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PODĚKOVÁNÍ PANÍ
MGR. JARMILE SMOLKOVÉ
Takřka po tři desetiletí jste se na stránkách zpravodaje mohli setkávat s úvodníkem paní Mgr. Jarmily Smolkové, která se na přípravě podílela i další
činností, a to například v rubrice Zadáno pro ženy.
V závěru loňského roku jsme se s ní, coby dlouholetou zástupkyní šéfredaktorky, rozloučili, předali jí
drobné ocenění a popřáli pevné zdraví.
Chtěl bych proto ještě jednou a na tomto místě
paní učitelce poděkovat za její dlouholetou práci při
tvorbě našeho zpravodaje.
Radek Brázda
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SLOVO ÚVODEM
Letošní mírná zima utekla jako voda. Všichni jsme se určitě těšili na jaro, na zpěv ptáčků,
probouzející se přírodu a na naše zahrádky. Nikdo z nás nepředpokládal, čím budeme všichni v nastávajících jarních měsících roku 2020 procházet. Výskyt koronaviru označovaného
jako SARS CoV-2 zaskočil celý svět. Takovou epidemii nepamatujeme bezmála 100 let.
Bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu, který Vláda ČR vyhlásila 12. 3. 2020, se
nám ozvaly švadlenky, které hned začaly šít látkové roušky. Také na obecním úřadě vznikla
v těchto dnech provizorní dílna. Během 14 dnů našily všechny švadlenky asi 1000 kusů
látkových roušek.
V první etapě byly roušky rozneseny seniorům na pečovatelské domy v obci, další pak
byly zaměstnanci obecního úřadu spolu se starostou a místostarostou darovány do domácností všem seniorům starším 65 let. Obec Troubky také darovala roušky do Domova pro
seniory v Tovačově, Domova pro seniory Na Zámečku v Rokytnici a také Mobilnímu hospici
– Strom života.
Naše švadlenky nám všem pomohly při boji s koronavirem, jak uměly. Neradi bychom
někoho opomenuli, vážíme si všech, kteří neváhali a začali pomáhat. Každý podle svých
možností a sil. Dovolte nám, abychom za všechny dobré lidi zmínili skupinku švadlenek paní
Jarmily Vitoslavské. Děkujeme také paní Janě Navrátilové, Marcele Duškové, Iloně Kalábové, Veronice Mlčochové, Veronice Zatloukalové a také paní Marii Černochové, která poskytla
látky na ušití roušek. Všichni teď potřebujeme pozitivní energii a to, že si v těžkých chvílích
pomáháme, je moc dobře.
Važme si proto jejich práce a důsledně dodržujme zákaz vycházení na veřejnost bez
roušky či jiného zakrytí obličeje. Apelujeme na všechny obyvatele naší obce, aby tento zákaz
dodržovali a chránili tak nejen sebe, ale i ostatní spoluobčany, především pak naše seniory.
Naše vláda razantně přistoupila k opatřením v boji proti koronaviru, a je jen nás, jak se
budeme chovat v dalších dnech, týdnech i měsících. Věříme, že dodržováním všech opatření následky této pandemie zmírníme.
Ještě jednou děkujeme všem dobrovolným švadlenám z naší obce, které ušily roušky
nejen pro své blízké, přátele, ale také pro naše spoluobčany, za jejich neocenitelnou práci.
Přejeme všem občanům především hodně zdraví a s jarním sluníčkem optimistickou
mysl.
Redakce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
I přes aktuální mimořádnou situaci se rozběhly, či v brzké době rozběhnou investiční akce obce. V těchto
dnech můžete sledovat rychlý postup
prací na stavbě chodníku v ulicích
K Zavadilce a Vlkošská. Tato akce je
ﬁnančně podpořena prostřednictvím
MAS Střední Haná z Integrovaného
regionálního operačního programu.
Vítězem soutěže na zhotovitele
tohoto díla se stala společnost GALVA TRANS s. r. o. Držovice, která
Vlkošská
v obci již několik stavebních akcí
realizovala, a nejlepší cenu nabídla
i ve výběrovém řízení na zhotovitele
stavby parkoviště u tenisových kurtů.
ů.
Tato stavba bude zahájena v nejbliž-ších dnech a bude plně ﬁnancována
a
z rozpočtu obce. V daném územíí
bude ještě vybudováno nové veřejné
osvětlení v ulici Vlkošská, které bude
rovněž ﬁnancováno pouze z obecního rozpočtu. Předpokládané ukončení stavebního ruchu v této lokalitě
bude nejdříve na konci června.
K Zavadilc
e
V půlce dubna bude zahájena
největší letošní investice, která
byla opět podpořena ze zdrojů
Evropské unie, a to projekt Energetické
etické úspory na DPS
Kozlovská. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele této akce se stala společnost
ZAK PLUS stavba s. r. o. z Přerova, která v obci již dříve realizovala stavební zakázky.
Obě investice podpořené ze zdrojů Evropské unie se ovšem musí nejdříve předﬁnancovat,
a proto zastupitelstvo obce na svém březnovém zasedání rozhodlo o přijetí úvěru od České
spořitelny, a to na ﬁnancování projektů, u kterých již máme rozhodnutí o poskytnutí dotace
nebo se vydání tohoto rozhodnutí očekává.
Tyto úvěrové zdroje nám umožní z přebytku hospodaření obce loňského roku ﬁnancovat
výstavbu výše popisovaného parkoviště u tenisových kurtů, a rovněž veřejné osvětlení v ulici
Vlkošská.
Zároveň bude realizována II. etapa rekonstrukce přízemí hasičské zbrojnice. Zde se jedná o třetí garáž, kde kromě hasičské techniky mají své zázemí i mladí hasiči. Na tuto akci
jsme podali žádost o poskytnutí grantu od nadace Innogy Gas Storage, ale s ohledem na
vydané stavební povolení a nutnost provést ještě přístavbu skladovacího prostoru (což je
naplánováno na příští rok a počítáme i s brigádnickou činnost členů SDH Troubky), bude tato
akce v každém případě zrealizována. Avšak to bude patrně vše, co se v letošním roce bude
realizovat. Samozřejmě, kromě provádění běžných oprav a údržby majetku obce.
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Díky mimořádné situaci totiž dojde k výraznému propadu daňových příjmů, a proto bude
nezbytné rozpočet obce tomuto propadu přizpůsobit. První kroky jsme již učinili, když jsme
vyplacenou dotaci za vybudování retenčních nádrží ve škole převedli na rozpočtovou rezervu na vykrývání propadu daňových příjmů. Ale vše se bude zcela jistě časem vyvíjet a my
budeme podle aktuální situace reagovat.
Abychom ale nekončili tento příspěvek pesimisticky, tak bych vám všem rád poděkoval
za to, jak zvládáte současnou mimořádnou situaci, jak jste solidární se svými blízkými, přáteli
a sousedy, kterým nezištně nabízíte svou pomoc. Vážím si toho, jak se snažíte být ohleduplní vůči nejohroženější věkové kategorii – seniorům.
Přestože jsou naše životy nyní sešněrovány mnoha příkazy a zákazy, je potřeba si udržovat veselou mysl a optimismus, a věřit, že tento „kurňavirus“ nás nezlomí, a že opět budeme moci volně besedovat s našimi přáteli a známými bez roušek, třeba u sklenice dobrého
moku v hospůdce, kam jsme rádi chodili a zase chodit budeme.
Pěkné a požehnané Velikonoce vám přeje
Radek Brázda

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ PRO SPOLKY
Název organizace
Andělé Stromu života, p. s.
Domov Na zámečku, Rokytnice
FK Troubky, z. s.
Český zahrádkářský svaz, ZO Troubky
Stáj Krejčířovi, z. s.
Myslivecký spolek Mezivodí Troubky, z. s.
Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky, z. s.
Jdeme Autistům Naproti, z. s.
Sdružení občanů nevidomých a slabozrakých, z. s.
Český svaz včelařů, z. s., ZO Tovačov
Domov pro seniory Tovačov, p. o.
Pitbike park Tovačov, z. s.
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Troubky
Folklorní spolek Hanák Troubky
Český svaz chovatelů, ZO Troubky
TJ SOKOL Troubky, z. s.
Občanská beseda Troubky, z. s.
CELKEM

Požadavek
5 000
bez návrhu
250 000
8 000
30 000
100 000
55 000
20 000
30 000
8 000
10 000
40 000
104 000
110 000
40 000
515 000
10 000
1 330 000

Schválená dotace
5 000
10 000
250 000
8 000
30 000
100 000
55 000
15 000
15 000
8 000
10 000
30 000
80 000
110 000
40 000
515 000
10 000
1 286 000
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBCE TROUBKY
•
•
•

Doléhá na vás stáří a přibývající zdravotní potíže?
Trávíte většinu času doma sami bez pomoci někoho blízkého?
Máte v péči své rodiče nebo jiné blízké, kterým ubývá životních sil a chcete jim
dopřát klidné a důstojné stáří v domácím prostředí?
Obraťte se na naši kvaliﬁkovanou pečovatelskou službu, která je tady pro vás každý
pracovní den od 7.00 – 15.30 hod., všechny dotazy zodpovíme na tel. 792 316 063.
Pomáháme v péči lidem, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu
potřebují pomoc a podporu.
Umíme ulehčit péči rodinným příslušníkům pečujícím o své blízké.
O člověka se postaráme po propuštění z nemocnice a poskytnutím potřebných úkonů
mu usnadníme pobyt v domácím prostředí.
Poskytujeme bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení a pomoc.
Rodinám s dětmi nabízíme v případě nemoci rodiče doprovod dětí do školy, školky,
k lékaři. Doprovod tam i zpět, pomoc v domácnosti (nákup, úklid apod.).
NABÍDKA SLUŽEB
• Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (při jídle, oblékání, přesuny na lůžko
nebo vozík)
• Pomoc při osobní hygieně
• Pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití)
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklidy, praní a žehlení prádla)
• Doprovod a doprava k lékaři, na úřad
• Vyzvednutí léků, pochůzky na poštu apod.
Žádost o poskytnutí pečovatelské služby si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.pstroubky.cz nebo v kanceláři pečovatelské služby v přízemí
obecního úřadu. Úhrada za provedené úkony je stanovena platným ceníkem, který
naleznete na webových stránkách nebo vám informace poskytnou pracovnice pečovatelské služby.
Martina Opatrná, vedoucí pečovatelské služby
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PRODUKCE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Problematice odpadového hospodářství byla věnována zvýšená pozornost. Svoz jednotlivých odpadových komodit zabezpečuje ﬁrma AVE. Biopas Kroměříž zabezpečuje svoz
a likvidaci nebezpečných odpadů. Svoz elektrozařízení zajišťuje ﬁrma Asekol.
V roce 2019 byly zastupitelstvem obce schváleny dvě nové vyhlášky, a to Obecně závazná vyhláška obce Troubky č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů, a Obecně závazná
vyhláška obce Troubky č. 6/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Troubky. Následně byl aktualizován provozní řád sběrného dvora.
Doporučuji občanům, aby se s těmito dokumenty seznámili, protože obsahují některé změny v nakládání s odpady. Opakuji, že jednou z nejvýznamnějších změn je, že od
1. 12. 2019 nejsou na sběrný dvůr přijímány pneumatiky. K odevzdávání pneumatik slouží
tzv. místa zpětného odběru v našem okolí. V provozním řádu jsou vyjmenované subjekty,
které staré pneumatiky mají povinnost odebrat. Dále na sběrný dvůr nejsou přijímány výrobky obsahující azbest. Pokud má občan větší množství azbestu, je možné s obecním úřadem
dohodnout odvoz na příslušnou skládku.
PROGRAM ZODPOVĚDNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Do motivačního programu bylo do 31. 12. 2019 zapojeno 70 % domácností. Zapojeným
občanům by tak měla být za vytříděný odpad vrácena částka cca 75 600 Kč, což je oproti
roku 2018 více o 6600 Kč. Připomínáme, že dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky
č. 5/2019 může poplatník dosáhnout maximální výše úlevy do 50 % roční sazby.
Kromě sběrného dvora, kam je možné odevzdávat tříděný odpad ve stanovené provozní
době, je v obci zřízeno jedenáct sběrných míst pro oddělitelné složky komunálního odpadu
a patnáct míst pro bioodpad.
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Hlavní položkou vyprodukovaného odpadu v obci je směsný komunální odpad, kterého
bylo v roce 2019 vyprodukováno celkem 323 tun. Tj. o 4 tuny méně než v roce 2018, takže
i v roce 2019 byl zachován trend snižování množství komunálního odpadu.
Podrobně evidujeme vytříděné složky komunálního odpadu, jako jsou plastové obaly,
kompozitní obaly, skleněné obaly, papírové a lepenkové obaly, a také nebezpečné odpady
svážené i likvidované částečně ﬁrmou AVE a částečně ﬁrmou BIOPAS, spol. s r. o.
Z porovnání s loňským rokem je zřejmé, že množství vytříděného odpadu narůstá, což
je pozitivní zpráva.
Cena svozu a likvidace nebezpečných odpadů ﬁrmou BIOPAS
Cena svozu a likvidace vytříděných složek fy AVE
Cena za svoz a likvidaci celkem
Ve srovnání s rokem 2018 je v této položce nárůst nákladů o 53 946 Kč.

59 409 Kč
181 730 Kč
241 139 Kč

Obec Troubky zajišťuje svépomocí odvoz objemného odpadu a stavební suti na skládku
do Žeravic, odvoz papírových a lepenkových obalů do Sběrných surovin Tomeček, s. r. o.,
odvoz železa a oceli do ﬁrmy MODIT, jedlý olej a tuk přebírá ﬁrma Viking Group, s. r. o.,
stavební odpad přebírá ﬁrma RESTA DAKON s. r. o., a izolační materiály, stavební materiály
obsahující azbest a směsné stavební a demoliční odpady přebírá ﬁrma SUEZ Hradčany.
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Technické služby města Přerova, s. r. o., skládka Žeravice
objemný odpad 77,29 tun (v roce 2018 88,06 tun)
Cena likvidace ﬁrmou Technické služby města Přerova, s. r. o. činí 123 189 Kč.
Sběrné suroviny Tomeček s. r. o.
papírové a lepenkové obaly 24,36 tun (v roce 2018 6,27 tun)
Ave 3,08 tun
Modit spol. s. r. o.
železo a ocel 14,14 tun (v roce 2018 15,64 tun)
Viking group s.r.o.
jedlý olej a tuk 0,39 tun (v roce 2018 0,1 tun)
RESTA DAKON s. r. o., Lověšice
zemina a kamení 2,92 tun (v roce 2018 136,74 tun)
cihly 60,42 tun (v roce 2018 38,13 tun)
beton 1,78 tun (v roce 2018 28,7 tun)
Cena likvidace ﬁrmou RESTA DAKON s. r. o. činí 24 435 Kč.
Ve srovnání s rokem 2018 došlo k poklesu o 25 364 Kč.
SUEZ Hradčany
izolační materiály 5,96 tun
stavební materiály obsahující azbest 5,6 tun
směsné stavební a demoliční odpady 1,7 tun
Cena za likvidaci ﬁrmou SUEZ Hradčany činí 48 319 Kč.
Bergasto Suchonice
dřevo 13,4 tun
Cena za likvidaci ﬁrmou Bergasto Suchonice činí 1 609 Kč.
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Tento biologický odpad svezený od občanů a z údržby veřejné zeleně byl vyprodukován
v celkovém množství 915,2 tun. Likvidace proběhla v kompostárně obce Troubky, kde byl
uzrálý a přesetý kompost předán občanům obce a byl také použit k zapravení obecních
pozemků. Náklady na svoz a zpracování bioodpadu činí 506 610 Kč.
ODMĚNY A PŘÍJMY
Odměny získané od ﬁrem, které zajišťují zpětný odběr a jsou použity v rozpočtu obce dle
platné smlouvy se společností:
Eko-kom za vytříděné obaly plast, sklo, tetrapaky, papír
299 870 Kč
(v roce 2018 238690 Kč, nárůst o 61 180 Kč)
Elektrowin za chlazení, mikrovlnky, drobné spotřebiče
32 305 Kč
(v roce 2018 29517 Kč, nárůst o 2 788 Kč)
Asekol za počítače, monitory, TV a ostatní drobné elektrozařízení
0 Kč
Odměny celkem (v roce 2018 to bylo 268 204 Kč, nárůst o 63971 Kč)
332 175 Kč
Příjmy z odevzdaného odpadu:
AVE
Sběrné suroviny Tomeček
Modit spol. s. r. o.
Viking group s. r. o.
Příjmy celkem
(v roce 2018 to bylo 63 057 Kč,
nárůst o 10 498 Kč)

1 499 Kč
32 772 Kč
38 014 Kč
1 270 Kč
73 555 Kč
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Odměny a příjmy celkem (v roce 2018 to bylo 331 261 Kč, nárůst 74 469 Kč) 405 730 Kč
Náklady na svoz a likvidaci odpadu celkem
1 590 797 Kč
Roční odměna za poradenskou a koordinační činnost
61 104 Kč
Více na http://www.troubky.cz/obecni-urad/sluzby-obcanum/odpadove-hospodarstvi/
AKTUALITY
Jak již bylo avizováno, v průběhu roku dojde ke změnám v umístění zvonů na stanovištích pro tříděný odpad. Některá stanoviště budou posílena tak, aby byla zajištěna
rovnoměrnost v kapacitě jednotlivých komodit.
Nově budou po obci instalovány koše na psí exkrementy. Rád bych požádal spoluobčany, kteří chodí se svými miláčky po obci na vycházky, aby po pejskovi vždy jeho
exkrementy uklidili. K tomuto účelu budou sloužit právě uvedené koše.
Jindřich Válek

ZASTUPITELSTVO OBCE
USNESENÍ 7 . ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 11. 12. 2019

7Z/3/2019
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé
období.

7Z/1a/2019
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. předložený program zasedání zastupitelstva obce,
2. za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Ing. Martinu Koldovou
a Mgr. Martina Frgala.

7Z/4/2019
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. zprávu ﬁnančního výboru za uplynulé
období,
2. zprávu kontrolního výboru za uplynulé
období,
3. zpráva výboru pro protipovodňová opatření za uplynulé období.

7Z/1b/2019
Zastupitelstvo obce Troubky určuje zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce
paní Hanu Kamelandrovou.
7Z/2/2019
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení.

7Z/5/2019
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. výsledky hospodaření obce za období
1–10/2019,
2. komentář k hospodaření obce za období 1–10/2019.
7Z/6/2019
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních
č. 12/2019, č. 13/2019 a č. 14/2019, která byla schválena radou obce v uplynulém
období.

Záhumení

7Z/7a/2019
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
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rozpočtové opatření č. 15/2019 v předloženém znění.
7Z/7b/2019
Zastupitelstvo obce Troubky zmocňuje
radu obce k provedení rozpočtového opatření v závěru roku 2019 bez omezení v příjmové a výdajové části rozpočtu, a také
v části ﬁnancování.
7Z/8/2019
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje, a to dle
přílohy.
7Z/9a/2019
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. rozpočet obce Troubky na rok 2020
v předloženém znění jako schodkový,
kdy schodek rozpočtu je kryt kladným
výsledkem ﬁnancování,
2. předložený návrh podrobného členění
příjmů dle jednotlivých rozpočtových tříd,
3. předložený návrh výdajů v třídění dle
jednotlivých rozpočtových kapitol,
4. předložený návrh ﬁnancování.
7Z/9b/2019
Zastupitelstvo obce Troubky zmocňuje
1. radu obce k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu,
2. radu obce k provádění rozpočtových
opatření týkajících se účelových darů,
dotací a grantů ze státního rozpočtu,
ze státních fondů, z rozpočtu kraje a jiných organizací,
3. radu obce k provádění rozpočtových
změn, které ovlivňují celkové příjmy
a výdaje rozpočtu, a to do souhrnné
výše 500 000 Kč.
7Z/9c/2019
Zastupitelstvo obce Troubky ukládá
1. radě obce provést prvotní rozpis jednotlivých výdajových kapitol na rok 2020
a informovat dotčené obecní organizace
a další zaměstnance obce o tomto rozpisu,
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2. radě obce pravidelně informovat zastupitelstvo obce o vývoji rozpočtu a hospodaření obce v roce 2020.
7Z/10/2019
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora a obnova rozvoje venkova,
a to v dotačním titulu 117D8210H s projektem Výstavba místa aktivního a pasivního
odpočinku v parku u prádelny.
7Z/11/2019
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství v předloženém znění.
7Z/12/2019
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019
o místním poplatku ze psů v předloženém
znění.
7Z/13/2019
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného v předloženém
znění.
7Z/14/2019
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.
7Z/15/2019
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Troubky
v předloženém znění.
7Z/16/2019
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje aktualizaci programových cílů a aktivit Programu rozvoje obce Troubky na období let
2018–2022.
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8Z/5/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
zprávu o inventarizaci za rok 2019 dle přílohy.

USNESENÍ 8 . ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 11. 3. 2020
8Z/1a/2020
Zastupitelstvo obce Troubky určuje zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce Ing.
Eriku Raškovou.
8Z/1b/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Ing. Jaroslavu Špalkovou
a pana Emila Smolku.
8Z/1c/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
upravený program zasedání zastupitelstva
obce.
8Z/2/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení.
8Z/3/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé
období.
8Z/4/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. plán činnosti ﬁnančního výboru v roce
2020 v předloženém znění,
2. plán činnosti kontrolního výboru v roce
2020 v předloženém znění.

8Z/6/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
návrh použití části ﬁnančních prostředků
z fondu oprav bytového hospodářství obce,
a to dle předložené důvodové zprávy.
8Z/7/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. poskytnutí ﬁnančního daru v celkové
výši 5 000 Kč Andělům Stromu života,
p. s. Nový Jičín, a to na základě předložené darovací smlouvy,
2. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 8 000 Kč základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Troubky, a to na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubky č. 1/2020,
3. poskytnutí dotace z rozpočtu obce v celkové výši 8 000 Kč základní organizaci
Českého svazu včelařů Tovačov, a to
na základě smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Troubky č. 2/2020,
4. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 10 000 Kč Občanské besedě Troubky, a to na základě smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Troubky č. 3/2020,

Vlkošská
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5. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 10 000 Kč Domovu Na
zámečku Rokytnice, a to na základě
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Troubky č. 4/2020,
6. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 10 000 Kč Domovu pro
seniory Tovačov, a to na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Troubky č. 5/2020,
7. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 15 000 Kč spolku Jdeme
Autistům Naproti, z. s., a to na základě
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Troubky č. 6/2020,
8. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 15 000 Kč Sjednocené
organizaci nevidomých a slabozrakých,
z. s. oblastní pobočce Přerov, a to na
základě smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Troubky č. 7/2020,
9. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 30 000 Kč Stáji Krejčířovi,
z. s., a to na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubky č.
8/2020,
10. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 30 000 Kč spolku Pitbike Park Tovačov, z. s., a to na základě
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Troubky č. 9/2020,
11. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 40 000 Kč Českému svazu chovatelů, z. s., základní organizaci

Troubky, a to na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubky č. 10/2020,
12. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 55 000 Kč spolku Sdružení přátel Základní školy a Mateřské
školy Troubky, a to na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Troubky č. 11/2020,
13. poskytnutí dotace z rozpočtu obce v celkové výši 80 000 Kč SH ČMS – Sboru
dobrovolných hasičů Troubky, a to na
základě smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Troubky č. 12/2020,
14. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 100 000 Kč Mysliveckému spolku Mezivodí Troubky, a to na
základě smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Troubky č. 13/2020,
15. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 110 000 Kč Folklornímu
spolku Hanák Troubky, a to na základě
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Troubky č. 14/2020,
16. poskytnutí dotace z rozpočtu obce
v celkové výši 250 000 Kč spolku FK
Troubky, z. s., a to na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Troubky č. 15/2020,
17. poskytnutí dotace z rozpočtu obce v celkové výši 515 000 Kč spolku Tělovýchovná jednota Sokol Troubky, z. s., a to na
základě smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Troubky č. 16/2020.

O nejlepší koláč
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8Z/8/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. návrh přijetí úvěru v maximální výši
12 000 000 Kč na předﬁnancování investičních akcí obce v roce 2020, které
byly či budou podpořeny dotací, a to dle
přílohy,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi společností Česká spořitelna,
a. s., a obcí Troubky, a to dle přílohy.
8Z/9/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2020 v předloženém znění.
8Z/10/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě se společností Zemědělské
lány, a. s., a to dle přílohy,
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě se společností Zemědělská
půda, a. s., a to dle přílohy,
3 uzavření smlouvy o budoucí kupní

15
smlouvě se společností Zemědělské pozemky, a. s., a to dle přílohy,
8Z/11/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. zprávu o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Troubky za rok
2019,
2. zprávu o činnosti místní knihovny za rok
2019,
3. zprávu o činnosti Troubeckého klubu seniorů za rok 2019,
4. zprávu o činnosti Pečovatelské služby
obce Troubky za rok 2019.
8Z/12/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o produkci, nakládání s odpady
a odměnách za zpětný odběr v obci Troubky za rok 2019.
8Z/13/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku v obci
za rok 2019

RADA OBCE
USNESENÍ 25. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 2. 12. 2019

25R/223/2019
Rada obce Troubky schvaluje poskytnutí ﬁnančního daru v celkové výši 1 000 Kč Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s.

25R/220/2019
Rada obce Troubky schvaluje
termín a program 7. zasedání zastupitelstva obce v předloženém znění.

USNESENÍ 26. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 11. 12. 2019

25R/221/2019
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy číslo BFS/
VŘ/2019/01/DK mezi obcí Troubky a společnosti BaF stavdis s. r. o. na realizaci výběrového řízení projektu Energetické úspory na DPS Kozlovská, a to dle přílohy.
25R/222/2019
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce, a to dle přílohy.

26R/224/2019
Rada obce Troubky schvaluje
1. výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Chodník Troubky
– ulice Vlkošská a K Zavadilce, kdy nejlepší nabídku podala společnost Galvatrans s. r. o. Držovice,
2. uzavření smlouvy o dílo se společností GALVA TRANS, s. r. o., Držovice, na
realizaci stavby Chodník Troubky – ulice
Vlkošská a K Zavadilce, a to dle přílohy.
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USNESENÍ 27. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 30. 12. 2019
27R/225/2019
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 16/2019 v předloženém znění.
27R/226/2019
Rada obce Troubky schvaluje
rozpis schváleného rozpočtu obce na rok
2020 v předloženém znění.
27R/227/2019
Rada obce Troubky schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Troubky v předloženém
znění.
27R/228/2019
Rada obce Troubky schvaluje
změnu platu ředitele Základní školy a Mateřské školy Troubky s účinností od 1. 1. 2020,
a to dle přílohy.
27R/229/2019
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí ﬁnančního daru na účet Tříkrálové
sbírky 2020 v celkové výši 5 000 Kč.
27R/230/2019
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 31. 1. 2020,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou,
a to do 31. 1. 2020,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Jiřím Metelkou,
a to do 31. 12. 2020,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na
bytovém domě na ulici Sportovní a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní
Marií Raškovou, a to do 31. 12. 2020,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
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DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Lukášem Metelkou, a to do 31. 1. 2021,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Miladou Dreksovou, a to do 31. 1. 2021,
7. přidělení obecního bytu na DPS Šíma
A a uzavření nájemní smlouvy s panem Zbyňkem Smolkou ml., a to do
31. 3. 2020,
8. přidělení obecního bytu na kulturním
domě a uzavření nájemní smlouvy
s panem Zdeňkem Konečným, a to do
31. 3. 2020,
9. přidělení bytu na DPS Dědina paní Lucii
Žmijákové, přičemž nová nájemní smlouva bude uzavřena po dokončení všech
stavebních prací v dotčeném bytě a délka nájemní doby bude odpovídat současně platné nájemní smlouvě,
10. přidělení bytu na hasičské zbrojnici paní
Miroslavě Bahounkové, přičemž nová
nájemní smlouva bude uzavřena po
přestěhování současného nájemce bytu
a délka nájemní doby bude odpovídat
současně platné nájemní smlouvě.

Dětský karneval v MŠ
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27R/231/2019
Rada obce Troubky schvaluje
aktualizaci pravidel č. 1/2018 k programu
zodpovědného nakládání s odpady v obci
Troubky.
27R/232/2019
Rada obce Troubky schvaluje
návrh termínů zasedání rady a Zastupitelstva obce Troubky v roce 2020, a to dle
přílohy.
USNESENÍ 28. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 3. 2. 2020
28R/233/2020
Rada obce Troubky schvaluje
program zasedání rady obce v předloženém znění.
28R/234/2020
Rada obce Troubky schvaluje
stanovené závazné ukazatele rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Troubky, a to
dle předloženého návrhu.
28R/235/2020
Rada obce Troubky bere na vědomí
informace k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu Energetické úspory
na DPS Kozlovská v obci Troubky a souhlasí s ustavením komise pro posouzení
a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Radek Brázda, Jindřich Válek a Ing. Libor Malůšek.
28R/236/2020
Rada obce Troubky schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu Parkoviště u tenisových kurtů, a to dle předložených příloh.
28R/237/2020
Rada obce Troubky schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace s projektem Výstavba místa aktivního a pasivního odpočinku v parku u prádelny, a to dle
přílohy.
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28R/238/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. podání žádosti o poskytnutí dotace z programů Olomouckého kraje, a to na projekty:
a) Restaurování kamenného kříže na hřbitově v Troubkách,
b) Vybavení JSDH obce Troubky,
2. výběr dodavatele akce Restaurování kamenného kříže na hřbitově v Troubkách,
kdy nejlepší nabídku podal MgA. Martin
Parobek, Šternberk,
3. uzavření smlouvy o dílo s MgA. Martinem
Parobkem, Šternberk, na provedení všech
prací souvisejících s akcí Restaurování
kamenného kříže na hřbitově v Troubkách, a to dle přílohy.
28R/239/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření příkazní smlouvy číslo BF/
TDI/2020/01/DK mezi obcí Troubky a společností B&F int. s. r. o., Kroměříž na výkon technického dozoru investora projektu Výstavba
chodníku v ulici K Zavadilce – Vlkošská, a to
dle přílohy.
28R/240/2020
Rada obce Troubky schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při výběru dodavatele
zemního plynu mezi obcí Troubky a společností ENTERplex s. r. o. Praha, a to dle přílohy.
28R/241/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. přijetí cenových nabídek od společnosti
Envipartner s. r. o. Brno, na zpracování
pasportu veřejné zeleně a aktualizaci
pasportu veřejného osvětlení, včetně
nabídky na pořízení webové aplikace
Wegas, do níž budou všechny pasporty
implementovány,
2. uzavření smlouvy o poskytování služeb na
pořízení webové aplikace wegas, včetně
dodatku č. 1 této smlouvy, a to dle přílohy.
28R/242/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění uměleckého
vystoupení mezi obcí Troubky a hudební
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skupinou Bludověnka v rámci hodových
slavností v Troubkách dne 12. 7. 2020, a to
dle přílohy.
28R/243/2020
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 29. 2. 2020,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou, a to do 29. 2. 2020,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Dědina a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Jaroslavem
Skřenkem, a to do 28. 2. 2021,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Jarmilou Slezákovou, a to do 28. 2. 2021,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Pavlem
Svozilem, a to do 28. 2. 2021,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Záhumení a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s paní Miroslavou
Bahounkovou, a to do 31. 8. 2020,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku
k nájemní smlouvě s panem Antonínem
Němčákem, a to do 28. 2. 2021.
28R/244/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. zveřejnění záměru pronájmu části objektu č. p. 190 umístěného na pozemku
p. č. 797 v obci Troubky, k. ú. Troubky
nad Bečvou,
2. zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku p. č. 495 v obci Troubky,
k. ú. Troubky nad Bečvou.
28R/245/2020
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě č. 13/2003 o provozování ČOV
a kanalizace v Troubkách, a to dle přílohy.
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28R/246a/2020
Rada obce Troubky souhlasí
se záměrem revitalizace mokřadních tůní
na bývalém potoce Lukavec, který je z části
umístěn na pozemcích ve vlastnictví obce
Troubky, a to dle předložené žádosti spolku
Lužňáci, z. s.
28R/246b/2020
Rada obce Troubky nesouhlasí
s realizací záměru Multifunkčního enviro-edukativního a sportovně-relaxačního areálu a rovněž s provedením terénního průzkumu, a to dle předložené žádosti.
28R/247a/2020
Rada obce Troubky schvaluje
připojení obce k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
28R/247b/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství
s. r. o., a to dle přílohy.
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USNESENÍ 29. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 19. 2. 2020
29R/248/2020
Rada obce Troubky schvaluje
program zasedání rady obce v předloženém znění.
29R/249/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Energetické úspory pro DPS Kozlovská v obci
Troubky, a to dle přílohy,
2. uzavření smlouvy o dílo se společností ZAK PLUS – stavba s. r. o., Přerov na
realizaci zakázky Energetické úspory pro
DPS Kozlovská v obci Troubky, a to dle
přílohy.
29R/250/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. výsledky výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu Parkoviště
u tenisových kurtů, a to dle přílohy,
2. uzavření smlouvy o dílo se společností GALVA TRANS, s. r. o. Držovice, na realizaci zakázky Parkoviště
u tenisových kurtů, a to dle přílohy.
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29R/254/2020
Rada obce Troubky schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z fondu obnovy a rozvoje bydlení
obce, a to dle přílohy.
29R/255/2020
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí ﬁnančního daru v celkové výši
3 000 Kč, a to na základě předložené darovací smlouvy uzavřené mezi obcí Troubky
jako dárcem a paní Jitkou Bláhovou jako
obdarovaným, a to na realizaci kulturně
společenské akce Galavečer v Dubu nad
Moravou.
29R/256/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření rámcové smlouvy o jednoduchém
vypořádávání autorských práv mezi obcí
Troubky a společností SMS služby, s. r. o.,
a to dle přílohy.
29R/257/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje a obcí Troubky, a to dle přílohy.

29R/252/2020
Rada obce Troubky schvaluje
vyhlášení poptávky na vybudování parkovacích míst u mateřské školy, a to formou
oslovení tří stavebních společností.

29R/258/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy se společností LAN servis s. r. o. Přerov na pronájem
části obecního objektu umístěného na
pozemku p. č. 797 v obci Troubky, k. ú.
Troubky nad Bečvou, a to dle přílohy,
2. uzavření nájemní smlouvy s panem
Petrem Malíkem, Troubky, na pronájem
části obecního pozemku p. č. 495 v obci
Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, a to
dle přílohy.

29R/253/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
provedení stavebních prací projektu Stavební úpravy HZ Troubky mezi obcí Troubky a společností IMJ stavby, s. r. o., Přerov,
a to dle přílohy.

29R/259/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 13/2003
o provozování ČOV a kanalizace v Troubkách mezi obcí Troubky a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., a to dle
přílohy.

29R/251/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Troubky
a společností NVB LINE s. r. o. Kvasice na
realizaci akce Realizace trvalého a vodorovného dopravního značení, a to dle přílohy.
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29R/260/2020
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 386/2, p. č. 666 a části p. č. 215/1,
vše v obci Troubky, v k. ú. Troubky nad Bečvou.
29R/261/2020
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p. č. 4915 v k. ú. Troubky nad Bečvou.
29R/262/2020
Rada obce Troubky schvaluje
termín a program zasedání zastupitelstva
obce v předloženém znění.
29R/263/2020
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 31. 3. 2020,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou,
a to do 31. 3. 2020.
29R/264/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. plán činnosti Sociální komise Rady obce
Troubky na rok 2020,
2. plán činnosti Komise pro kulturu a volný čas Rady obce Troubky na rok 2020
a bere na vědomí zprávu o činnosti komise za rok 2019.
USNESENÍ 30 . SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 4. 3. 2020
30R/265/2020
Rada obce Troubky schvaluje
program zasedání rady obce v předloženém
znění.
30R/266/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí účelově určené dotace v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
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ve znění pozdějších předpisů, a to mezi
Olomouckým krajem jako poskytovatelem
a obcí Troubky jako příjemcem.
30R/267/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. přidělení obecního bytu panu Petru Koutnému, Troubky, a uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu na DPS Záhumení,
a to do 30. 4. 2020,
2. přidělení obecního bytu panu Janu Hrabčíkovi, Troubky a uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu na DPS Záhumení,
a to do 30. 4. 2020,
3. přidělení obecního bytu panu Svatopluku
Stropkovi, Stará Ves a uzavření smlouvy
o nájmu obecního bytu na DPS Dědina,
a to do 30. 4. 2020.
30R/268/2020
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části obecního
objektu č. p. 763, umístěného na pozemku
p. č. 213 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad
Bečvou.
USNESENÍ 31. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 13. 3. 2020
31R/269/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. předložený program zasedání rady
obce,
2. uzavření darovací smlouvy mezi panem
Alešem Roubalem a obcí Troubky, kterou obec přijímá věcný dar – věc movitou
(přívěs za osobní vozík).
USNESENÍ 32. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 17. 3. 2020
32R/270/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. program zasedání rady obce,
2. přerušení provozu v mateřské škole Základní školy a Mateřské školy Troubky,
a to až do odvolání nouzového stavu.
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VEPŘOVÉ HODY
V únoru proběhly u kulturního domu
tradiční vepřové hody. Příchozí měli možnost zhlédnout klasickou vesnickou zabijačku, ochutnat vepřové speciality, posedět s kamarády a popovídat si.
Souběžně probíhala v přísálí kulturního
domu soutěž o nejlepší koláč a této voňavé nabídce dokázal málokdo odolat. Více
si o této soutěži můžete přečíst v článku
seniorů v kapitole společenské dění.
Vepřové hody i další společenské akce
probíhaly ještě v době, kdy bylo posezení
a povídání si s přáteli bráno jako ta nejme,
obyčejnější a nejběžnější věc. Doufejme,
se
že se k tomuto zvyku budeme moci zase
brzy vrátit.
e
Zaměstnanci obce

ší koláč
Účastnící soutěže o nejlep
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TÝDEN HOLOKAUSTU
Stalo se již tradicí na naší škole, že se žáci 9. ročníku účastní týdenního projektu Holokaust. Tento projekt jim má přiblížit hrůzy, které byly páchány na židovském obyvatelstvu za
doby 2. světové války na Němci okupovaných územích. Projekt o holokaustu čekal na žáky
9. třídy v týdnu od 9. – 13. března 2020, přičemž o úvodní vstup do této problematiky se postarala páteční návštěva Památníku koncentračního tábora v polské Osvětimi. I když projekt
o holokaustu nečekaně přerušilo ukončení výuky kvůli šířící se koronavirové infekci, přece
jen žáci 9. třídy stihli absolvovat jeho podstatnou část, která proběhla v úterý 10. března.
Deváťáci nedříve přednesli své projekty týkající se holokaustu, života Židů a současné
problematiky státu Izrael a vše zaznamenávali do pracovních listů. V dalších předmětech
získávali rozšiřující informace k danému tématu a absolvovali shrnující kvíz o holokaustu.
Pro žáky byla rovněž přichystána ochutnávka židovské kuchyně. Tradiční židovské zákusky – makové cukroví královny Ester, tvarohový koláč po židovsku nebo nekvašený židovský chleba – macesy – chutnaly opravdu zajímavě. Poté žáci zhlédli česko-německý ﬁlm
Poslední vlak, který přibližuje strastiplnou cestu při transportu Židů během 2. světové války
do koncentračního tábora Osvětim.
V průběhu týdne se měli žáci 9. třídy blíže seznámit s dochovanými židovskými památkami na Tovačovsku, vysázet cibulky žlutých krokusů, které škole věnovalo Židovské muzeum
v Praze, výtvarně zpracovat pocity židovských vězňů a dozvědět se plno dalších zajímavostí
k této problematice. Věřím, že k tomu ještě během tohoto školního roku bude příležitost.
Snad deváťáky a vlastně i nás všechny problematika holokaustu i okolnosti těchto dnů,
kdy čelíme koronavirové pandemii, donutí zamyslet se nad skutečnými hodnotami života
a uvědomit si, jak je velmi jednoduché o klidný a pohodový život přijít.
Jitka Lehká
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EKOTÝM A ZDRAVÁ VÝŽIVA
V úterý 10. března se sešel Ekotým
s paní vedoucí školní jídelny Eliškou
Kasprzykovou. Na
naší besedě jsme
také přivítali paní
zástupkyni
Šárku
Dvořákovou a pozvali i dospěláky,
kteří jsou našimi členy – paní ekonomku,
paní školnici a pana
školníka. Na programu besedy byla čtyři
témata: chemie v potravinách,
čerstvé
Ekotým
a sezonní potraviny,
y
regionální potraviny
a odpady v kuchy-u
ni. Celou besedu
doprovázela krát-ká videa o plýt-vání potravinami
a o zdravé výživě.
Na besedě zazněla spousta zajímavých postřehů, nápadů a informací.
Barča Gregovská a Bety Rašková nás seznámily s výsledky
testu koření do
polévek. NěkteJídelna je naše
rá koření (vegety) obsahují jen
o vůbec
7 % zeleniny! Je to
možné? Některé naopak 100 %! Víte, čím dochucujete polévku vy?
Adélka Sklenářová, Nikča Mateřánková a Nikča Ambrožová nám představily plusy
a mínusy naší školní jídelny. Nově máme teď v polévce místo mražené zeleniny zeleninu čerstvou. K dochucení polévek používají paní kuchařky čerstvou zeleninu, a ne
dochucovadla plná éček. K pití si máme možnost vybrat sladkou šťávu nebo obyčejnou vodu. V teplém období s mátou a ovocem.
Lukáš Vožda, Matyáš Ondruch a Erik Mrtvý nám přiblížili, jak to chodí v jídelně
s odpady. I v jídelně teď nově třídí žáci plastové kelímky i hliníková víčka od jogur-
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tů a bioodpad. Zjistili jsme, že použitý olej se z jídelny odváží do sběrného dvora
v Troubkách a potom dále k recyklaci. Bramborové slupky bychom rádi dávali do
kompostu na školní zahradě. Deváťáci Dan Borek, Tom Borek a Vojta Hořín nám
představili téma regionálních potravin. Proč potraviny dovážet a zdolávat tak spoustu potravinových kilometrů, když máme kvalitní potraviny nedaleko?
Kluci společně s paní vedoucí školní jídelny zmínili Zemědělské družstvo v Kokorách, odkud bereme maso. Přemýšleli jsme, jestli jsou pro nás dostupné mléčné
výrobky ze Zlaté farmy ve Štětovicích a chov králíků z farmy ve Výšovicích.
Při besedě jsme popíjeli jablečný mošt, křoupali celozrnné a kukuřičné sušenky
či jablka. Přišli jsme na spoustu nápadů, jak ještě vylepšit naše stravování nejen ve
školní jídelně. Důležitá je také naše spolupráce se školní jídelnou. V létě bychom na
zeleninovém záhoně chtěli pěstovat fazole do polévky, zorganizovali jsme „ovo-hlídku“ jako pomoc při nošení beden Ovoce do škol a největší akcí, která je zaměřena
na spolupráci s jídelnou, je právě probíhající projekt Jídelna je naše.
Ivana Smolková

LISTOVÁNÍ
Ve čtvrtek 5. března zavítal na naši školu projekt Listování, jehož zakladatelem je
populární herec Lukáš Hejlík. Cílem projektu je představit zajímavé knihy formou tzv.
scénického čtení. Jedná se o spojení literatury a divadelního představení, často oživené
kostýmy, různými rekvizitami, vizuálními efekty nebo hudebními prvky. Tento projekt již
běží více než 15 let a získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako formu podpory čtenářství. Herci Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Markéta Lánská přijeli k nám
do školy představit dvě knihy.
Žákům I. stupně byla představena kniha Petry Soukupové Bertík a Čmuchadlo, žákům II. stupně pak kniha Život k sežrání od francouzského autora Mikäela Olliviera.
Představení pro mladší žáky bylo velmi veselé a vtipné, herci skvěle hráli, nevěděli
jsme, kam se máme dívat dřív, jak se střídaly role. Z herců jsme nespustili oči. Dokázali
nás do příběhu vtáhnout, a my si jej tak prožili spolu s Bertíkem. Věříme, že teď bude po
knížce poptávka.
Příběh pro II. stupeň o strastech dospívání byl žákům nepochybně velmi blízký
a mnozí z nich se v něm našli. Celé představení bylo navíc velice zábavné,
vtipné monology a dialogy rozesmály nejen žáky, ale i učitele. A protože byla možnost prezentovanou knihu po představení zakoupit,
neváhali jsme ani minutu a dvě vydání
pořídili do naší školní knihovny.
Říká se, že když někdo něco umí,
že to musí dělat! To je, myslíme, případ projektu Listování – Lukáše Hejlíka
a jeho kolegů. Moc se nám jejich vystoupení líbila. Budeme rádi, když nás
navštíví zase někdy příště s dalšími zajímavými knížkami.
Ivana Smolková
a Karolina Haiderová
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PŘESTÁVKY BEZ MOBILŮ?
Cílem této akce bylo přiblížit školákům, ústy svých spolužáků, možná rizika spojená s nadměrným a mnohdy také neproduktivním užíváním mobilních telefonů, stejně
tak tabletů či počítačů. Členové mediálního týmu, rozděleni do několika skupinek, si
pro každou třídu připravili tematicky laděný program v délce zhruba jedné vyučovací
hodiny.
A tak například žáci 1. – 3. ročníku zhlédli dobrodružný příběh s názvem Eda a Vanda v Onl@jn světě, během něhož nám pomohli nejen správně se rozhodnout, ale
i uvědomit si negativní dopady závislostního chování na mobilním telefonu. Stejně tak
pro čtvrťáky i páťáky byly nachystány mj. scénky, které měly vést žáky k zamyšlení,
jak to může dopadnout, když se místo s kamarády a sourozenci přátelíme s mobilem
či počítačem.
Převážně s žáky druhého stupně jsme se pokoušeli vést debatu, která se týkala
třeba množství času, který denně tráví na mobilních telefonech, potažmo tabletech,
PC, a co je k tomu vede, a zajímalo nás také, mají-li od rodičů stanovený časový limit,
který smí na těchto zařízeních trávit. Předmětem debaty byla i otázka, co by je přimělo
k tomu, aby mobil o přestávkách odložili, zda náhodou nejsou na mobilu jen proto, že
se nudí a nemají „nic lepšího na práci“.
A tak se nám mimo jiné potvrdilo, že žáci by uvítali, kdyby mohli o velké přestávce
ven na čerstvý vzduch, proběhnout se po školní zahradě, zahrát si třeba fotbal, stolní
tenis, měli možnost popovídat si i s žáky jiných tříd, mohli se volněji pohybovat po škole
nebo se jen tak ze školní lavice přemístit do pohodlného sedacího vaku a zalistovat
časopisem anebo se na chvíli začíst do knížky.
Příprava kampaně byla náročná, ve vymezeném čase jsme někdy nestihli vše, co
jsme měli pro žáky jednotlivých tříd připraveno, nicméně všichni žáci MV si zaslouží mé
poděkování a uznání za to, jak se ve výsledku tohoto úkolu zhostili, jak jednotlivé hodiny vedli, jak stanovené téma svým spolužákům prezentovali. Pevně věřím, že mnohé
informace byly pro většinu žáků přínosné, nové, možná překvapivé, nastolená témata
a otázky vedly k zamyšlení, a že nejeden žák přehodnotí dosavadní objem času, který
mobilnímu telefonu denně věnuje.
Zástupci mediálního týmu poté přednesli zjištěné výsledky kampaně panu řediteli,
a to včetně navrhovaných kompenzačních opatření.
Šárka Dvořáková

Ze školního plesu

26

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 1/2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Hned po novém roce
začalo šest přihlášených
dětí jezdit do Hluboček na
lyžařský výcvik. Ráno je
naložil před školkou autobus a po poledni je zase
přivezl. Děti absolvovaly
pět lekcí, a už jsou z nich
lyžaři. Na poslední lekci
byli všichni lyžaři oceněni
medailí.
Jako každý rok, i letos
proběhlo vyšetření očí přihlášených dětí na akci Koukají na nás správně?
Sněhových
radovánek
k
jsme si letos moc neužili, tak
k
jsme se chodili vydovádět do
o
sportovní haly. Mladší děti
ti
mají rády překážkovou dráhu,
starší soutěživé hry a všichni si
nejraději zaskáčou na trampolíně.
V únoru se konal ve školce karneval. Maminky připravily dětem krásné masky.
Přehlídka a tanečky masek
začaly hned ráno ve školce.
Po svačince jsme přeběhli do
sportovní haly, kde karneval
pokračoval. Skupinky dětí se
střídaly na stanovištích, kde
plnily úkoly – hod na cíl, chůzi na lyžích,
lyžích výrobu
klauna, skládání puzzle, tanec ve dvojicích s balónkem a další. Všechny masky
dostaly odměnu.
Za kulturou jsme vyrazili do kina Hvězda v Přerově na hudební pohádku Včelí
medvídci. Zazpívali jsme si písničky ze známého Večerníčku a naučili se něco nového ze života čmeláků.
V březnu za námi přijelo divadlo s pohádkou Včelí královna. Pohádka byla o princi, který hledal svoji princeznu. Pomáhaly mu při tom i děti, které si zahrály na herce.
Všichni jsme se těšili na Velikonoce a začali jsme připravovat výrobky na výstavu. Bohužel, ze známých důvodů byl od 18. 3. provoz mateřské školy přerušen.
Posíláme vám tedy alespoň pár fotograﬁí a doufáme, že vás potěší.
Za mateřskou školu
Vladimíra Hanzlíková
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY
Naší první letošní
akcí byl školní ples, který
jsme jako obvykle pořádali ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Troubky. Přestože
v některých krajích už řádila chřipková epidemie,
na letošní stužkování se
přišlo podívat přibližně 300
lidí, což nám udělalo velikou radost.
Deváťáci nám před-e
vedli své vystoupení, ve
u
kterém společně se svou
Deváťáci
o
otřídní, paní učitelkou Odlomižilíkovou, během devíti miíti
ti
nut představili to nej z devíti
ní
let strávených na základní
škole. Poté proběhlo slav-nostní stužkování, při kte-m
rém žáci poděkovali svým
učitelkám a rodičům a obdrželi od nás dárek, který
jim tento slavnostní okamžik bude připomínat.
K tanci a poslechu
hrála hudební skupina
Blue Band Company
Vystoupení
SPŠ na ško
lním plese
a k občerstvení byly
v nabídce řízky a další dobroty. Návštěvníci mohli také ochutnat
nápoje hned ve dvou
barech.
Pro zpestření večera připravili pořadatelé
vystoupení – tentokrát
si při něm zatancovali
na píseň Franka Sinatry New York, New York
a Kabaret od Laďky
Kozderkové.
O půlnoci byla vyhlášena tombola, která
Školní ples
díky našim sponzorům
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byla opravdu bohatá.
Ples jsme si užili nejen my dospělí, ale i deváťáci, kteří předvedli, že
to na parketě dovedou
pořádně rozjet.
Hned dva týdny po
plese, 8. února, se sál
kulturního domu zaplnil
krásnými maskami, a tak
jsme mohli vidět například postavy z AdamDětské šibřinky
sovy rodiny a z počítačových her, andílka,
tygříka, jednorožce, pravěkou slečnu, Bílou paní, babičku, indiána a spoustu dalších.
Aby se dětem na maškarním líbilo, zajistili jsme pro ně zábavný program Ivo Opletala. Ten pro děti připravil spoustu zábavy v podobě tancování a soutěží s jeho kamarádkami – včelkou a beruškou. Společně s dětmi jsme se také mohli podívat hned na tři
vystoupení aerobiku, které nám předvedly slečny ze ZŠ a MŠ Troubky.
Pro děti jsme připravili také zvířátka z balonků a malou tombolu, ve které si každý
mohl vylosovat menší dárek a samozřejmě, že nechybělo ani občerstvení. Stejně jako
minule, tak i letos si děti mohly přinést vlastní hrníček, abychom zbytečně nezatěžovali
životní prostředí.
Na konci programu byli vylosovaní výherci velké tomboly a na úplný závěr byly konečně na děti vysypány od stropu snad stovky barevných nafukovací balonků, takže
určitě nikdo neodcházel domů s prázdnou.
Užili jsme si krásné odpoledne a těšíme se, až se zase sejdeme na některé z našich
dalších akcí.
Za SPŠ Hana Pospíšilová

Z NAŠÍ FARNOSTI
PAPEŽ FRANTIŠEK K SOUČASNÉ SITUACI
Svatý otec nám nejdříve předkládá text evangelia k zamyšlení a potom ho komentuje. Přijměte tento krásný text, který jsme si dovolili zkrátit, jako duchovní zamyšlení k současnosti.
„Téhož dne večer vybídl Ježíš své učedníky: ‚Přeplavme se na druhý břeh!‘ Rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním.
Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On
však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: ‚Mistře, je ti to jedno,
že hyneme?‘ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: ‚Mlč! Buď zticha!‘ A vítr ustal
a zavládlo úplné ticho.“
„Téhož dne večer.“ Již několik týdnů se zdá, že nastal večer. Husté temnoty
zahalily naše náměstí, ulice a města; ovládly naše životy a vyplnily všechno ohlu-
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šujícím tichem. Dolehly na nás obavy
a rozpaky. Jako učedníci z evangelia ocitli
jsme se náhle v neočekávané a zběsilé
bouři. Uvědomili jsme
si, že jsme na stejné
lodi, všichni zranitelní
a dezorientovaní, ale
zároveň důležití a nezbytní, všichni jsme
povoláni
veslovat
společně, všichni se
potřebujeme navzájem těšit. Na této lodi
jsme všichni.
„Mistře, je ti to jedno, že hyneme?“ Mysleli, že Ježíšovi na nich nezáleží, nestará se o ně. Je to jedna z nejhorších věcí, slyšíme-li mezi sebou, v našich rodinách slova: „Nezáleží ti na mně?“ Tato věta zraňuje
a rozbouří srdce. Otřásla také Ježíšem, protože nikomu jinému na nás nezáleží více
než Jemu. A vskutku, jakmile je požádán, zachraňuje svoje malomyslné učedníky.
„Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?“ Pane, tvoje Slovo nás dnes večer
zasáhlo a dotýká se všech. V tomto našem světě, který miluješ více než my, jsme
se hnali vpřed plnou rychlostí a měli dojem, že jsme mocní a schopní všeho. Chtiví
zisku jsme se nechali pohltit věcmi a strhnout spěchem. Nezastavili jsme se na tvoje
volání, neprocitli jsme tváří v tvář planetárním válkám a nespravedlnostem, neslyšeli
jsme křik chudých i naší těžce nemocné planety. Vyzývavě jsme pokračovali a mysleli si, že budeme v nemocném světě navždy zdrávi.
Nyní, když jsme na rozbouřeném moři, tě prosíme: „Probuď se, Pane!“ Pane,
obracíš se k nám výzvou, výzvou k víře. Výzvou, v níž nejde ani tak o to věřit, že Ty
existuješ, nýbrž jít za Tebou a důvěřovat Ti. V této postní době zní tvoje naléhavá
výzva: „Změňte smyšlení“, „obraťte se ke mně celým svým srdcem“. Voláš nás, abychom se chopili tohoto času zkoušky jako času volby. Není to čas tvého soudu, ale
našeho soudu: čas vybrat si mezi tím, na čem záleží, a tím, co pomíjí, oddělit to, co je
nezbytné, od toho, co nezbytné není. Je to čas k opětovnému usměrnění běhu života
vstříc Tobě, Pane, a vstříc druhým. Počátkem víry je uznání, že potřebujeme spásu.
Nejsme soběstační, sami se utopíme: potřebujeme Pána jako kdysi mořeplavci
hvězdy. Pozvěme Ježíše na loďky svých životů. Odevzdejme mu svoje obavy, aby je
přemohl. Jako učedníci zakusíme, že s Ním na palubě neztroskotáme. Vždyť v tom
je Boží moc, že obrací v dobro všechno, co se stane, i to nepěkné. On vnáší klid do
našich bouří, protože s Bohem život nikdy neumírá.
Drazí bratři a sestry, z města Říma, které vypráví o skálopevné Petrově víře,
chtěl bych dnes večer svěřit vás všechny Pánu na přímluvu Panny Marie, nazývané
Spásou jeho lidu, Mořskou hvězdou uprostřed bouře. Z této kolonády, která objímá
Řím a svět, ať na vás sestoupí Boží požehnání jako útěchyplné objetí. Pán ať žehná
světu, daruje zdraví tělu a útěchu srdci.
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VELIKONOČNÍ SLOVO MÍSTNÍHO PASTÝŘE DUŠÍ
Přichází Velikonoce, největší křesťanské svátky, které oslavíme tento rok trochu jiným způsobem, než jsme zvyklí. Možná nám Pán času a dějin, vzkříšený Ježíš, tímto
vším dopuštěním chce něco říct. Možná něco jako toto:
„Všimněte si lidé dobří, jaké dary jsem vám dával a které vám opět vrátím, ale vy si
jich budete více vážit. Otevírám tím nyní oči pro to, co jsem vám dával, abyste, až vám
to zase vrátím, mohli z nich mít ještě větší radost.“
„Všimněte si lidé dobří, až budete slavit den mého Vzkříšení – velikonoční neděli. Každá neděle je zde pro vás, abyste si odpočinuli od práce, od nákupů, od školy. Je pro vás,
abyste mohli ode mě načerpat pokoj. Je pro vás, abyste se mohli setkat se mnou, vaším
Bohem a Otcem. Nyní jste doma a učíte se být spolu. Věřím, že znovu objevíte tento
den jako krásný a sváteční. Těšte se z něho a radost vaše bude jako řeka požehnání ve
vašich srdcích. Je neděle a kostely jsou zavřené. Dnes se naučte spolu v rodinách opět
modlit a být spolu se mnou. Až se toto naučíte, budou opět otevřené kostely, abyste do
nich přišli připravení a vrátili se domů opět k rodinné modlitbě.“
„Všimněte si lidé dobří, tolik jste věřili penězům a moderní technice, více než mně
a mému slovu. Dnes vidíte, že technika a peníze mohou být naprosto bezmocné. Naopak. Nyní se podívejte kolem sebe. Objevuje se mnoho lidí, kteří chtějí v těchto dnech
pomáhat druhým. Nepotřebují k tomu ani počítač, ani elektroniku, nepotřebují k tomu
ani moc peněz. Mnozí vezmou tašku a jdou se zeptat staré sousedky, jestli nepotřebuje
něco nakoupit. Jiní sednou k obyčejnému a zapomenutému šicímu stroji a šijí roušky
pro druhé, zdarma, prosím. Učím vás, já Ježíš, že více než moderní technika a peníze
je nezištné přátelství mezi druhými. Nepřipadá vám to, jako byste doteďka měli na očích
bláto a přes ně neviděli to důležité?“
Všem čtenářům přeji požehnaný čas Velikonoc. Denně se za vás všechny modlím
a vyprošuji vám ochranu a Boží požehnání. Věřme, že po každém kříži Velkého pátku
a hrobu Bílé soboty přichází radost a jásání velikonočního rána, dne vzkříšení.
 otec Radek

32

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 1/2020

KNIHOVNA
Tento úryvek by vás měl pobavit a alespoň na chvíli zahnat
at
obavy a starosti. Podařilo se?
A BYLA SVATBA
Stalo se, co se stát muselo. Jsem v chomoutu. Spad-la klec a tak podobně. Je zajímavé, že pokud máte malé
é
dítě, není svatba takovou bombastickou událostí, jako když
ho nemáte. Když jsme to všem oznamovali, tak jsme se
dočkali pouze tichého přikývnutí na znamení, že informaci
dotyčný akceptuje, anebo vět typu: „Však už bylo na čase.“
Vypadá to tak, že mít dítě je nejvíc, čeho může člověk dosáhnout, a všechno po tom už je druhořadé.
Zorganizovat takovou obyčejnou svatbu je práce na
několik měsíců. Ono se to nezdá, ale je to spousta drobných úkolů a organizování, které se musí střetnout přesně v konkrétní den
a konkrétní hodinu. Když si vyberete svatbu v barvě lila (každá svatba musí mít svou
barvu, jinak to bude špatná svatba, a když jsem se ptal proč, tak mi bylo řečeno, že
tomu nerozumím a ať jdu radši vázat mašličky na obálky), tak všechno prostě musí být
lila. Jestliže se při obřadu nebo na následné hostině objeví cokoliv, co je třeba ﬁalové, je
konec svatby. Nevěsta začne hysterický mlátit pěstičkama a vypukne panika a rabování.
Co se týče organizování, tak to jsme měli s Natašou rozdělené. Jelikož jsem byl
prokouknut hned v úvodu a označen za neschopného, dostal jsem tři úkoly. Pouze tři.
Zařídit kapelu. Za druhé nechat se ostříhat a za třetí dorazit na svatbu. Nic víc se po
mně nechtělo.
Vzhledem k tomu, že jsem kapelu nesehnal a čtrnáct dní před obřadem jsem horko těžko naháněl alespoň nějakého dýdžeje, projevila Nataša zcela oprávněné obavy,
abych nezazdil i zbylé dva úkoly, tedy abych šel k holiči a abych na svatbu dorazil. Z toho
důvodu jela na obřad se mnou a pokusila se mě sama ostříhat dětskými nůžkami s ﬁgurkou lva na čepeli (jiné nůžky nemáme, jelikož Čeněk by je našel a zabodl si je do hlavy).
Nebudu zbytečně popisovat týdny před svatbou, kdy se Nataša pod tíhou zařizování
a organizování několikrát složila a já jsem trávil dny zamčený na záchodě, kam za mnou
nemohla.
Jelikož jsem po zásahu Nataši s dětskými nůžkami vypadal jako debil, musel jsem jít
ráno v den svatby k holiči. Dostal jsem jasné instrukce: „Nahoře jenom trošku zkrátit a po
stranách zastřihnout kolem uší. Žádný strojek a nic takového. Jestli přijdeš ostříhanej
jako idiot, tak si mě nepřej.“
Jenže kadeřnice se rozvášnila se strojkem, který jsem sice odmítl, ale ona mě přesvědčila, a domů jsem přišel ostříhanej jako idiot. Natašu jsem si opravdu nepřál. Ta
ztropila scénu, byla nepříčetná a v koutku v puse se jí začala dělat zlověstná pěna. Měl
jsem oprávněné obavy, že mě pokouše.
Plán svatby byl takový, že obřad začne po obědě a my mezitím dorazíme na místo
dřív a budeme se fotit, jelikož po obědě půjde Čeněk jistě spinkat (nešel). Dopoledne
jsme všichni tři vyrazili autem do penzionu, kde měla probíhat hostina, abychom se zde
převlíkli, ubytovali a popojeli pár kilometrů na místo obřadu.
Nálada v autě byla svatební. Nataša nalíčená a načesaná cedila mezi zuby poznám-

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 1/2020

33

ky k mé nekompetentnosti, Čeněk ve fungl novém obleku s kravatou zuřivě řval, že kravatu nechce, a snažil se ji z krku strhnout, čímž se dusil a pomalu modral, a já v účesu
Daniela Landy křečovitě svíral volant a rekapituloval si svůj proslov před oltářem (tedy
„ANO“), abych to nepodělal. Jestli takhle vypadá manželství, tak se mám na co těšit.
V penzionu se Nataša s Čeňkem šli převléknout a já jsem ještě něco zařizoval s majitelem. Následně jsem si vzal z auta obal s oblekem, boty a pásek a šel nahoru za rodinou. Nálada v pokoji byla dost rozpačitá. Nataša byla v obličeji úplně rudá a vypadala,
že Čeňka přetáhne šuplíkem. Mladej totiž odmítal už nejen kravatu, ale i košili. Řval jak
tur, pobíhal po místnosti a mlátil hlavou do zdi. Nataša ho pronásledovala a hulákala na
něho, že většího sígra aby člověk pohledal.
A pak přišel můj čas. Má velká chvíle. Rozepnul jsem obal na oblek, zasněně se
podíval dovnitř, pak slastně kouknul z okna, zda se jím bude dát proskočit, a pak jsem
se znovu podíval o obalu. Zamrazilo mě v zádech a pokusily se o mě mdloby. Nahodil
jsem vyšinutý úsměv, spolknul knedlík, který se mi udělal v krku, a oznámil jsem Nataše,
která zuřivě lepila Čeňkovi kravatu ke košili izolepou, že jsem si zapomněl doma kalhoty
k obleku. Samozřejmě že za to mohla ona, neboť na mě měla dohlížet. Bez dohledu
jsem si balil sám a ty kalhoty prostě nechal na věšáku ve skříni. To co následovalo, jsem
v životě neviděl…
Zdroj: D. Landsman Deníček moderního fotra 3 aneb Historky z rodičovského podsvětí
Hana Obrtelová

Společenská kronika
STATISTIKA POHYBU OBČANŮ V ROCE
Rok 2019

Přistěhování

Narození

Odstěhování

Úmrtí

Celkem

Stav

Leden

2

1

-5

-7

-9

2016

Únor

1

0

-2

-4

-5

2011

Březen

3

1

-1

-1

2

2013

Duben

4

0

-2

-1

1

2014

Květen

1

1

-4

-1

-3

2011

Červen

3

4

-5

-2

0

2011

Červenec

3

2

0

-3

2

2013

Srpen

0

3

-4

-1

-2

2011

Září

2

0

-3

-1

-2

2009

Říjen

3

3

-3

-2

1

2010

Listopad

3

0

-1

0

2

2012

Prosinec

1

0

-2

-2

-3

2009

Celkem

26

15

-32

-25

-16

K 31.12.2018 bylo v Troubkách hlášeno k trvalému pobytu 2025 občanů.
K 31.12.2019 je v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu 2009 občanů.
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V lednu 2020 se dožili
významného životního
vý
jubilea

V únoru 2020 se dožili
významného životního
jubilea

V březnu 2020 se dožili
významného životního
jubilea

70 let
Zdeňka Gregovská

75 let
Božena Šišková
Anežka Gregovská
Marie Bělková

70 let
Stanislav Vojtek

75 let
Jana Pospíšilová
80 let
Josef Dočkal
90 let
Růžena Dvořáková

90 let
Marie Nováková
94 let
Marie Ťoupalová

80 let
Maria Mlčochová
Vlasta Mrtvá
90 let
Jiřina Krejčířová
91 let
Květoslava Smolková
vá

93 let
Libuše Jehlářová

OPUSTILI NÁS
František Dočkal, Milena Dvořáková, Zdenka Zatloukalová,
Arnošt Raška, Alois Frgal, Zdenek Říhošek, František Kubita,
Miroslav Krkošek, Anna Krejčířová, Zdeňka Mrtvá

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého člověka.
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A LÉTA BĚŽÍ
TRÓBECKÉ BIGBÍT
ANEB TROCHA NOSTALGIE NIKOHO NEZABIJE
Šedesátá léta minulého století: v Liverpoolu září The Beatles, v Přerově Synkopa,
a co v Troubkách, líhni skvělých muzikantů? „Něco s tím bigbítem musíme udělat,“ řekli si
tenkrát troubečtí výrostci – Jirka Strnadel, Karel Bahounek, Olda Surma, Oťa Mateřánka,
Laďa a Lojza Stískalovi.
Nebude žádná hospoda, a bude se cvičit na ten strunný nástroj, jenž se zove kytara.
A tak jsme v těch krásných sedmnácti bušili do strun, hlava nehlava. Zpočátku to nebylo
žádné umění, ale hlavně rámus. Sledovali jsme udivené výrazy ve tvářích starších obyvatel, jejich ťukání si na čelo a poznámky o chuligánech, ale jako správní frajeři jsme na
to nedbali a hráli jsme dál.
Od španělek a gibsonek jsme postupně přešli na elektrické kytary. Zesilovače a reprobedny české výroby tenkrát nebyly na valné úrovni a o západních výrobcích typu Marshall,
Fender apod., jsme si jen mohli nechat zdát. A také naše ﬁnanční situace byla mizerná. Silně nám vypomáhali naši aparaturní technici, hlavně Tonda Sedlák, bez kterého bychom se
neposunuli dál, a samozřejmě i Emil Smolka. Oba se snažili dostat z dostupných zesilovačů
a reprobeden (domácí výroby) přes chrčení a pískání nějaký ten solidní zvuk.
Doma jsme zdokonalovali své muzikantské umění napojením kytar do rádií, která
však ten nápor nevydržela a brzy „odešla“. Naši rodičové hned změnili přívětivý výraz
v obličeji, zrychlil se jim tep, zasvrběly ruce a my jsme rychle hledali nejbližší dveřní otvor.
Bylo nám totiž hned jasné, že jsme u nich asi z tohoto důvodu příliš nezabodovali a nepřesvědčili je o našem hudebním zápalu. Pěkně nám vyčinili, ale potom nám přesto pomáhali
a podporovali nás, jak se dalo.
Brzy, asi kolem roku 1969, už jsme nabyli odvážného dojmu, že snad něco málo umíme, a nechali jsme se přesvědčit k hraní na plese – jako skupina Plebs.
Zleva: Olda Surma sólo
a zpěv, Laďa Stískal doprovod a zpěv, Oťa Mateřánka
zpěv, Pavel Obrtel (Jirka
Strnadel na vojně) bicí, Karel Bahounek basová kytara.
Zkoušela s námi zpívat i troubecká star Maruška Špalková
(Hýsková), ale ta na obrázku
chybí.

Na fotograﬁi je zády
zvěčněn náš věrný fanoušek a kamarád Drahoš
Vrána. Pamatuji si docela
přesně, že jakmile tenkrát zaduněly sálem první
akordy našich kytar, Drahoš originálními a neopakovatelnými tanečními pohyby svého
těla zval na parket ostatní účastníky plesu.
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Skupina doznala za krátký čas určité obměny díky základní vojenské službě. Je to
vidět na této fotograﬁi, kdy bylo pouhé třískání do kytar obohaceno o zvuk saxofonu
a trubky. Rytmiku obstarávali Troubečáci, saxofon a trubku kluci z Horní Moštěnice.
Na obrázku jsme
zachyceni asi v roce
1970, kdy jsme poprvé hráli v neděli
od 18 hod. na troubeckých
hodech.
Před hraním jsme
z toho všichni měli
bobky,
účastníci
zábavy byli totiž jak
domácí, tak i přespolní. Já jsem to
tak silně prožíval,
že jsem několikrát
musel řešit problém
střevního charakteru. Co jsme neuhráli, to jsme vyzpívali
a obecenstvo bylo
tak silně loajální
k našemu výkonu,
že nám i několikrát
zatleskalo. Nějaký
čas jsme v této sestavě vydrželi a po
odchodu basisty na
vojnu si vzal kytaru
Pepa Vojtek, který
už bohužel dnes žije
jen v našich vzpomínkách.
Na fotograﬁi je
sestava
Karoliny
okolo roku 1976,
která si trouﬂa hrát
doma již častěji,
a taktéž i jezdit po
okolí. Možná díky
lepšímu stavu aparatury i hry.
Zdeněk, Standa
a Pavel i dnes rádi
zahrají na oslavě.

Zleva: Laďa Stískal, Ruda Herman, Lojza Stískal, Jirka Kočička, Karel
Bahounek a za bicími je schovaný Pavel Obrtel.

Zleva: Zdeněk Pavlištík varhany a zpěv, Josef Veinlich (Přerov)
sólová kytara, Standa Olejníček doprovod a zpěv, Pavel Obrtel bicí,
Laďa Stískal basová kytara a zpěv.
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Já také ještě něco zabrnkám a stále si pohrávám s myšlenkou skupiny Karolina revival,
alespoň na chvíli. Nelze v tomto krátkém článku obsáhnout věci, které se v uplynulém
čase udály, pěkné, krásné, ale i ty horší, ale všechny zůstávají navždy v našich srdcích,
jak s trochou nostalgie, tak i hřejivým pocitem, že jsme u toho troubeckého bigbítu byli
první pionýři. A to nám už nikdo nevezme.
Děkuji za skupinu Plebs a Karolina všem a všem (nechtěl bych na nikoho zapomenout), kteří nás nezatratili hned na počátku, poradili a pomohli v rámci svých možností,
kamarádkám a kamarádům, kteří jezdili s námi a fandili nám v té krásné době, kdy jsme
byli mladí a nadšení.
Dnes, když se my „brnkálisti“
kál
ális
isstiti““
sejdeme u piva, zavzpomínáme a vedeme
ty důležité hospodské
řeči, stále se shodujeme
v jednom. Pokud se podruhé narodíme, jdeme
do toho znovu, protože
to bylo prostě fajn.
Laďa Stískal

Karolina – Zd
eněk, Standa
a Pavel v hasi
čárně,

r. 1985

Na závěr přikládáme ještě tyto dvě fotografie z našich archivů, protože redakci bylo líto je nezveřejnit.
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NAŠI DOPISOVATELÉ
LOTYŠSKO
Nevěděla jsem, co od
této země očekávat a možná proto pro mě byla velkým
lákadlem. Na internetu jsem
bleskově proletěla pár cestopisů, mrkla na fotky jiných
cestovatelů a bylo jasno! Vyrážíme do Rigy – hlavního
města Lotyšska.
Díky malé návštěvnosti
není město zatěžováno davy
turistů. Působí tedy bezpečně
ě
a nechá vás blíže nahlédnoutt
do života místních lidí. V cent-ru najdete spoustu historických
h
budov, úzkých uliček, restaurací,
í,
kaváren a barů. Všude panovala
la
příjemná atmosféra a Lotyši se
mile usmívali. Ve vzduchu se mísily vůně jejich typických pokrmů, jako jsou pirohy a rybí
ybí
speciality. Do nedávna byla národním jazyykem ruština, a tak se hodí ovládat alespoň
oň
její základy.
Na výlet jsme se vydali do lázeňského
o
městečka Jurmaly. Půl hodiny vlakem od
d
Rigy. Ta se nachází na pobřeží Baltského
o
moře. Hlavní promenáda s trhy vás do-vede přímo na nádhernou, čistou pláž.
Lotyšsko nabízí desítky kilometrů
lometrů pláží
s bílým pískem. I když tu
u
nepanuje úplně vhodné
urace
podnebí pro koupání,
á resta
Znám Rigy
u
každý si tu přijde na své.
v centr
Pláže vybízí k letním sportům, k odpočinku, k procházkám po pobřeží, otužilí
jedinci se mohou vykoupatt
yv 20 °C moři. My jsme zbytek dne strávili sluněním na
me
pláži a podél pobřeží jsme
došli do městečka Majori,
ori,
odkud jsme se vydali zpět do
Rigy.

Jurmala –

pláž dlouh
á 30 kilom
etrů

Kostel
sv. Gertrud
y, Riga
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Další z našich cest vedla do vnitrozemí a to do
o
městečka Sigulda poblíž řeky Gauja. Sigulda se na-chází uprostřed malebné přírody a je ideálním výcho-zím bodem pro výlety do okolí. Vyrazili jsme už brzyy
ráno, a abychom toho stihli co nejvíce, půjčili jsme
e
si elektrokola a projeli si celé okolí. Po cestě jsme
narazili na spoustu sportovních atrakcí jako je lanové centrum, větrný tunel, lyžařské sjezdovky nebo
koryto bobové dráhy, která splňuje olympijské standarty a často se tu jezdí závody světového poháru
bobistů a skeletonistů.
V následujících dnech jsme ještě stihli navštívit spoustu míst, které určitě stojí za zmínku, jako
je Národní park Kemeri nebo přímořské městečko
Saulkrasti.
Lotyšsko nás velmi mile překvapilo. Je to úžasná země, která je velmi opomíjená. Je to jedna z destinací, kam se chceme rozhodně jednou vrátit.
Mira
Mira a Lucka
Luc
ucka
ka Obrtelovi
Obr
brte
telo
lovi
vi
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Pláž Saulkrasti

Sigulda!
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
TROUBECKÝ KLUB SENIORŮ
I v letošním roce jsme se setkávali, dokud to
bylo možné, každých čtrnáct dní v klubovně pod
kulturním domem. V lednu se uskutečnila velmi
zajímavá cestopisná přednáška paní Zlatuše Knollové na téma na Srí Lanku přes Dubaj, která byla
spojena s ochutnávkou cejlonských čajů. Z pohybových aktivit je třeba vzpomenout hru na dvou
bowlingových drahách v restauraci U Madony
v Přerově.
1. místo
Ve Výstavní síni Pasáž v Přerově jsme navštívili velmi pěknou výstavu k 75. výročí za-hájení strategické bitvy o benzín. Tato největšíí
letecká bitva mezi 15. leteckou armádou USA
A
AF a německou Luftwaﬀe JG 300 se odehrá-la nad Přerovskem (také nad naší obcí) dne
17.12.1944. Útok německých stíhaček a amerických bombardérů začal v prostoru mezi Olomoucí a Přerovem. Na výstavě jsme se dověděli významné podrobnosti z této strategické bitvy
2. místo
o benzín a o její první oběti. Seznámili jsme
se s archeologickým průzkumem a jeho nálezy při mapování průběhu bitvy, a také s písemný-mi vzpomínkami přímých účastníků.
V rámci vepřových hodů, které pořádala
naše obec, jsme se podíleli na organizaci soutěže o nejlepší koláč. Kynuté koláče napeklo 12
soutěžících, kteří své výrobky v průběhu akce
nabízeli. Naši občané v přísálí kulturního domu
ochutnávali a hodnotili tyto voňavé dobroty.
3. místo
Letos získala v této anonymní soutěži nejvíce
bodů paní Helena Vránová, druhé místo patřilo Anežce Brázdové a o třetí místo se podělily
Eliška Kratochvílová a Marie Surmová. Všichnii účastníci
soutěže napekli opravdu velmi chutné a dobré koláče. Všichni, kteří se do soutěže
zapojili, obdrželi jako poděkování od starosty obce účastnický list a věcnou cenu.
V březnu jsme se jako každoročně sešli na společné besedě na Zavadilce. Tenkrát
jsme ještě netušili, že to bylo na delší dobu poslední společné setkání, protože brzy poté
byl vyhlášen v ČR stav nouze.
Děkujeme vedení obce a zaměstnancům obecního úřadu, že se o nás, seniory, v této
mimořádné době pečlivě starají a že nás včas informují o všech nutných opatřeních,
souvisejících se stavem nouze. Všichni prožíváme velmi těžké období, ale věříme, že nic
netrvá věčně a že to všichni společně zvládneme.
Jarka Špalková
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O nejlepší koláč

Výstavní síň Pasáž v Přerově
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů, které se konalo
20. 11. 2019 v Bělotíně, prakticky uzavřelo hasičský rok. Každý sbor obdržel
Zpravodaj OSH, který bilancoval veškeré dění dobrovolných hasičů v okrese. Toto shromáždění také schválilo výsledky hospodaření OSH za daný rok a schválilo
plán rozpočtu na rok 2020.
V pátek 10. 1. 2020 jsme se sešli na výroční valné hromadě sboru. Mezi našimi
hosty jsme přivítali starostu obce, zástupce hasičského záchranného sboru územního
odboru Přerov, sbory našeho okrsku, hasiče z Bochoře a Vlkoše. V úvodu valné hromady byla minutou ticha uctěna památka našich zemřelých sester a bratrů.
V obsáhlé zprávě o činnosti se hovořilo nejen o kladech, ale také o záporech, které náš sbor provází v jeho každoroční dobrovolné činnosti. Součástí hodnotící zprávy
byly i výsledky hospodaření jak s vlastními, tak i obecními prostředky. Starosta obce ve
svém příspěvku vyzvedl naši aktivitu při brigádnické činnosti. Také nás ubezpečil, že
v rozpočtu bude pamatováno na údržbu hasičské techniky. Na valné hromadě byl také
zvolen nový výbor sboru. Starostou sboru byl zvolen br. Vlastimil Zatloukal, místostarostou sboru byl zvolen br. Pavel Mlčoch ml., velitelem br. Bc. Petr Březina, zástupcem
velitele br. Pavel Kamelandr, vedoucím mladých hasičů br. Martin Konečný, jednatelem
a kronikářem br. Lukáš Bálint a preventistou br. Pavel Mlčoch st.. Na valné hromadě byli
zvoleni kandidáti do okrsku č. 1 Troubky.
Valná hromada schválila usnesení z valné hromady sboru. Jen pro zajímavost uvádím, že náš sbor měl k datu konání valné hromady 77 členů. Z toho je 30 mladých hasičů
a 47 dospělých – z nich je 5 žen, 28 mužů a 14 členů je důchodového věku.
V únoru jsme v Bochoři hodnotili činnost našeho okrsku. Výroční valná hromada proběhla 7. 2. 2020 v Bochoři a byla také volební. Starostou okrsku byl zvolen br. Vlastimil
Zatloukal, velitelem okrsku br. Lukáš Rada z Bochoře, vedoucím mládeže a strojníkem
okrsku byl zvolen br. Jiří Němec. Do okresních funkcí byli navrženi: br. Jiří Němec do revizní komise, br. Martin Konečný do rady mládeže, br. Vlastimil Zatloukal do rady velitelů
a výkonného výboru OSH.
V únoru jsme také pořádali tradiční hasičský ples. Výbor sboru vyslovuje poděkop p buď ﬁnančně nebo
vání všem sponzorům a členům,, kteří přispěli
mboly. Ples v roce
svými dary do bohaté tomboly.
2021 je naplánován na
20. 2. 2021.
S příchodem nového
roku 2020 začal nový výcvikový rok pro naše aktivní členy a výjezdovou
jednotku obce Troubky.
Byla zahájena příprava
školení pro výjezdovou
jednotku.
Témata na letošní vý-cvikový rok jsou daná. Zim-jní měsíce trávili naši nejní
mladší hasiči ve sportovní
říhale, kde trávili svůj čas přížní
pravou na blížící se soutěžní
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sezonu. Hlavní náplní jejich přípravy bylo kondiční cvičení a míčové hry. Na konci května
je totiž čeká hra Plamen, kde se budou snažit o dosažení těch nejlepších výsledků.
V únoru se naši mladí hasiči zúčastnili halové soutěže v Tovačově. Z našich mladých
hasičů se nejlépe umístil Miroslav Stoklásek, a to na pěkném třetím místě.
Pokud to dovolí situace související s vyhlášením nouzového stavu v ČR, budou
v květnu následovat soutěže v požárním útoku, okrskové kolo v Bochoři, které je plánováno na 7. 5. 2020, a dále je plánován seriál soutěží VC poháru Hané. Ten se letos má
konat na fotbalovém hřišti 21. června, a to jak v kategorii dospělých, tak i mladých hasičů
a mužů nad 35 let.
Vážení spoluobčané, v současné době je naše republika zkoušena těžkým virem
a záleží jen na nás, jak se s tím všichni vyrovnáme. Dodržujme nařízení vlády naší republiky a obce Troubky a tím se pokusme omezit další šíření epidemie. Akce, které zde
uvádím, jsou zatím bohužel do odvolání všechny zrušeny, ale já pevně věřím, že náš
tradiční Pohár Hané se nakonec uskuteční. Zatím jsou také zrušena veškerá školení
a výcvik jednotky.
Byla dokončena první etapa opravy hasičské zbrojnice (chybí konečná úprava podlah). Druhá etapa už měla být zahájena, ale v současné době nedokážeme říct, kdy to
bude. Vše záleží na okolnostech souvisejících s nouzovým stavem v ČR.
Výbor sboru vyslovuje poděkování všem členům, kteří se aktivně podíleli na opravě
a udržování techniky v provozuschopném stavu, a také všem, kteří se podíleli na všech
akcích pořádaných našim sborem.
Starosta sboru Vlastimil Zatloukal

POKYNY PRO BEZKONTAKTNÍ DORUČOVÁNÍ
ZÁSILEK LIDEM V KARANTÉNĚ
Pokud je dům opatřen domovním telefonem, nebo pokud je známé telefonní číslo adresáta, doporučujeme nejprve se spojit s adresátem a oznámit mu úmysl doručit zásilku
bezkontaktním způsobem a popsat mu postup jejího doručení.
Rodinný dům
• Pokud to rozměry zásilky dovolují, vložit ji do poštovní schránky
• Pokud se zásilka do poštovní schránky nevejde, vložit ji do plastové tašky a zavěsit ji
na kliku (kouli) dveří či vrátek, případně položit na zem
• Vyzvat adresáta k převzetí zásilky (např. zazvoněním na domovní zvonek)
• Odstoupit na vzdálenost minimálně čtyři metry od vstupu do domu
• Vyčkat až si adresát zásilku převezme
• Ošetřit si ruce dezinfekčním přípravkem
Bytový dům
• Zásilku vložit do plastové tašky
• Zajistit si vstup do bytového domu
• Zavěsit tašku se zásilkou na kliku/kouli dveří bytu
• Vyzvat adresáta k převzetí zásilky (např. zazvoněním na bytový zvonek)
• Odstoupit ode dveří na vzdálenost minimálně čtyři metry
• Vyčkat až si adresát zásilku převezme
• Po opuštění domu si ošetřit ruce dezinfekčním přípravkem

44

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 1/2020

HANÁK TROUBKY
Jaro již pomalu klepe na dveře a všechny naše složky Hanáků až do nedávna pilně
nacvičovaly na vystoupení v tomto roce. Bohužel tato zlá epidemie přerušila nejen činnost našeho spolku, ale i spoustu jiných aktivit.
Letos máme již docela dost nabídek na vystoupení, a tak zbývá jen doufat, že je
budeme moci uskutečnit. Naši sousedé v Tovačově mají v červnu slavit 25. výročí a na
tyto oslavy pozvali i náš celý soubor – starou i mladou gardu. Poté jsme přislíbili účast
na mezinárodním festivalu v lázních Bělohrad, kde bychom měli být celý víkend. Máme
také pozvání na národopisnou slavnost do Brna. Ale ta by měla být už v květnu a to asi
nebude vzhledem k stávající vážné situaci reálné.
V září bychom měli být hosty na oslavách 45 let Blaťáckého souboru ze Ševětína.
A potom už by měly být hody. Snad se situace do té doby vrátí do normálu a život bude
zase ve starých kolejích. Všem nám velmi chybí setkávání na zkouškách a nacvičování
tanců a písniček. Hlavně malým dětem, kterých byl vždy plný sál.
Však na prosincových oslavách u cimbálu se všeci ukázali v co nejlepším světle.
A zasloužený potlesk patřil i bývalým členům, kteří tančili jako „stará garda“, ale to slovo
stará tam vůbec nemusí být. Provedení tance bylo jako zamlada! Určitě budeme rádi
v tomto duchu pokračovat i nadále, protože se všem moc líbilo, že se opět po letech
setkávali a vzpomínali.
Medvěda jsme letos vodili za doprovodu početné družiny masek po celé dědině. Do
tance a do kroku hrála muzika a průvod končil až za tmy. Zastávek je stále více. Jsme
rádi, že se nám tuto tradici podařilo obnovit a snažíme se ji udržet.
Pomalu jsme se přehoupli do další padesátky. Jaká bude, to již budou hodnotit jiní.
Ta první padesátka byla velmi krásná a klidně bychom si ji zopakovali. Budeme se i nadále snažit jít ve stejných šlépějích a tyto krásné tradice udržovat pro příští generace.
Nyní tedy máme nucenou přestávku, ale když nás nezastavila ani velká voda, tak nějaké virus nás také nezastaví. Zpívat a tancovat se dá i doma v kruhu rodinném, protože
kdo má písničky rád, ten si zazpívá i sám. A to je náš případ.
Tak vám, milí Troubečáci, přejeme krásné jaro a až tato šlamastyka skončí, tak se
opět těšíme na setkání s vámi. Buďte zdrávi!
Za spolek Hanák Staňa Vojtek
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
MOCHYNĚ PERUÁNSKÁ – TŘEŠEŇ INKŮ
Možná jste už ochutnali oranžové kuličky sladké, naakyslé a příjemně osvěžující chuti, kterými bývají ozdobenyy
nápoje nebo dezerty, ovocné saláty, poháry a podobně..
Lze z nich, po doplnění jablky, udělat i výbornou marmeládu. Pokud vám zachutnaly, není nijak složité si mochyni
vypěstovat na zahrádce. Kromě sladkokyselé chuti poskytuje mochyně také další bonus ve formě příznivých
zdravotních účinků. Obsahuje vitamíny A, B a C, takže
při pravidelné konzumaci můžete posílit svůj imunitní
systém. Jako silný antioxidant má protizánětlivé účinky,
dokáže na sebe navázat škodlivé volné radikály v těle
a dostat je ven. Proto vám pomůže předcházet celé řadě
onemocnění.
Mochyně peruánská nebo také Třešeň Inků je absolutně nenáročná jednoletá rostlina, která nevyžaduje
téměř žádnou péči a na konci léta vás odmění velkým
množstvím velmi chutných plodů. Musíte si ovšem dát
pozor a nezaměnit ji za mochyni židovskou, ozdobnou
trvalku s rudými lampionky, používanou v různých dekoracích květinových vazeb. Její plody jsou jedovaté!
Oproti tomu mochyně peruánská má plody jedlé, ale
opět pozor – až po dozrání! Nezralé plody i zbytek rostliny jsou také jedovaté. Nikdy nejezte nazelenalé plody této rostliny. Zralé plody poznáte
podle toho, že lampionek zaschne a uvnitř zůstane oranžová třešnička. Když si koupíte
osivo v obchodě, nemůžete se rozhodně splést.
Semínka pro předpěstování sazeniček je potřeba vysít do substrátu co nejdříve
v únoru nebo březnu. Později si můžete koupit již předpěstované sazeničky. Vlastní
semena pak získáte hned z prvního roku úrody a budete jich mít mraky. Semínka jsou
ovšem malinká a musí se před uskladněním dobře vysušit.
Až se ukáží první pravé listy, přepíchejte je nejprve do sadbovače, a pak každý zvlášť
do kelímku nebo rovnou do malých květináčků či kelímků. Následně je předpěstujte
stejně jako rajčata. Ven sazenice vysazujte až po „zmrzlých”. Mochyně mají rády hodně
živin (půdu obohacenou hnojem), hodně slunce a tepla, tedy jižní stanoviště. Pochází
totiž, jak už z názvu vyplývá, z tropické Jižní Ameriky.
V průběhu července a srpna se mochyně hodně rozroste a rozvětví a je třeba ji
přivázat k opoře (třeba k bambusové tyčce). V červenci začíná mochyně kvést. Po odkvětu se objeví malinký „lampionek“, ve kterém postupně roste a zraje
třešeň. Plody ale dozrávají až pozdě – od začátku srpna
do září. Sklidit je však musíte před prvními mrazy (sklízí
se i s „lampionky“) a uložte je pak v chladu a v suchu, kde
vydrží i několik měsíců. Plody, které jsou ještě nezralé, ale
už mají „bobulku“, skliďte také a nechte je dozrát na okně,
podobně jako rajčata. Pokud máte doma sušičku potravin,
můžete se na zimu zásobit sušenými plody.
m
Myška Sázelka
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
MALÉ RADOSTI
V této době, kdy jsme obklopeni všudypřítomným strachem a nejistotou, bychom vás
chtěli povzbudit a podělit se s vámi o naše malé radosti. Byť se lidská společnost zastavila, příroda pokračuje ve svém koloběhu dál. Nastává jaro a všude kolem nás se rodí
nový život. Většina z nás má ve svých chovech nové přírůstky, které nám dělají radost.
Jsou to ty maličkosti, které nás potěší a na tvářích nám vykouzlí úsměv. Pro někoho to
jsou právě mláďata, pro někoho narcisy a pro někoho oběd s rodinou nebo procházka
do přírody. Na tom, co nám dělá radost, vlastně ani moc nezáleží, důležité je, abychom
se na tyto momenty zaměřili a naplnili jimi naše dny.
Myslím, že zrovna teď je čas, abychom se zastavili a připomněli si, co nám dělá
radost a na co jsme dlouho neměli čas. Věnujme se rodinám, zahrádce, knížce nebo
třeba i domácím mazlíčkům. Naše odchovy však nejsou pouze radost, ale také starost.
Na druhou stranu jsou pro nás také známkou toho, že naše úsilí není zbytečné a že naši
práci děláme správně.
V jednom vrhu králíků bývá většinou 6–12 mláďat, přesné číslo však závisí na plemeni. Mláďata se rodí slepá, holá a zcela závislá na své matce. Oči otvírají až kolem 10.
dne a do dne 20. opouští hnízdo, které pro ně jejich matka před narozením připraví. Samostatnými se stávají kolem 54. dne, kdy je možno je od matky odstavit.
Momentálně nám nezbývá nic jiného než
doufat, že se naše mláďata budou těšit pevnému zdraví a že je co nejdříve budeme moci
předvést veřejnosti na našich výstavách.
Ostatně pevné zdraví a notnou dávku optimismu přejeme i vám všem. Doufáme, že strach
vystřídá opatrnost a nejistotu solidarita. Buďme
k sobě ohleduplní a pomáhejme si navzájem.
Jsme na tom všichni stejně, a hlavně, jsme v tom
spolu…
á
Za ČSCH Adéla Vyvlečková

MYSLIVECKÝ SPOLEK
I když je v současné době nejen v naší republice téma-tem číslo jedna koronavirus a boj s ním, tak musí spousta
a
základních lidských činností fungovat i v těchto ztížených
podmínkách. Poděkujme těm, kteří bojují proti viru v prvních liniích, i těm, kteří zajištují chod obcí, měst a celého
státu. Snažme se dodržovat to, co nám krizový scénář
doporučuje a přikazuje. Situace se mění ze dne na den
a nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, aby věděl, co bude
v následujících dnech, týdnech a měsících. Věřme, že
bude líp, ale přispět k tomu musíme úplně všichni.
A jelikož toto místo zpravodaje je rezervováno pro
troubeckou myslivost, za což redakci děkujeme, věnujme se svěřencům Hubertova cechu a jejich činnosti.

Jedním z prvníc
h jarních
ptáků, kteří k ná
m z tepla
přilétají a můžem
e ho vidět
i přímo v obci je
holub hřivnáč
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Druhá lednová sobota byla vyhrazena tradičnímu mysliveckému plesu v Kulturním domě v Troubkách. Jako obvykle
pečlivá příprava naše a našich příznivců – slavnostní výzdoba kulisami, dobrá hudba, myslivecká kuchyně, myslivečtí
trubači, bohatá tombola a zvlášť vypravený autobus z Přerova – to mělo být lákadlem pro hojnou návštěvu. Bohužel
i přes kvalitní propagaci bálu nepřišlo do kulturního stánku
obce tolik účastníků, kolik bychom si sami přáli. Škoda.
Začátek března se nese ve znamení bilancování mysPasování na lo
liveckého roku a hospodaření spolku. Spolu s pozvanými
vce
sr
nčí a černé zv
hosty si členové vyslechli na výroční členské schůzi zpráěře,
Nenadál
vy funkcionářů spolku o tom, co jsme dokázali, o tom, kde
nás bota tlačí, a o tom, že by nás nemusela čekat zrovna
špatná budoucnost. To vše bylo v čase, kdy jsme sice věděli
o čínském koronaviru, zdál se být daleko od nás, ale jak se
ukazuje, opak byl pravdou. On už měl na mnohých místech
Evropy otevřené dveře.
Nemusíme zastírat, že pro naši činnost je nutné získávání ﬁnancí zejména z našich akcí pro veřejnost a jsme i rádi
vce
za poskytované dotace. Pokud by nám neviditelný nepřítel
í na lo
sován né zvěře,
a
P
znemožnil tyto cesty, určitě se nám bude hůře dýchat. Ale to
o
čer
srnčí a
je v porovnání s udržením zdraví nás všech nicotný problém,
m,
k
á
Dvoř
který nestojí za řeč.

Jako na téměř všech mysliveckých akcích,
tak ani na plese nesměli chybět myslivečtí trubači ZÁTRŽA
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Vraťme se však k jednání členské schůze. V jejím rámci proběhlo pasování lovců
srnčí a černé zvěře. Své první kusy ulovili naši hosté Zdeněk Nenadál a Michal Dvořák.
Pasování prováděl myslivecký hospodář a jmenovaní převzali z rukou předsedy spolku
pasovací listy, které by měly čerstvým lovcům připomínat ony významné myslivecké
okamžiky.
Těžko lze předvídat, zda se uskuteční plánované akce v nejbližších měsících, nicméně připomeňme si, že v neděli 17. května jsme vyhradili Konírnu burze mysliveckých a rybářských potřeb, že v neděli 7. června by měla trojčlenná družstva brokových
střelců trefovat asfaltové terče na střelnici Vlažná a věřme, že týden po troubeckých
hodech se přijdete pobavit opět na Konírnu, tentokrát na již VIII. myslivecké slavnosti
s živou hudbou a dalším doprovodným programem. Aktuální informace určitě najdete
na našem webu www.myslivosttroubky.webnode.cz.
V přírodě se nám probouzí jaro. Nenaplnilo se sice pořekadlo – únor bílý, pole sílí,
ale březen, za kamna vlezem, jsme zažili. A jak to bude v době publikace tohoto čísla
zpravodaje, to právě prožíváte při jejím pročítání. Bude to duben, ještě tam budem?
Hodně sil pro zvládnutí zákeřného koronaviru a v tomto případě i zdravíčko úplně
všem.
Luděk Judas,
jednatel Mysliveckého spolku Mezivodí Troubky

JEZDECKÝ ODDÍL
V důsledku viru COVID-19 jsou zrušeny i sportovní
akce, a to se týká i jezdectví. Bohužel nikdo neví, jak
dlouho bude tento zákaz platit.
Náš jezdecký oddíl má naplánovaný jezdecký
den tradičně na druhý červnový víkend, konkrétně na
13. 6. 2020. Teď momentálně nemá význam spekulovat,
zda se uskuteční, nebo ne. Uvidíme, s ohledem na vývoj situace. Samozřejmě, že bychom jezdecký den rádi
uspořádali, a to i z důvodu, že loni se
akce neuskutečnila kvůli kolizi termínů
ve zlínské oblasti ČJF.
Přípravu na sezonu jsme zahájili již
v průběhu zimy a pokračujeme i nadále. V rámci brigád udržujeme překážky
ve funkčním stavu a budujeme nové.
V „tréninkovém středisku Vápenice“
jsme postavili novou crossovou překážku, která slouží k tréninku všestrannosti.
Na závěr nezbývá, než vám všem
Nová cro
popřát pevné zdraví a aby se život co
ssová pře
kážka na
nejdříve vrátil do starých kolejí.
Vápenic
i
Jaroslav Vrána
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ZE SPORTU
TJ SOKOL TROUBKY
OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
TJ Sokol Troubky měla k 31. 12. 2019 298 členů v oddílech ASPV, volejbalu, ledního hokeje, jezdectví, ﬂorbalu a nově malé kopané, což je o 46 členů více než v předcházejícím roce.
Nárůst členské základny zaznamenaly oddíly ﬂorbalu, jezdectví a volejbalu.
Výkonný výbor (VV) se pravidelně scházel po loňských volbách v sedmičlenném složení na
svých zasedáních a jeho prvním úkolem bylo zvolení předsedy, hospodáře a tajemníka. Funkci
předsedy, stejně jako v minulých letech, zastává Martin Frgal, hospodářkou zůstává Ilona Vojtášková, pouze ve funkci tajemníka vystřídal Čestmíra Stavinohu Stanislav Svozil ml.
Na těchto zasedáních řešil výbor úkoly uložené valnou hromadou a jiné záležitosti spojené
především s chodem sportovní haly, zajišťováním ﬁnančních prostředků na provoz a údržbu
sportovišt, na investiční akce a v neposlední řadě se zabýval činností v jednotlivých oddílech
a v TJ jako celku.
Úkoly uložené valnou hromadou spočívaly v dohlížení na hospodárný provoz sportovní
haly. Stejně jako v minulých letech jsme se zapojili do internetové aukce energií, tentokrát jsme
soutěžili dodávku plynu. Co se týká hospodárného provozu a bezpečnosti, byla nám členy
oddílu hokeje nabídnuta pomoc při výměně zářivkových svítidel v prostorách zázemí sportovní
haly za nové, ledkové. Tato výměna již proběhla, a tak jistě uspoříme elektrickou energii a tím
i ﬁnance. V loňském roce byly také vyměněny dveře do skladu nářadí a náčiní v zadní části haly.
Co ještě stále nemáme dořešené, je ﬁnanční vyrovnání s obcí týkající se zaplacení elektro-rozvaděče na nově vybudovaném multifunkčním hřišti neboť naše TJ tento rozvaděč v minulosti hradila ze svých prostředků. A také zbývá smluvně dořešit užívání a provozování tenisových kurtů u sportovní haly.
Finance na celý rok 2019 se podařilo zajistit díky ﬁnančním příspěvkům, především z rozpočtu Obce Troubky 495 000 Kč, z Okresního sdružení ČUS v Přerově 60 000 Kč, z příspěvku
od Olomouckého kraje 20 000 Kč. Na pořízení traktorové sekačky s vertikutátorem na údržbu
ploch v majetku sokola jsme získali 50 000 Kč od Olomouckého kraje, 51 000 Kč od obce
Troubky a cca 45 000 Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů. Bohužel z dotačního titulu Můj Klub
vypsaného MŠMT v loňském roce, přestože bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na
250 250 Kč, nepřišla na účet TJ ani koruna. Další příjmy plynou z příspěvků našich členů, pořádaných sportovních a kulturních akcí během roku, od sponzorů a v neposlední řadě z pronájmů
sportovní haly a dalšího majetku TJ Sokola Troubky.
ZÁMĚRY TJ
Jako ukončený záměr se dá brát předání projektu rekonstrukce asfaltové plochy na multifunkčním hřišti v ulici Na Dolách, kdy byl projekt se stavebním povolením předán obci a hřiště
je již v provozu. Praktické nedostatky této stavby výbor prezentoval na jednáních zastupitelstva
obce.
Oddíl volejbalu dlouhodobě uvažuje o výstavbě přístřešku v areálu na Záhumení. Na tuto
akci má k dispozici cca 170 000 Kč od obce Troubky z nevratné ﬁnanční výpomoci poskytnuté
na projekt Energetické úspory sportovní haly.
Pokud jde o další využití kotelny vedle sportovní haly, tak byl osloven projektant, aby zpracoval návrh na její přebudování na krátkodobé ubytovací zařízení.
A dalším plánovaným záměrem je vybudování automatické závlahy na fotbalovém hřišti
za sportovní halou.
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100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ SOKOLA
V listopadu 2019 proběhla oslava 100. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Troubky.
Samotná oslava proběhla na několik etap. Začátek byl ve znamení turnaje ve volejbalu smíšených družstev, při kterém byly uděleny pamětní medaile devíti bývalým nebo současným
členům TJ. V odpoledních hodinách byl volejbalový turnaj dohrán a nebylo důležité vyhrát, ale
zúčastnit se. Poté následovala prezentace historie 100 let TJ a jejích jednotlivých oddílů. Tuto
prezentaci je možné zhlédnout i na webu Sokola. Oslavy pokračovaly rautem a volnou zábavou až do pozdních nočních hodin. Kromě této větší akce uspořádala TJ tradiční velikonoční
a štěpánskou zábavu.
ZE SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ
Kromě pravidelných cvičení jednotlivých oddílů proběhl již 6. ročník Pohodové soboty
a v loňském březnu i 2. ročník Tróbecké bludičky – zázemí poskytla sportovní hala a na organizaci se podílely všechny oddíly TJ. S počtem 170 účastníku překonala „bludička“ první ročník, kterého se zúčastnilo 120 závodníků. Více o Pohodové sobotě a také o letošní plánované
„bludičce“ se můžete dočíst v článku paní Ilony Vojtáškové.
4. května se v Ústí u Hranic na Moravě konalo okresní kolo soutěže v přírodě Medvědí
stezka. Tradičně se tohoto závodu účastníme a ani tento rok nebyl výjimkou. Tentokrát jsme
nastoupili v počtu 8 hlídek, tj. 8 dvojic.
V červnu proběhl 3. ročník volejbalového turnaje Letní slunovrat za účasti 6 družstev z blízkého okolí.
Atletický čtyřboj – sprint, vytrvalostní běh, skok do dálky a hod kriketovým míčkem (granátem) je každoroční závod, který pořádá ASPV. Přes okresní kolo se nejlepší sportovci probojují
do kola krajského a ti nejlepší z nejlepších až do republikové soutěže. Zde nás reprezentovali
Ríša Gregovský a Bětka Rašková, kteří se v konkurenci těch nejlepších z celé republiky umístili každý okolo 20. místa.
Oddíl ledního hokeje se účastnil Kroměřížské amatérské hokejové ligy a po základní části,
kdy skončili na 5. místě, hrají play oﬀ – čtvrtﬁnále.
Oddíl jezdectví se účastní pravidelných závodů v parkurovém skákání.
Oddíl volejbalu se na kvaliﬁkaci o republikové ﬁnále veteránů nad 40 let v Rousínově umístil na 3. postupovém místě, ale republikového ﬁnále se z časových důvodů nezúčastnil. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Troubky se mládež účastní školních i klubových soutěží v mini-volejbalu.
A závěrem roku proběhl tradiční vánoční volejbalový turnaj smíšených čtveřic. Oddíl ﬂorbalu
uspořádal již 8. ročník soutěže O pohár místostarosty obce. A nový oddíl malé kopané v loňské
sezóně postoupil z 3. ligy PLMK do druhé ligy, kde po podzimní části ﬁguruje na postupové
druhé příčce.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nám zachovávají přízeň a jsou ochotni jakýmkoliv způsobem pomáhat. Děkujeme Zastupitelstvu obce Troubky, regionálnímu sdružení ČUS, Olomouckému
kraji a dalším sponzorům za ﬁnanční podporu v loňské roce. Poděkování patří také ZŠ a MŠ
Troubky, vedoucím, trenérům družstev a také neregistrovaným příznivcům za jejich celoroční
práci.
Dík patří také našemu, dnes již bývalému, správci sportovní haly panu Josefu Sobkovi
a taktéž novému správci panu Jaroslavu Horáčkovi za odpracovanou část roku. Speciální
poděkování patří všem členům Výkonného výboru TJ, kdy především noví členové přinesli
svěží vítr a nové nápady.
Mgr. Martin Frgal
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TRÓBECKÁ BLUDIČKA 2020
Z důvodu koronavirové pandemie byl původní březnový termín běžecko-chodeckého
závodu přesunut na SOBOTU 20. 6. 2020.
Registrace je stále otevřená a stávající zaregistrovaní jsou nadále vedeni v evidenci.
Pokud se nemůžete nového termínu zúčastnit, kontaktujte prosím pořadatele.
Věříme, že situace v červnu bude již příznivější a že budeme moci tuto akci uskutečnit. Pokud ne, budeme vás včas informovat, zda akci opět přesuneme nebo zda ji zrušíme a následně uhrazené startovné vrátíme. Více informací na www.tjsokoltroubky.cz.
Děkujeme za pochopení.
Za pořadatele Ilona Vojtášková

ASPV – POHODOVÁ SOBOTA
První únorovou sobotu 2020 jsme připravili již sedmý ročník troubecké Pohodové
soboty. Návštěvníky opět čekal bohatý program – celkem tři druhy cvičení, od rozcvičky,
kruhového tréninku až po kraniosakrální jógu. Vedlejší program obstaraly zástupkyně
centra Mamma Help s teoretickou i praktickou prezentací na téma prevence rakoviny
prsu. Nechyběly ani pracovnice VZP, které se staly již nedílnou součástí této akce, a i ty
měly napilno – kdo se letos nezměřil jejich skvělým přístrojem InBody, jako by na Pohodovce ani nebyl.
A k troubecké Pohodové sobotě patří i zdravá svačinka a drobné občerstvení.
Rádi jsme viděli známé tváře, které se pravidelně každý rok vrací, ale obzvlášť nás
těší ty nové, domácí i mimo-troubecké. V sobotu se nás sešlo celkem 47, a to nejen
z Troubek, ale také třeba z Polkovic, Ivaně, či Přerova. Taktéž jsme letos zaznamenali
rekord v účasti mužů – celkem 2!
Velký dík patří našim lektorkám Draze a Pavle – sestavily lekce tak, že drtivá většina
účastníků vyzkoušela všechny tři druhy cvičení a viditelně si je užila.
Děkujeme za podporu všem, kdo přišli a přispěli tak ke skvělé atmosféře naší Pohodovky. Přejeme vám, abyste si v tomto těžkém období, které prožíváme, udrželi optimistický přístup. Udržujte se ﬁt, cvičit můžete i doma a třeba využijete i pár poznatků
z letošní Pohodové soboty. A vydržte! Bude líp.
Za cvičitelky ASPV Ilona Vojtášková

Pohodová sobota
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FOTBALOVÝ KLUB
STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Vítězové turnaje v Tovačově 2. února 2020
Zleva: trenér Michal Bartoněk, Matyáš Vinkler, Oliver Zatloukal, Jakub Doležel, Lukáš Vožda
Dole zleva: Patrik Ambrož, Ondřej Bršťák, Petr Přikryl, Ondřej Macháček

ZADÁNO PRO ŽENY
JIDÁŠE
Jidáše svým tvarem připomínají stočený provaz, který symboolizuje dobrovolný odchod Jidáše ze světa po tom, co zradil Ježíše
e
Krista. Pečou se na Bílou sobotu.
Potřeby: 350 g hladké mouky, půl kostky droždí, 150 g polohrubé mouky, asi 70 g cukru, špetka soli, 70 g másla, 1 a ¾ dcl
mléka, 1 vaječný žloutek, 1 další žloutek na potření těsta, tekutý
med.
Postup: budeme tzv. zadělávat těsto na omládek, to znamená, že v míse smícháme polohrubou a hladkou mouku, cukr
a sůl, ve směsi pak uděláme důlek, rozdrobíme do něj droždí, vlijeme ohřáté mléko a rozehřáté máslo, přidáme jeden žloutek a lehce zamícháme, aniž bychom
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narušili žloutek. Povrch posypeme tenkou vrstvou hladké mouky a necháme na teplém
místě kynout asi 30 minut až hodinu. Těsto přikryjeme čistou utěrkou.
Na pracovní plochu podsypeme mouku a těsto vyklopíme. Těsto si rozdělíme na
kousky. Vyválíme asi dvaceticentimetrové válečky. Stočíme je do spirály a konec vždy
schováme pod těsto. Jidáše dáme na plech, opět přikryjeme čistou utěrkou a znovu
necháme 45 minut kynout.
Potřeme žloutkem a pečeme v troubě vyhřáté na 160 °C asi 15 minut. Po upečení
ještě horké potřeme tekutým medem, jidáše tím získají krásnou glazuru.

LUPÍNKY
Potřeby: 3 bílky, 15 dkg mletého cukru, 15 dkg hladké mouky,
10 dkg mandlí, 10 dkg lískových oříšků, případně můžeme přidat
i vlašské ořechy, jak kdo má rád.
Postup: na vále zpracujeme těsto, pokud je řidší
přidáme trochu mouky. Vytvoříme válečky o průměru
cca 4–5 cm, které zabalíme do alobalu a dáme sušit
do trouby asi na 20–30 minut. Až jsou válečky růžové,
vytáhneme je z trouby a necháme vychladnout. Vychladnuté válečky nakrájíme na tenké plátky a dáme
na plech ještě dosušit.
Hana Kamelandrová

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří v současné době nouzového stavu zaměstnancům ﬁrmy Aleše
Gregovského Algromont s. r. o. za kvalitní a okamžitou pomoc při odstranění poruchy
rozvodu vody dne 22. 3. v našem rodinném domě.
J. a. F. Špalkovi

PRO CHVÍLE ODDECHU
MYŠLENKY SLAVNÝCH
• Je lépe radit se před činy než o nich potom přemýšlet.
DÉMOKRITOST
• Dobře vykonáno je vždy lepší než dobře řečeno.
B. FRANKLIN
• Když je ti nejhůř, poznáš, z kolika přátel se stali pouze známí.
NEZNÁMÝ AUTOR
• Žárlivý člověk je mučedník, který dělá mučedníky z jiných.
D. CHAMBERLAINOVÁ
• Čas ubíhá různě, podle toho s kým.
W. SHAKESPEARE
• Chtěl bych – neznamená nic. Chci – to dělá pravé divy.
A. VINET
• Jak ochotně uvěříme v rozumnost těch, kdo jsou s námi stejného mínění.
J. JOHN
• Vidět daleko, a dojít tam, není totéž.
C. BRANCUSI
• Zdá se nám, že ke štěstí potřebujeme právě to, co nám schází.
M. MAETERLINCK
• Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly vzlétnout. HEMINGWAY
LK
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DOKÁŽETE TO?
Šil švec sešlý ze šlí sesli.
Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.
Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
Utlum tu hubu a kup tu kupu hub.
Už si usuš šos.
Tu ti teto tato tátova teta tyká.
KVÍZ
1. Kolik přehrad tvoří tzv. vltavskou kaskádu?
2. Jaký rok se skrývá pod římským letopočtem MCMLXIV?
3. K jakému řádu patří vrána černá? Jsou to pěvci, hrabaví, nebo vrubozobí?
4. Jak se nazývá kulovitý kovový knoﬂík či šperk typický
pro oblast Velké Moravy z období 9. – 10. století?
5. Jak se jmenuje moderátorka pořadu Pošta pro tebe?
6. Jak se jmenovala folková a trampská hudební skupina
založená bratry Nedvědovými, pojmenovaná po prehistorických tvorech?
7. Která dvojice písmen označuje mezinárodně uznávanou soustavu fyzikálních jednotek?
8. Kolik vteřin má jeden den?

?
?
?
Správné odpovědi:

1) devět, 2) 1964, 3) pěvci, 4) gombík, 5) Ester Janečková, 6) Brontosauři, 7) SI, 8) 86 400.

SMÍCH – NEJLEPŠÍ LÉK
Paní přijde k psychiatrovi: „Pane doktore, budete muset vyšetřit mého manžela!“
„Copak je s ním?“ ptá se doktor.
„Já na něj mluvím třeba celou hodinu a on najednou neví, že jsem s ním vůbec mluvila! To
musí být určitě nějaké vada!“
Psychiatr zakroutí hlavou: „To není vada, milostivá paní, to je dar!“
Ptá se Anička otce na radu: „Tati, koho bys mi vybral za ženicha? Požádal mě o ruku lékař
a bankéř.“
Otec se zamyslí a povídá: „Tak tomu říkám dilema. Peníze nebo život!“
„Doslechla jsem se,“ povídá jedna kamarádka druhé, „že se chceš vrátit k manželovi. Je to
pravda?“
„Ale ano. Už se nemohu dívat, jak si teď spokojeně žije.“
„Dospělí nevědí, co chtějí,“ stěžuje si smutně Pepíček ve školce. „Sotva mě naučili mluvit
a chodit, už mě nutí mlčet a sedět.“
„Nedám ti už ani haléř,“ rozčileně odbyde dvacetiletého syna nakvašený otec.
„Ode dneška jsi pro mě mrtvej!“
„Ale, tati, tak mi dej aspoň na pohřeb.“
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Po nedělním obědě se manželé vydají na procházku do parku a žena najednou ukáže prstem před sebe a povídá: „Podívej, Láďo, na toho opilého chlápka.“
„Kdo to je?“ ptá se manžel.
„Před 10 lety mě požádal o ruku a já ho odmítla,“ hrdě odpoví žena.
„No, koukám, že pořád oslavuje…“
Podroušený řidič čeká v doprovodu příslušníka dopravní policie na výsledek krevní zkoušky.
Po chvíli se otevřou dveře a lékař povídá: „Je to negativní, nenašli jsme v alkoholu žádnou
krev!“
„A copak bude z vašeho syna po dokončení vysoké školy?“ ptá se paní z přízemí své sousedky ze třetího patra. „Obáváme se, že pětapadesátiletý chlap.“
LK

POZVÁNKY
BENEFIČNÍ GALAVEČER V DUBU SE PŘESOUVÁ NA ZÁŘÍ 2020
S ohledem na současnou vážnou situaci se termín konání 9. ročníku benefičního
galavečera v Dubu překládá na 19. 9 2020.
Začátek vystoupení: od 19.30 hod.
Místo konání: kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou.
Po odvolání nouzového stavu bude zahájen předprodej vstupenek na obvyklých
předprodejních místech: Květinářství Tovačov – Michaela Hrubá, OÚ Dub nad Moravou
a OÚ Troubky nebo na jb.jitka.blahova@seznam.cz.
Platné budou i vstupenky zakoupené dříve
v předprodeji s původním květnovým termínem.
Cena jedné vstupenky je 150 Kč.
Pokud všechno dobře dopadne,
můžete se opět těšit na pana
VÁCLAVA NECKÁŘE A SKUPINU BACILY
Na tomto večeru vystaví své mimořádné obrazy paní Eva Ova. Jejích osm zastavení je
malováno přímo k tématice tohoto večera a je inspirováno modlitbou Františka z Assisi
– Učiň mne Pane nástrojem.
Stejně jako všechny předchozí večery pomáhaly, tak i v tomto roce bude výtěžek ze
vstupného rozdělen potřebným. Tentokrát mezi kostel v Dubu nad Moravou
a mobilní hospic Nejste sami.
Pro připomenutí můžete zhlédnout foto z předchozích ročníků na www.jitkablahova.cz
Na setkání s vámi se těší Jitka Bláhová, pořadatel a producent akce
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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
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POVINNÉ KONTROLY
KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
V roce 2016 proběhlo první kolo kontrol kotlů na tuhá paliva. Kontrolní cyklus,
původně dvouletý, se prodloužil na tříletý. Kontroly budou probíhat v letech 2019,
2022… atd.
Další změny: osoba provádějící kontrolu (OZO – odborně způsobila osoba) musí
ke každému vystavenému protokolu doložit kopii oprávnění, udělené výrobcem kotlů. Protokol o kontrole musí mít vyhláškou stanovené náležitosti.
•

Je zaváděn registr provedených kontrol, kam budou OZO zasílat výsledky
provedených kontrol

•

Je zaveden jednotný seznam OZO pod kontrolou MŽP

•

Obec má právo zakázat provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy ve vybraných lokalitách

Informace ze zákona o ochraně ovzduší:
•

1. 2014 zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy

•

1. 2018 zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy

•

1. 2020 zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy. Zakoupit a uvést do provozu
bude možné jen kotle splňující požadavky EKODESIGN

•

1.9. 2022 zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy
Kontroly kotlů lze objednat na adrese:
Zdeněk Vinkler, K Záložně 149/7, Troubky mobil: 603 532 356
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Květiny Hana
Hana Packová
Dědina 19/6, TROUBKY
NABÍDKA
Dekorativní a designové doplňky
Svíčky (hřbitovní, dárkové a vonné)
Venkovní i pokojové květiny
Řezané a sezónní květiny
Celosezónní nabídka zemin a hnojiv
PŘÍJEM OBJEDNÁVEK
Svatební kytice dle Vašeho přání
Smuteční vazby
Osázení truhlíků na míru
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí – pátek 9 – 11 hod.
Sobota
8 – 11 hod.

13 – 17 hod.

KONTAKTY
Mobil: 776 863 430, možnost dohodnout
vyzvednutí zboží i mimo otevírací dobu
E-mail: packova.hana@seznam.cz
Facebook: Květiny Hana
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KŘÍŽOVKA

TAJENKA 1/2020: ………………………………………………...……………………………..
Jméno a adresa: ……………………………………………………………. třída: …………….
Vylosovaní výherci z minulého čísla (za tajenku – JABLKO NEPADÁ DALEKO OD
STROMU): Filip Dušil, Dominik Dočkal, Natálie Roubalová, Alžběta Rašková, Adam
Smolka, Radka Zakuťanská, Jiří Zakuťanský, Vendula Polzerová, Anna Rašková, Halka
a Kateřina Němčákovy, Marcela Koutová, Adéla a Tereza Bartoníkovy, Eliška Březinová,
Štěpán Sobek.
Výhercům gratulujeme, odměny dostanete na konci července.
Redakce

Pohodová sobota
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