o králičím hopu a upomínkové předměty s logem naší obce a ČSCH KKH Troubky.
Výstavu navštívilo z našeho pohledu opravdu
hodně lidí, neboť se konala v prostorách obrovského
nákupního centra Europark na břehu řeky Drávy. Ze
e
strany návštěvníků jsme zaznamenali opravdu velký
zájem a kladné ohlasy. Kolem velmi provizorní a improvizované závodní trati se stále tlačily houfy dětí s rodiči
a sledovaly výkony našich závodníků. V průběhu ukázek byla představena historie našeho sportu, pravidla
a zkušenosti s pořádáním závodů. Z původně zamýšlených tří ukázek denně se díky enormnímu zájmu
stala vlastně vždy jedna dlouhá celodenní ukázka.
Co se týká nás, hodnotíme tuto akci jako velmi
ku
ve Slovins
vydařenou, neboť jsme díky ní navázali spolupráličího hopu
rá
k
a
k
z
á
k
U
ci a nová přátelství. Naši noví přátelé ze Slovinska
nás požádali, zda bychom mohli přijet i následující rok, což nás velmi potěšilo, neboť jsme rádi, že
můžeme naše dovednosti a znalosti ohledně tohoto
sportu šířit dále i za hranice naší domoviny.
Za ČSCH a kolektiv KKH Adéla Vyvlečková
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
Hlasitý štěkot psů a ozývající se výstřely z brokových nebo kulových zbraní je možno již
od poloviny října, zejména v sobotním čase, zaslechnout nejen v troubecké honitbě, ale i po
celé republice. Několik desetiletí neměnná tradice. Myslivci pořádají společné hony. U nás se
jedná o hony na drobnou pernatou – bažanty.
Nastal čas, aby se znovu dostaly do křížku dva tábory, někdy rozumné, někdy tvrdošíjně
hájící si svůj názor na myslivost.
„Hlavně, že mají naplněné mrazáky,“ mává rukama první z kritiků našeho Hubertova
cechu a druhý, s určitou ironickou škodolibostí ve tváři, bleskově doplňuje: „Nakonec se
mezi sebou při honech posilněni alkoholem stejně postřílí sami,“ narážeje na poranění nebo
dokonce fatálnější následek při použití střelné zbraně. A média, zejména ta bulvární, ta si
ráda přiloží pod kotlem.
Druhá strana o tom ví své. S těmi mrazáky to není tak divoké, alkohol při lovu si nikdo
nedovolí vzhledem k případným sankcím a následnému odebrání zbrojního průkazu. A co se
týče neštěstí při použití zbraně? Tak tam bych nechtěl žít se svědomím toho, kdo jej zapříčinil
a uvědomuje si, co provedl. Bohužel tyto nehody byly, jsou a zřejmě se jim nevyhneme ani
v budoucnu.
Nevím, zdali je vám známo, že složením zkoušek z myslivosti automaticky nezískáváte
zbrojní průkaz. Pro jeho získání musíte absolvovat lékařskou prohlídku, přípravný střelecký
kurs, úspěšně zvládnout teoretický test a praktickou zkoušku, a teprve potom komisař Policie
ČR vystaví Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.
A s mysliveckou kvalifikaci to není rovněž jednoduché.
Víte, co se musí naučit adept před absolvováním zkoušek z myslivosti? Zkusím přiblížit.
Teoretická a praktická část výuky obsahuje martýrium kolem padesáti hodin. Poté přichází celoroční praxe ve spolku, který adepta vezme pod křídla. Seznamuje se s životem
myslivce sám, na vlastní kůži.
Mezitím tím vším je třeba se připravit na otázky, které přijdou při závěrečných zkouškách
myslivosti: dějiny a význam myslivosti, právní předpisy o myslivosti, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, myslivecká zoologie, biologie zvěře, která spočívá ve znalosti hlavních
rozpoznávacích znaků zvěře a jejího života. Další skupinou poznání je chov a péče o zvěř,
ekologie a ochrana přírody. Myslivecká kynologie také každému nesedne, a co pak říci o
nemocech psů a vůbec zvěře.

Pohled z pravého břehu Bečvy na kravičky na protějším břehu nedaleko lesíka

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2018

51

Když už je na pořadu seznámení s loveckými zbraněmi, střelivem, pak je nutné znát
i první pomoc, pokud se něco nepříjemného přihodí. Nový myslivec musí ovládat způsoby
lovu, stopařství a samozřejmě ošetření ulovené zvěře, včetně úpravy a hodnocení trofejí.
Pokud je adept připraven, většinou v únoru vrcholí jeho snaha o získání prvního loveckého
lístku zkouškou z myslivosti.
Úspěšným absolvováním zkoušky však, stejně jako u maturity, nic nekončí. Ba naopak,
vše začíná. Aby se čerstvý absolvent stal dobrým myslivcem, to trvá každému z nás jinou
dobu. V nejlepším případě je to celkem brzy. Tito jedinci se zejména rekrutují z rodin, kde
má myslivost své kořeny, a již dlouhou dobu před samostatnými zkouškami prožívá adept se
svým zkušeným kurátorem každodenní život myslivce.
A na druhé straně jsou úspěšní absolventi zkoušek, kteří potřebují čas, někteří dokonce
hodně času. Tak to prostě v životě a ve společnosti chodí. Máme dobré řidiče, ale i piráty
silnic. Máme rodiny, kde všechno klape jako dobře namazaný stroj, ale také rodiny, kde to
skřípe. I my myslivci, ať chcete nebo ne, jsme jenom lidi.
Nechme však obhajování „svého“ a pojďme se podívat, co nás čeká v novém roce.
12. ledna 2019 vás a vaše přátele zveme na MYSLIVECKÝ PLES.
Od 20:00 hodin hraje v Kulturním domě v Troubkách PETER´S MUSIC, nová hudební skupina, která se vám zalíbila při posledních akcích spolku. O tradicích, jako je myslinemu
vecká kuchyně, trubači, tombola a slavnostní výzdoba sálu, bych se ani nemusel zmiňovat. A jako prémie
bude pro návštěvníky opět
přistaven autobus v Přerově u Pivovaru, s odjezdem
v 19:30 do Troubek, a tento
autobus pojede po skončení
plesu zase zpět. Podpořte naše
snažení a přijďte a přijeďte se
pobavit.
Nejen o těchto akcích, ale
i další podrobnosti z našeho
mysliveckého života se dozvíte
na našich webových stránkách
splav,
čvy jsou od mostu na
www.troubeckamyslivost.webNádherné fotografie Be
most
na
ek
ní fotka od zahrád
node.cz.
ale k zahození také ne
A co si přát s koncem roku?
Děkujeme všem, kteří se podíleli
a podílejí na naší činnosti. Věříme, že nám přízeň zachováte i do
budoucna. Je vás opravdu dlouhá řada. Dovolte, abychom vám
a všem spoluobčanům dobré vůle
popřáli příjemné vánoční svátky,
šťastný nový rok 2019 a hlavně
pevné zdraví.
Luděk Judas – jednatel
Troubečtí členové ZÁTRŽI na domácím honu
Mysliveckého spolku Mezivodí
.
Přem
ysl Smolka, Michal Schejbal a nestor Josef
Troubky
Kratochvil
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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
třeba dbát zvýšené opatrnosti v kotelnách, kde se topí pevnými palivy. Je nutné udržování pořádku a čistoty v blízkosti kotle, jelikož hrozí větší nebezpečí požáru. Také je nutné
mít dobře zajištěná komínová dvířka. Připomínám i platnost nové výhlášky o komínech,
kdy každý občan, v zájmu své bezpečnosti, je povinen dbát na dobrý stav komína ve
svém obydlí.
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 23.11.2018
ve Vysoké, uzavřelo hasičský rok. Každý sbor obdržel Zpravodaj OSH, který bilancoval
dění dobrovolných hasičů v okrese. Toto shromáždění také schválilo výsledky hospodaření
OSH za daný rok a schválilo plán rozpočtu na rok 2019.
V rámci okrsku se okrsek schází pravidelně na svých jednáních a je naplánována VVH
okrsku, která se uskuteční v únoru v Bochoři. Náš sbor se připravuje na bilancování roku
a na valnou hromadu, která bude v lednu.
Něco k činnosti sboru za poslední čtvrtletí letošního roku.
V letošním ročníku požární hry Plamen i VC OSH Přerov byl náš sbor zastoupen pouze v kategorii starší žáci. Naše družstvo se zúčastnilo hry Plamen a skončilo v celkovém hodnocení na 29. místě z třiceti šesti kolektivů. Závody Velké ceny se podařily odjet
v nadpoloviční většině.
Ve VC OSH Přerov se naši mladí hasiči umístili na 18. místě. Na podzim jsme se zúčastnili I. kola hry Plamen pro rok 2019 v obci Přestavlky. V oblasti soutěžního družstva
mužů se členové družstva zúčastnili postupových kol a soutěže Přerovské ligy okresu
Přerov. Hned vzápětí nás čekala okrsková soutěž v Troubkách, kde jsme v požárním útoku
skončili na prvním místě. Do okresního kola postoupilo soutěžní družstvo z Troubek, ale
okrskového kola se naše družstvo nezúčastnilo.
V rámci Přerovské ligy se naše družstvo mužů umístilo v celkovém pořadí na dvanáctém místě. V celé sérii soutěží Přerovské ligy se družstvo mužů zúčastnilo pouze jedenkrát, na Poháru Hané v Troubkách. Musím se zmínit, že výbor sboru mrzí neúčast našeho
družstva na soutěžích. V letošním roce se zúčastnili pouze jednoho závodu. Zde se začíná
projevovat generační problém, kdy z mladých hasičů nezůstává žádný člen, který by zůstal i nadále členem sboru. Někde je chyba. Podpora ze strany výboru je dostatečná a na
činnost mladých hasičů přispívá nemalou částkou, a přesto se nedaří udržet mladé hasiče
ve sboru. Věřím, že je to velice náročné na čas a při dnešní zaměstnanosti je problém se
zúčastnit těchto soutěží. V příštím roce bude náš Pohár Hané zařazen do Přerovské ligy.
VC OSH bude jen u mladých hasičů.
Něco málo slov o zásahové jednotce sboru obce Troubky. Jednotka se stále zdokonaluje na školeních s různou tématikou, která je součástí daného výcvikového roku.
V prosinci se celá jednotka zúčastnila cyklické přípravy nositelů dýchací techniky v polygonu na HZS Prostějov. Dále proběhly zkoušky na strojníky, kde všichni strojníci obhájili
své zkoušky na výbornou. Jednotka pomáhala několikrát zlikvidovat obtížný hmyz v naší
obci.
Zasahovala u mimořádné události, kdy hořel sklad pohonných hmot v Loukově u Bystřice pod Hostýnem, kam byla naše výjezdová jednotka vyslána. Z tohoto důvodu zůstalo
více času na školení, výcvik, údržbu techniky požární zbrojnice. V následujícím zimním
období budeme pokračovat v nastaveném trendu. Budeme se soustředit na zdokonalování
zázemí, vlastních znalostí a schopností.
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V podzimních měsících byla dokončena renovace pomníku našeho patrona svatého
Floriána, který se nachází v parku u školy. Ještě zbývá něco málo okolních úprav okolo
pomníku, které zajistí obec Troubky. V současné době probíhají dokončovací „papírové
práce“ a vyřízení povolení na opravu hasičské zbrojnice. Rekonstrukce by měla být zahájena na jaře roku 2019.
V příštím roce oslaví náš sbor 125. výročí založení sboru v Troubkách. Veškeré naše
akce pořádané v příštím roce budou pořádány pod hlavičkou tohoto výročí.
KULTURNĚ – SPOLEČENSKÉ AKCE 2019
16. 2.
Hasičský ples, hraje skupina Jen tak 2
Květen
Den světla, mše za hasiče a jejich patrona sv. Floriána
23. 6. 2019
43. ročník Poháru Hané
13. – 14. 7.
Hody
Náš sbor se podílí také na charitativní činnosti, kdy posílá finanční hotovost na nákup vánočních dárků pro děti v dětských domovech. Poděkování patří všem sponzorům
a dárcům, ale v první řadě Obecnímu úřadu v Troubkách a Olomouckému kraji, bez jejichž
podpory by náš sbor nemohl existovat. Výbor sboru upřímně děkuje a těší se na další spolupráci. Děkujeme také všem členům a příznivcům za jejich podporu a pomoc při našich
akcích.
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 nového roku 2019 hodně sil, elánu, životního optimismu a v neposlední řadě
to nejdůležitější – zdraví.
Výbor sboru SDH Troubky

Sbor dobrovolných hasičů Troubky Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES,
který se koná 16. 2. 2019
ve všech prostorách Kulturního domu v Troubkách.
K tanci a poslechu hraje taneční skupina JEN TAK 2
Začátek ve 20 hod., vstupné 60,- Kč,
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou troubečtí hasiči.
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PITBIKE
Letošní rok je pomalu za námi a my přinášíme malé shrnutí činnosti našeho spolku.
Uplynulou sezonu bych hodnotil velice kladně, co se týká chodu spolku i umístění
jezdců na závodech.
V letošním roce přibyli do spolku nové tváře i noví jezdci, kteří jezdí trénovat na naši
trať do Tovačova, což nás velice těší. Jsme rádi, že zájemců o tréninky stále přibývá. Přibyli k nám i další kluci z Tovačova. Do našeho spolku zavítá v roce 2019 i další nový člen
z naší obce, Jakub Ondruch, a moc se těšíme na spolupráci s ním i jeho rodinou. Takže
naše řady se stále rozrůstají.
Letos jste nás mohli vidět i na dětském dni v Troubkách. Nesešli jsme se sice všichni,
ale přivezli jsme na ukázku motorky a vybavení jezdců a také poháry ze závodů. Rád bych
navázal na závody v Tovačově, které se pořádají už 4. rokem. Původně se mělo závodit
15. 9. 2018, ale z důvodu špatného počasí byla akce přesunuta na 16. 9. 2018, takže jsme
měli obavy, zda se zúčastní jezdci a zda přijdou diváci. Nakonec byl dobrý počet jezdců
i diváků. Naši jezdci zde odjeli suprové závody, a tím pádem byli dobře umístěni. M. Matušinec, junior mladší 1. místo, D. Zacpal, junior mladší 5. místo, O. Matušinec, junior
p 4. místo, P. Hejkerlík,
j
p
starší 2. místo, M. Zacpal, veterán 6. místo, D. Žemžula, open
open
ávody ještě vynechali
1. místo a zbylí jezdci spolku letošní závody
a připravují se na sezonu 2019.
Letošní sezona nám skončila
a už se všichni pilně připravujeme
na sezonu 2019. Rádi přivítáme
další nové členy do spolku. Všem
bych chtěl poděkovat za pomoc při
organizování závodů i za finanční
podporu od obce.
Další velké poděkování zaslouží
místní kamarád za výborné udržování travnatého prostoru kolem trati.
Za spolek Pitbike park Tovačov,
Pavel Hejkerlíkk

JEZDECKÝ ODDÍL
S blížícím se koncem roku 2018
8
skončila také jezdecká sezóna pro jezzdecký oddíl.
Posledními oficiálními závody, kte-rých jsme se zúčastnili, byly skokové zá-vody ve Vyškově 20.10.2018. Na tomto
o
závodišti jsme byli poprvé a můžu říct,
že se nám dařilo. Ze čtyř startů jsme
byli 3 x dekorováni, konkrétně v parkuru stupně Z – J. Vrána na koni Galileo
1 získal 4. místo, v parkuru stupně ZL
– L. Navrátilová na koni Šeron-ka vybojovala 2. místo a J. Vrána
s Galileem obsadili 3. místo.

Velký Taxisův

příkop v Pardu
bicích
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V listopadu se tradičně konalo vyhod-nocení Středomoravské jezdecké ligy,
které jsme se také zúčastnili.
L. Navrátilová na koni Šeron-ka se
umístila na 4. místě v kategorii žen v parkurovém skákání. Za zmínku jistě stojí,
že její hlavní disciplínou je spíše všestrannost.
Na galavečeru vedení ZOČJF, při
Poslední závody roku 2018 ve Vyškově
příležitosti životního jubilea, ocenilo
Sylvu Kratochvilovou za její přínos pro
jezdecký sport. Tento večer jsme měli i jedednoho vítěze, Přemka Smolku, který vyhrál
ál
hlavní cenu v tombole v hodnotě 30.000 Kč.
Ještě bych rád dodal, že bylo vyhlášeno
pět nejlepších jezdeckých dvojic ze zlínské
oblasti v různých věkových kategoriích. Na
6. místě se umístila D. Kratochvílová na koni
Galileo 1 v kategorii žen a se stejným koněm
obsadil také 6. místo J. Vrána v kategorii
mužů. D. Kratochvílová jezdila s Galileem na
Vyhlášení ligy, Lenka Navrátilová
začátku sezony, pak ale z důvodu nastávajícího mateřství musela ježdění přerušit, a tak
jsem se ještě na Galovi „svezl“ i já. Musím říct, že Gal je opravdu opora jezdeckého oddílu.
Rád bych tímto poděkoval všem členům a příznivcům JO za jejich práci a podporu.
A za celý oddíl přeji všem spoluobčanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví v novém roce.
Za Jezdecký oddíl Jaroslav Vrána

STÁJ KREJČÍŘOVI
První prosincový den se v naší stáji konala mikulášská nadílka u koní. Krátce po 15.
hodině zahájily děti z naší ponyškoličky akci
cvičením voltíže v mikulášských kostýmech,
a poté dorazil mezi nás Mikuláš i s jeho družinou na koních. Všechny děti odměnil za básničku sladkou odměnou a slíbil, že se přijede
na svém koníčkovi na děti podívat i příští rok.
Všem našim příznivcům přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Simona Krejčířová
Stáj Krejčířovi
přeje
krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2019
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ZE SPORTU
ASPV – ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
Děti z ASPV přejí všem čtenářům zpravodaje pěkné prožití svátků vánočních a v novém roce
2019 hodně sportovních zážitků a pevné zdraví.

Terezka, Maruška, Anička, Lucka, Eliška, Dan, Terezka, Amálka, Adélka, Natálka Tom, David, Marťa,
Lukáš, Vojta, Julie, Šťepa, David, František, Marian, Honzík, Honza, Vojta, Ondra, Anička, Pavla, Alča

VOLEJBALOVÝ VÍKEND VE VELKÝCH LOSINÁCH
V půlce listopadu se místní volejbaloví nadšenci domluvili na společném soustředění ve Velkých Losinách. Využili vynikající znalosti prostředí a domluvili si ubytování
v Penzionu Fit, který byl umístěn v tamní základní škole v prostorách bývalých tříd spojených s tělocvičnami. Díky tomuto uspořádání prostor bylo možné využít tamní tělocvičny spojené s penzionem bez přecházení venkem, a tak se nám volejbalové soustředění
hezky vydařilo. Hráli a trénovali jsme nejenom v pátek navečer po příjezdu, jak jsme zvyklí
z pravidelných pátečních tréninků v troubecké hale, ale bohatě jsme si užili i sobotu po
příjezdu ostatních členů, kdy už jsme
me hráli v plné sestavě. Zakončení sobotního tréninku proběhlo
hlo
relaxační formou v nedaleké sauně a pořádnou besedou o předvedených sportovních výkonech.
Na památku na příjemně strávený víkend plný sportu, legrace a
všeobecné dobré nálady jsme se
nechali hromadně vyfotit v místní
tělocvičně.
Krásné Vánoce a šťastný nový
ý
rok přeje, za všechny amatérské vo-lejbalisty, Kamila
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ALEJ NA HRÁZI
Fotbalový klub Troubky, při příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky, vysadil 11 lip na
hrázi za fotbalových hřištěm. K nim bylo vysazeno ještě 11 javorů a 1 buk, aby fotbalový klub byl
taky zdravý a dlouhověký, jako tento strom.
Stromy bezplatně věnoval a výsadbu provedl místopředseda FK Troubky Stanislav Mišák
za odborného dohledu týmu fotbalových mladších žáků, v současné době nejlepšího mužstva
troubecké kopané.
Mladší nadějní fotbalisté byli postupně vyfoceni, každý u své lípy, aby si mohli průběžně
kontrolovat, zda se vyvíjejí a rostou stejně dobře, jako vysazené stromy.
Javor je kanadský národní strom a Kanada symbolem hokeje. Proto na hrázi byly mezi lípy
přidány i javory, aby symbolizovaly troubecký hokej, aby zde vyrostli noví hokejoví mistři. Jeden
z talentovaných hokejistů osobně pomáhal s jejich výsadbou, a to Ladik Brázda z Dolů, hráč
Přerova.
Celá řada hokejistů hrála i fotbal, takže nechť je tomu tak i nadále a napořád.
Alej je orientována v ose východ – západ, směrem k troubeckému kostelu. To proto,
abychom si uvědomili své zrození, své kořeny. A potom je alej lehce zalomena směrem
k hřbitovu, to abychom si uvědomili, že jsme pouhé třtiny ve větru se chvějící.
Na závěr si ještě dovolím vzpomenout krátkou, ale krásnou báseň Josefa Václava Sládka
ze sbírky Polní cestou – Silen buď. Náš nesmrtelný básník v ní krásně spojil sílu stromů, přírody
a sílu ducha i těla. Podobně jako když se mladí sportovci snaží něco dokázat a učí se překonávat
překážky, únavu či nepřízeň osudu.
Stanislav Mišák
Silen buď a nepovol,
jsi-li v lese žití dub;
jsi-li pouze trávy stvol,
schyl se, ale neustup.

Dub anebo třeslice,
Drž se půdy, kde jsi vzrost:
Zlomí-li tě vichřice,
Žils jak muž – a to je dost.
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FOTBALOVÝ KLUB
HODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZONY
FK Troubky, z. s. je fotbalovým klubem, který se momentálně stará o pět mužstev:
mladší žáky, mladší a starší přípravku, fotbalovou školičku a muže. Alfou a omegou klubu je
intenzivní práce s mládeží. V současné době vychováváme na 50 chlapců. Mluvit v tomto
smyslu o pozitivní prevenci vůči drogám, alkoholu a dalším negativním vlivům snad nemá
ani smysl.
Naším hlavním cílem je v dlouhodobém horizontu doplňování družstva mužů z řad
vlastních odchovanců oddílu, proto se snažíme především u mládežnických mužstev
postupně zkvalitnit podmínky pro trénování. Velkým problémem je momentálně absence
tréninkového hřiště, které by pomohlo k větší regeneraci fotbalového hřiště, které dostává
zabrat v průběhu tréninkových jednotek a mistrovských zápasů.
V letošním roce jsme do hřiště „nasypali“ 108 000 Kč (za hnojivo, postřikovače, letní
regeneraci, pískování, vertikulaci, benzín do sekaček), a proto musí být občas hřiště také
chráněno omezením provozu, abychom neznehodnotili práci jedinců při tvoření kvalitní hrací
plochy. Doufáme, že tato situace se zlepší v roce 2019 vybudováním multifunkčního hřiště
Na Dolách a následným zatravněním pískového hřiště za brankou v našem areálu.
FK Troubky se také podílí na uspořádání sportovně-kulturních akcí, které mají tradičně
výbornou úroveň a těší se velkému zájmu. Jednu takovou akci jsme uspořádali v rámci
670 let obce Troubky dne 5. července. Fotbalový program zahájili již dopoledne svým
turnajem mladší přípravky. Pomyslnou palmu vítězství si odvezli Zubříci z Přerova před
stříbrnými chlapci z Dubu. Domácí přípravka si nakonec odnesla bronzové medaile za
třetí místo. Odpolední turnaj starších gard přinesl kvalitní kopanou za účasti tradičních
„derby-soupeřů“. V konečném účtování miniturnaje zvítězili domácí veteráni po výhře nad
Tovačovem 3:2 a po remíze s Dubem 3:3.
Podvečerní kulturní program po hodinovém lijáku obstaral na novém pódiu revival
skupiny Katapult z Ostravy, který určitě potěšil všechny fanoušky této legendární kapely.
Závěr fotbalového odpoledne zařídily v exhibičním utkání žen fotbalistky výběru Troubek
a Tovačova. Před početnou diváckou kulisou se hrál výborný fotbal s mnoha góly a krásnými
akcemi. Dramatickou koncovku lépe zvládly domácí hráčky pod koučem Standy Mišáka,
které nakonec otočily nepříznivý vývoj a vyhrály 5:4. Tečku za podařenou akcí udělala
skupina Forum, která hrála k tanci a poslechu pro všechny věkové generace.
Muži začali podzimní sezónu neslavně a po dvou vysokých prohrách klesli na dno
tabulky. Tragická účast na trénincích i na mistrovských zápasech zapříčinila odchod trenéra
Zdenka Nováka, kterého tato činnost přestala pochopitelně naplňovat. V průběhu dalších
zápasů se situace naštěstí trochu zklidnila a kádr začal fungovat aspoň při zápasech
I. B třídy. Hlavně díky pěti výhrám v řadě před koncem podzimu jsme se dostali do klidných
pater tabulky. Škoda ostudné derniéry v Klenovicích, kde jsme vyfasovali „kanára“, a tím
trochu znehodnotili závěr sezóny. Nicméně v podmínkách, v jakém mužstvo pracovalo,
bylo podzimní umístění na 6. příčce skoro zázrak. Jak bude vypadat kádr v jarní sezóně, je
momentálně ve hvězdách…
Mladší žáci pod vedením Tomáše Vojtáška a Petra Hořína hrají od podzimní sezony
krajskou soutěž, kde s nimi soutěží dalších devět klubů. Nejenže je to kvalitnější soutěž, ale
hlavně jsou zde kluby z větších měst, jako třeba Jeseník, Šumperk nebo Loštice. V nové
krajské soutěži si vedou velmi dobře, se všemi soupeři hráli vyrovnaný zápas a když prohráli,
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tak minimálním rozdílem. Mužstvo dostalo nejméně branek, a proto se opírá o výbornou
obranu dirigovanou gólmanem Ondrou Vojtáškem, který potvrzuje každým rokem zvyšující
se úroveň mezi brankovými tyčemi. Pokud zapracují o zimní přestávce ještě na útočné fázi,
tak se určitě na jaře posunou do vyšších pater tabulky. V zimní přestávce trénují dvakrát
týdně ve sportovní hale. Jejich formu prověřil již tradiční předvánoční halový turnaj mladších
žáků, který každoročně pořádáme.
Vzhledem k tomu, že hráčský kádr mladších žáků je opravdu velký, sestavili na turnaj
dva rovnocenné týmy. V konkurenci dalších šesti týmů se určitě neztratili a obsadili 4. a 5.
příčku, a to pouze rozdílem skóre. Velmi vyrovnaný turnaj vyhrály Radslavice před Smržicemi
a Dubem. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Milan Vojtášek z domácího týmu. Věříme,
že nejen vítězové a trenéři, ale hlavně všichni hráči si užili skvělé fotbalové dopoledne.
Starší přípravka pod vedením Jirky Bršťáka a Lenky Voždové si dala za cíl umístění do
5. místa, které jim zaručuje na jaře postup do finálových bojů s nejlepšími celky okresu Přerov.
Toto beze zbytku splnili, neboť skončili na bronzovém stupni tabulky a nebýt zbytečného
zaváhání s vedoucím Újezdcem, tak by umístění bylo ještě lepší.
Mladší přípravka pod vedením Michala Bartoňka se stala nejúspěšnějším týmem našeho
klubu, neboť zcela ovládla jednu ze skupin okresního přeboru. Po celý podzim nenašla
přemožitele a zaslouženě skončila na 1. místě s osmi výhrami a rekordním skóre 99:17.
Určitě jsme zvědavi na jarní sezónu, jak si povede ve finálové skupině s nejlepšími
okresními týmy a jestli potvrdí své ambice v konečném účtování o přeborníka okresu.
Fotbalová školička, kde na správný všestranný rozvoj pohybových dovedností dohlíží
Michal Bartoněk a p. Skoupil z Henčlova, už neodmyslitelně patří třetím rokem k našemu
inventáři. Hlavním cílem této kategorie je probudit v dětech vztah k jakékoliv pohybové
aktivitě. V měsíci září proběhl na hřišti nábor, který přivedl na hřiště další nejmladší fotbalové
naděje.

Mladší přípravka
Trenér: Michal Bartoněk
zleva: David Navrátil, Jakub Doležel, Danny Košuta, Radek Bartoněk, Tomáš Ticháček,
Tomáš Walter, Jindřich Kaláb, Radim Doležel, Šimon Zatloukal, Ondřej Macháček, Štěpán
Skoupil, Jakub Jurča
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Už mají za sebou i první vítězné přátelské utkání, které sehráli ve sportovní hale
s benjamínky Viktorie Přerov. Všichni víme, že výsledky v této nejmladší kategorii nejsou
vůbec důležité, daleko důležitější je, aby děti v tomto věku, díky fotbalu, poznaly zábavu
a radost z pohybu.
Výbor FK Troubky tímto děkuje generálnímu sponzoru obci Troubky za finanční pomoc
při provozu klubu a dalším hlavním sponzorům za finanční příspěvky – jsou to: Olomoucký
kraj, MŠMT, MVE Tovačov – p. Radomil Smolka.
Na závěr přejeme všem svým členům, příznivcům a široké veřejnosti příjemné prožití
svátků vánočních a hodně fotbalové radosti v roce 2019.
Za výbor FK, Pavel Němčák

Stará garda
Horní řada zleva: Bronislav Špalek, Roman Přikryl, Petr Němčák, Dušan Dobiáš, Tomáš Stískal,
David Koláček, Zdeněk Novák, Antonín Sedlák
Dolní řada zleva: Michal Bartoněk, Jiří Bršťák, Radomír Kamelandr, Pavel Skřenek,
Lumír Stoklásek, Lukáš Krejčíř

Výběr žen
Horní řada zleva: brankářka z Bruntálu, Dita Macháčková, Jana Petrášová, Katka Vojtková,
Markéta Zatloukalová, Martina Soukupová, hráčka – Nové Sady, trenér Stanislav Mišák
Dolní řada zleva: Marika Brázdová, Lenka Voždová, hráčka – Nové Sady, Aňa Walterová
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Mladší žáci
Horní řada: trenér Petr Hořín, Víťa Dolanský, Vojta Hořín, Milan Vojtášek, Jirka Řezníček,
Ondra Vojtášek, Zbyňa Hradil, Lukáš Ministr, Kuba Hruška, trenér Tomáš Vojtášek.
Dolní řada: asistent Miloš Dolanský, Kuba Hořín, Vojta Zatloukal, Mirek Stoklásek, Martin
Macháček, Kuba Miler, Laďa Majar, Pavel Hořín, Dan Janča.

PODZIMNÍ TABULKY
I. B tř. – MUŽI
PK
1. Sokol Ústí „B“
14
11 0 3
41:16
33 1
1
2. Sokol v Pivíně
14
11 0 3
36:25
31 2
0
3. Klenovice na Hané
14
9 0 5
35:21
26 4
3
4. Sokol Mostkovice
14
8 0 6
28:28
24 2
2
5. Sokol Tovačov
14
7 0 7
28:23
23 1
3
6. FK Troubky
14
8 0 6
30:33
23 2
1
7. Sokol Újezdec
14
8 0 6
24:24
22 4
2
8. Sokol Jezernice
14
6 0 8
28:25
20 1
3
9. Sokol Kovalovice
14
7 0 7
29:29
20 2
1
10. FC Želatovice „B“
14
6 0 8
31:36
19 0
1
11. Sokol Otaslavice
14
6 0 8
23:26
17 1
0
12. SK Radslavice
14
4 0 10
22:28
14 0
2
13. FK Němčice n/H
14
5 0 9
18:32
14 1
0
14. TJ Haná Prostějov
14
2 0 12
15:42
8 0
2
Střelci: Stískal 8, Stoklásek 6, Hýzl 6, Petráš 4, Pich 2, Němčák 1, Obrtel 1, Matela 1, Brázda D 1
KRAJSKÁ SOUTĚŽ – MLADŠÍ ŽÁCI PK
1. Sokol Velký Týnec
9
2. TJ Smržice
9
3. SK Radslavice
9
4. SK Chválkovice
9
5. SK Řetězárna
9

9
7
6
5
4

0
0
0
0
0

0
2
3
4
5

62:12
43:20
29:18
25:33
25:33

27
20
18
16
13

0
1
0
0
0

0
0
0
1
1
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6. FC Kralice na Hané
7. FK Troubky
8. FK Šumperk
9. Haná Prostějov
10. SK Loštice
Střelci: Vojtášek M 4, Ministr 2, Hořín 2,
Zatloukal V 1, Macháček 1
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9
5 0 4
22:32
9
4 0 5
14:12
9
2 0 7
26:36
9
2 0 7
9:34
9
1 0 8
17:43
Dolanský 2, Stoklásek 1, Hořín P

13 2
0
12 0
0
7
0
1
5
1
0
4
0
1
1, Kubánek 1,

OP – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1. Sokol Újezdec
2. FC Viktorie Přerov „B“
3. FK Troubky
4. Sokol Čekyně
5. FC Viktorie Přerov „A“
6. Sokol Tovačov
7. FC Želatovice
8. FC Beňov
9. Sokol Vlkoš
10. FK Brodek

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
7
6
4
4
3
2
1
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

0
2
2
3
4
4
5
6
8
9

86:26
121:40
76:36
61:34
69:67
56:61
34:70
37:55
26:80
14:111

27
21
21
18
13
13
10
7
3
0

OP – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
1. FK Troubky
2. KMK Zubr Přerov
3. FC Viktorie Přerov „B“
4. Sokol Lazníky
5. Slavoj Kojetín
6. Sokol Vlkoš
7. Sokol Čekyně
8. FC Viktorie Přerov „C“
9. FK Kozlovice

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
6
4
3
3
2
1
0

0
0
0
0
1
0
1
2
0

0
1
2
4
4
5
5
5
8

99:17
81:19
124:22
47:56
44:67
43:105
33:57
38:102
29:93

24
21
18
12
10
9
7
5
0

FOTBALOVÝ KLUB TROUBKY
Vás srdečně zve
v sobotu 9. února 2019 na tradiční

SPORTOVNÍ ŠIBŘINKY
RÁZ: TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Rej masek, bohaté občerstvení s domácím bufetem
K tanci i poslechu hraje skupina GAMA ŠTERNBERK
Autobus z Kokor – směr Přerov zajištěn tam i zpět
Srdečně zvou pořadatelé
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ZADÁNO PRO ŽENY
NUGÁTOVÉ VLNKY
Potřeby: 150 g másla, 2 lžíce rumu, 100 g moučkového cukru,
1 vanilkový cukr, 1 vejce, 100 g hladké mouky, 100 g solamylu,
2 lžíce kakaa, ½ lžíce skořice, špetka kardamomu.
Náplň: 150 g nugátových bonbonů, 50 g másla, 1 lžíce instantní
kávy.
Postup: máslo, cukr, vanilkový cukr, vejce, rum ušleháme do
stem
st
em n
apln
ap
lním
íme
e cukrářský
cukr
cu
krář
ářsk
skýý
pěny. Postupně zapracujeme mouku, solamyl, kakao, koření. Těstem
naplníme
sáček a stříkáme na 8 cm vlnky. Při teplotě 180 ºC pečeme asi 10 minut.
Bonbony nahřejeme a spolu s máslem a kávou vyšleháme. Vlnky po dvou spojujeme krémem. Až
náplň ztuhne, horní polovinu namáčíme do rozehřáté čokolády.
BEZLEPKOVÝ PERNÍK
Potřeby: 2 vejce, 2 lžíce medu, 4 lžíce kokosu, 4 lžíce mletých ořechů, lžička perníkového koření, ½ lžičky jedlé sody.
Postup: těsto zamícháme a dáme na 3–5 min. péct do vymaštěné skleněné nádoby do mikrovlnky. Upečené těsto potřeme kyselou polevou.
SALÁT Z ČERVENÉHO ZELÍ S VEJCI
Potřeby: 400 g červeného (nebo zeleného) zelí nakrájet, 2 malé cibule, 120 g na kolečka nakrájeného salámu nebo nožka klobásky, 4 vejce vařená natvrdo, sůl, mletý pepř.
Zálivka: rozemletá chilli paprička, 2 lžíce majonézy, 4 nakrájená vejce, zamíchat. Ostrost a zakysanou smetanu dle chuti.
JS

PRO CHVÍLE ODDECHU
MYŠLENKY SLAVNÝCH
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ani nejrychlejší běžec neuteče před svědomím.
L. PRZECZEK
Pijeme na cizí zdraví a ničíme si vlastní.
J. K. JEROME
Pravda má jednu velkou výhodu: Člověk si nemusí pamatovat, co řekl.
A. RODIN
Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená.
J. ŽÁČEK
Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.
DALAJLÁMA
Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou, vědí to jistě
O. WILDE
Manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví.
J. WERICH
Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když konečně usne.
R. W. EMERSON
Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, dá se sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane.
NEZNÁMÝ AUTOR
Ideální manželství má dva předpoklady: muž musí být hluchý, žena slepá. SOKRATES
LK
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KVÍZ
Která hora je nejvyšším vrcholkem jihoamerických And?
Které domácí zvíře se skrývá pod latinským názvem Felis Catus?
Ve kterém roce proběhla bitva u Slavkova?
Který stát je domovem piva značky Heineken?
Jak se jmenuje současný německý prezident?
V jaké výšce je podle pravidel zavěšen koš na basketbal?
Která pochoutka se skrývá pod chemickým vzorcem NaCl?
Jaké příjmení měli členové rodiny, kteří ve filmu Na samotě u lesa sdíleli chaloupku
s Josefem Kemrem, alias dědou Komárkem?
Odpovědi:

Aconcaqua – kočka – 1805 – Nizozemsko – Frank-Walter Steinmeier – 3,05 m – chlorid
sodný, kuchyňská sůl – Lavičkovi

SMÍCH – NEJLEPŠÍ LÉK
Řečník na přednášce mluví a mluví. Všichni posluchači se už dávno vytratili, ale on stále
mluví. Poslouchá ho už jen jeden člověk. Řečník se ho ptá: „To se vám tak líbí můj referát?“
„No, moc ne.“
„Tak proč jste tady?“
„Jsem přece řidič, který vás přivezl a má vás také odvézt!“
„Obžalovaný, vy jste si opravdu nevzpomněl na manželku a děti, když jste se vloupal do
obchodu?“
„Ale ano, pane soudce, jenže on to byl bohužel jen obchod s pánskou konfekcí.“
Před operací: „Budete mne operovat osobně, pane primáři?“
„Ano, jistě. Musím si alespoň jednou za rok ověřit, jestli si ještě něco pamatuji.“
Manželé zavítali do galerie na výstavu. Jeden z obrazů představoval nádherný ženský akt,
jen několik zelených lístků zakrývalo nejchoulostivější partie. Žena obraz přešla, zatímco
muž na něj dlouho fascinovaně zíral. „Na co čekáš?“ rozkřikla se na něj manželka.
„Až přijde podzim…“
„Jak se vám vedlo v lese, pane Dudánku?“
„Ani se neptejte! Do deseti jsme marně hledali houby a do večera pak babičku.“
„Mám pro vás dobrou a špatnou zprávu,“ říká obhájce svému klientovi. „Tak napřed tu špatnou. Přišly výsledky krevního testu a vaše krev se v DNA přesně shoduje s krví nalezenou
na místě zločinu.“
„Ale ne!“ zvolá klient. „No a jaká je ta dobrá zpráva?“
„Máte velice nízkou hladinu cholesterolu.“
„Paní, a máte toho pejska cvičeného?“ „To bych řekla, je to pes záchranář. Posílám ho ven
s páníčkem. Už několikrát ho zachránil před otravou alkoholem.“
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Ptá se Skot kamaráda: „Proč jsi tak smutný?“
„Ale, po třiceti letech jsme rozpustili fotbalový klub.“
„A proč? Co se stalo?“
„Ukradli nám míč.“

Dva náruživí fanoušci mezi sebou: „Představ si to neštěstí! Ztratil jsem lístek na včerejší
zápas.“
„A kdes ho měl?“
„Tam, co občanku, kreditku, peníze…“
Povídá holič řezníkovi: „Ušmiknul jsem těch vašich kotlet trochu víc, mohu to tak nechat?“
LK
PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

12. 1. Myslivecký ples
26. 1. Školní ples
9. 2. Šibřinky
16. 2. Hasičský ples
23. 2. Dětské šibřinky
2. 3. Vepřové hody
8.–9. 3. Divadlo
16. 3. Obecní ples

INZERCE
KADEŘNICTVÍ
M A R I E P A V L Í K OV Á
776 306 777

KADEŘNICTVÍ
HANA VÁVROVÁ
731 185 402

Přeji všem radostné Vánoce
a šťastný nový rok 2019

Děkuji všem zákazníkům za přízeň
a přeji krásné Vánoce a všechno
nejlepší v novém roce 2019
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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.
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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KOSMETICKÉ SLUŽBY, PEDIKÚRA, MANIKÚRA
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, PIGMENTACÍ…
NOVINKA! MESOBOTOX (bez jehel), přístrojová procedura na vypnutí a vyhlazení vrásek
VOŇAVÁ RELAXACE – KOSMETIKA Z ORIENTU VÁS POHLADÍ NA TĚLE I NA DUŠI
• arganová péče
• ošetření z růže damašské
• vanilková terapie
• terapie s arabským jasmínem
• levandulové ošetření
• gerániové ošetření
PRO VÁS NOVĚ – BIPOLÁRNÍ RADIOFREKVENCE
• nová neinvazivní metoda omlazení
• lifting obličeje, krku, dekoltu, paží, kolen...
• zlepšení vzhledu celulitidy, strií, jizev
DALŠÍ NABÍDKA
Kosmetické masáže, lymfatická masáž obličeje pomocí baněk, depilace cukrovou pastou, líčení, peelingy a masky na ruce i nohy, pedikúra, manikúra, P-shine, zábaly parafínové i jiné…
DÁRKOVÉ POUKAZY
PRODÁVÁM NEJKVALITNĚJŠÍ PŘÍPRAVKY PRO KAŽDÝ TYP PLETI
od značky SynCare, Alissa Beauté, orient Yasminka.
FACEBOOK, E-mail: Marcelapatakova@seznam.cz, mobil 731 613 570

Hezké Vánoce!
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VEČERKA
Sadová 827, Troubky
obchod s potravinami – smíšené zboží
ostatní potravinové produkty, včetně zeleniny a ovoce
na základě objednávky
OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ – PÁTEK, SOBOTA
7–20 hod.
NEDĚLE
8–20 hod.

FIRMA SELENTRONIC s.r.o,
Projekce – realizace – elektro
IČO 26785153, DIČ: CZ26785153
NABÍZÍME:
►
►
►
►
►
►
►
►

obchodní činnost
zprostředkování obchodu a služeb – velkoobchod a maloobchod
hostinská činnost
výroba a instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů
veškeré elektro – projekce ostrovních elektráren, fotovoltaiky,
televizní a satelitní technika, počítače, tablety, internet
rozvody NN včetně slaboproudů a hromosvodů
AUTORIZACE dle ČKAIT 1200111
Sídlo firmy: ulice Sadová č. 498/1 a 827
751 02 TROUBKY
Kontakty: odpovědný vedoucí Antonín Sedlák
mobil: 731 690 469
e-mail: elektro.realizace@seznam.cz
an.sedlak@volny.cz
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KŘÍŽOVKA

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 15. 3. 2019 na Obecní úřad v Troubkách,
Dědina 286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
TAJENKA 4/2018: ………………………………………………………………………………….
Jméno a adresa: ……………………………………………………………. třída: …………….
Vylosovaní výherci z minulého čísla, kdy se počítalo a správný výsledek byl 16.
Amálie Jančová, Halka a Katka Němčákovy, Adéla a Tereza Bartoníkovy, Martina Orlová,
Veronika a Radek Brázdovi, Filip Dušil, Jiří a Radka Zakuťanští, Eliška Hamplová
Výhercům gratulujeme, odměny dostanou koncem ledna 2019.
Redakce
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Čertovský turnaj seniorů
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Setkání seniorů
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