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SLOVO ÚVODEM
Prázdniny a čas dovolených jsou za námi. V měsíci září jsme si ještě užili babího léta,
i když nás opět postrašil COVID-19, kdy jsme museli opět sáhnout po rouškách. Opatření se týkala hlavně výuky ve školách, veřejných dopravních prostředků a vnitřních prostor.
Nakonec Vláda ČR od 5. října 2020 vyhlásila na 30 dnů nouzový stav. Vzhledem k nárůstu
nakažených covidem jsme bohužel museli zrušit již dříve odložený zájezd pro seniory, který
každoročně pořádá obec ve spolupráci se sociální komisí. Snad se situace uklidní a zájezd
se uskuteční v některém z náhradních termínů, o kterých vás budeme včas informovat.
Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhly v naší obci volby do zastupitelstva Olomouckého
kraje, tentokrát za přísných hygienických opatřeních. Voličům byl, mimo sadu hlasovacích
lístků, do domácností doručen i informační leták, týkající se hlasování v době epidemie.
MVČR zřídilo také mimořádné volební komise, které byly složeny z vojáků Armády ČR
a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem.
Zbarvené listí na stromech nám ohlašuje podzim, který se blíží mílovými kroky. Podzimní
práce jsou v plném proudu, spočívají především ve sklizni ovoce a zeleniny. Zazimujeme
naše zahrádky a už se budeme těšit na jaro. Všem našim občanům přejeme hodně zdraví
a klidné prožití podzimních večerů.
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TROUBKY V PROMĚNÁCH ČASU
Nabízíme k prodeji publikaci – Troubky v proměnách času, která je reprezentativní
knihou o naší obci. Publikace má 184 stran a obsahuje převážně fotograﬁe z Troubek, a to
nejen ty historické, ale i současné. Knihu si můžete zakoupit buď v úředních hodinách na
Obecním úřadě v Troubkách, nebo v místní knihovně. Cena publikace je 399 Kč.
Děkujeme všem, kteří nám poskytli rodinné fotograﬁe, nebo se jiným způsobem podíleli na zpracování této publikace a sdělujeme, že zapůjčené fotograﬁe si jejich majitelé
můžou přijít vyzvednout na obecní úřad.
Radek Brázda

OZNÁMENÍ
Sociální komise Rady obce Troubky
Oznamujeme občanům, že z důvodu nárůstu nákazy covid-19 jsou v naší obci až do
odvolání zrušeny návštěvy jubilantů.
Z důvodu nákazy jsme také museli zrušit tradiční podzimní setkání seniorů. Pokud to
situace dovolí, uskuteční se setkání seniorů v náhradním termínu v měsíci květnu. O přesném termínu konání akce vás budeme včas informovat.
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE,
KONANÝCH 2. – 3. 10. 2020 V OBCI TROUBKY
Volební
okrsek

Voliči ve stálém
seznamu

Vydané
úř. obálky

Odevzdané
úř. obálky

Platné hlasy

Volební
účast

1

825

271

271

270

32,73 %

2

813

310

310

303

37,27 %

Celkem

1638

581

581

573

34,98 %

Okrsek Okrsek Celkem
č. 1
č. 2
hlasů
92
125
217

Volební strany
50 ANO 2011

Celkem %
hlasů
37,87 %

21 PIRÁTI A STAROSTOVÉ

59

73

132

23,04 %

64 Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj

47

46

93

16,23 %

33 Občanská demokratická strana

16

18

34

5,93 %

16 Svoboda a přímá demokracie (SPD)

10

12

22

3,84 %

52 ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje

13

9

22

3,84 %

70 Trikolóra hnutí občanů

15

7

22

3,84 %

63 Komunistická strana Čech a Moravy

7

8

15

2,62 %

22 Moravané, pro zachování Moravy

5

2

7

1,22 %

66 Soukromníci a ODA

2

0

2

0,35 %

68 Koruna Česká

1

1

2

0,35 %

82 ROZUMNÍ – Petr Hanig
Demokratická strana zelených
5
– ZA PRÁVA ZVÍŘAT
38 Dělnická strana sociální spravedlnosti

0

2

2

0,35 %

2

0

2

0,35 %

1

0

1

0,17 %

40 SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU

0

0

0

0%

ZASTUPITELSTVO OBCE
USNESENÍ 10. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 24. 6. 2020
10Z/1a/2020
Zastupitelstvo obce Troubky určuje zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce paní
Hanu Kamelandrovou.

10Z/1b/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mgr. Michaelu Lužnou
a Ing. Jaroslava Pospíšila,
2. upravený program zasedání zastupitelstva obce v předloženém znění.
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10Z/2/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení.
10Z/3/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
10Z/4/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. výsledky hospodaření obce za období
1-5/2020,
2. komentář k hospodaření obce za období
1-5/2020.
10Z/5/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce Troubky dle předložené důvodové zprávy.
10Z/6/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad,
2. hospodářský výsledek obce za rok 2019
ve výši 6 864 892,98 Kč.
10Z/7/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
účetní závěrku obce Troubky za rok 2019
bez výhrad a připomínek a v rozsahu předložených ﬁnančních výkazů.
10Z/8/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu obce v celkové výši 300 000 Kč Římskokatolické
farnosti Troubky, a to na základě veřejno-
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právní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Troubky č. 17/2020,
2. poskytnutí dotace z rozpočtu obce v celkové výši 150 000 Kč Mysliveckému
spolku Mezivodí Troubky, a to na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu obce Troubky
č. 18/2020,
3. poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
z rozpočtu obce v celkové výši 400 000 Kč
Mysliveckému spolku Mezivodí Troubky,
a to na základě veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci,
a to dle přílohy.
10Z/9/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2020 v předloženém znění.
10Z/10/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. prodej části obecního pozemku p. č. 383/2
v k. ú. Troubky nad Bečvou žadatelce za
cenu stanovenou znaleckým posudkem,
přičemž veškeré náklady spojené s převodem pozemku uhradí žadatelka,
2. prodej obecního pozemku p. č. 4915
v k. ú. Troubky nad Bečvou za cenu určenou znaleckým posudkem, přičemž
veškeré náklady spojené s převodem pozemku uhradí obec,
3. prodej obecního obecního pozemku p. č.
666 v k. ú. Troubky nad Bečvou žadatelům uvedeným v důvodové zprávě za
cenu 20 Kč/m², přičemž veškeré náklady
spojené s převodem pozemku uhradí žadatelé.

DPS Kozlovská, červen 2020
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10Z/11/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
koupi části pozemku p. č. 1233/1 od Tělovýchovné jednoty Sokol Troubky, z. s., a to za
cenu stanovenou znaleckým posudkem, přičemž veškeré náklady spojené s převodem
pozemku uhradí obec.
10Z/12/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020,
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, v předloženém znění.
10Z/13/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o nočním klidu v předloženém znění.
10Z/14a/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. poskytnutí ﬁnančního daru obci Šumvald
v celkové výši 5 000 Kč na odstraňování
následků bleskových povodní,
2. poskytnutí ﬁnančního daru obci Oskava
v celkové výši 5 000 Kč na odstraňování
následků bleskových povodní,
3. poskytnutí ﬁnančního daru obci Dlouhá
Loučka v celkové výši 10 000 Kč na odstraňování následků bleskových povodní.
10Z/14b/2020
Zastupitelstvo obce Troubky pověřuje
starostu obce, aby byly pravidelně na zasedáních zastupitelstva obce předkládány
tabulky ohledně výkupů pozemků pod PPO
Troubky.
10Z/14c/2020
Zastupitelstvo obce Troubky pověřuje

kontrolní výbor kontrolou spisové služby
obecního úřadu.
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty:
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci
z rozpočtu obce v celkové výši 500 000 Kč
Římskokatolické farnosti Troubky, a to na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci s návratností do 10 let.
USNESENÍ 11. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
TROUBKY KONANÉ DNE 23. 9. 2020
11Z/1/2020
Zastupitelstvo obce Troubky určuje
zapisovatelkou zasedání zastupitelstva obce
paní Hanu Kamelandrovou.
11Z/2/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mgr. Vladimíru Hanzlíkovou a pana Libora Dočkala,
2. program zasedání zastupitelstva obce
v předloženém znění.
11Z/3/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení.
11Z/4/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.

DPS Kozlovská, červen 2020
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11Z/5/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o činnosti kontrolního výboru za uplynulé období.

ství obce a návrh použití dalších ﬁnančních
prostředků z Fondu oprav bytového hospodářství obce, a to dle předložené důvodové
zprávy.

11Z/6/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. výsledky hospodaření obce za období
1-8/2020,
2. komentář k hospodaření obce za období
1-8/2020.

11Z/11/2020
Zastupitelstvo obce Troubky neschvaluje
1. prodej části obecních pozemků p. č.
4961 a p. č. 4962 nacházejících se v k. ú.
Troubky nad Bečvou,
2. prodej pozemku p. č. 1311 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou.

11Z/7/2020
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
informace o rozpočtových opatřeních
č. 5/2020, č. 6/2020, č. 7/2020, č. 8/2020,
č. 9/2020, a č. 10/2020, která byla schválena
radou obce v uplynulém období.
11Z/8/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2020 v předloženém znění.
11Z/9/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace č. 12/2020
mezi obcí Troubky a SH ČMS – Sborem
dobrovolných hasičů Troubky, a to dle přílohy,
2. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace č. 11/2020
mezi obcí Troubky a Sdružením přátel ZŠ
a MŠ Troubky, z. s., a to dle přílohy.

11Z/12/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
prodej části obecního pozemku par. č. 845/1
v k. ú. Troubky nad Bečvou paní Janě Vytáskové, a to za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
11Z/13/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje koupi pozemku p. č. 1441 v obci Troubky, k. ú.
Troubky nad Bečvou, od manželů Hýbnerových.
11Z/14/2020
Zastupitelstvo obce Troubky projednalo
žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci převodu pozemků
p. č. 2604/1 a p. č. 2604/3, oba pozemky se
nacházejí v k. ú. Troubky nad Bečvou, a sděluje výše uvedenému Úřadu, že nemá zájem
o převod výše popsaných pozemků.

11Z/10/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
návrh změny použití části ﬁnančních prostředků z Fondu oprav bytového hospodář-

11Z/15/2020
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2016,
o nočním klidu, a to v předloženém znění.

DPS Kozlovská, červen 2020

DPS Kozlovská, říjen 2020
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RADA OBCE
USNESENÍ 38. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 19. 6. 2020
38R/321/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. program zasedání rady obce v předloženém znění,
2. přijetí dotace v celkové výši 39 200 Kč od
Olomouckého kraje na projekt Jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce Troubky „Pořízení vybavení pro JSDH obce
Troubky – ochranné prostředky pro hasiče“,
3. předložené znění smlouvy o poskytnutí
dotace mezi Olomouckým krajem jako
poskytovatelem a Obcí Troubky jako příjemcem na projekt „Pořízení vybavení pro
JSDH obce Troubky – ochranné prostředky pro hasiče“.
USNESENÍ 39. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 29. 6. 2020
39R/322/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. program zasedání rady obce v předloženém znění,
2. mimořádnou odměnu řediteli Základní
školy a Mateřské školy Troubky, a to dle
přílohy.

39R/323/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi
Obcí Troubky a panem Františkem Finkem,
Prostějov, pro umístění lunaparku v době
konání troubeckých hodů 2020, a to dle
přílohy.
39R/324/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. pravidla pro poskytování ﬁnančních příspěvků na stravování seniorů a osob
zdravotně postižených z obce, a to dle
přílohy,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku, a to dle přílohy.
39R/325/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. výměnu bytů mezi nájemkyněmi – paní
Marcelou Zemánkovou, DPS Šíma B
a paní Petrou Orságovou, DPS Dědina,
2. přidělení bytu na DPS Dědina a uzavření nájemní smlouvy s paní Marcelou Zemánkovou od 1. 7. 2020 na dobu neurčitou,
3. přidělení bytu na DPS Šíma B a uzavření
nájemní smlouvy s paní Petrou Orságovou od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.
4. uzavření smlouvy o ukončení pronájmu
pozemku mezi společností GEMADOS
spol. s r. o. a Obcí Troubky, a to dle přílohy.

DPS Kozlovská, říjen 2020
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USNESENÍ 40. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 13. 7. 2020
40R/326/2020
Rada obce Troubky schvaluje
program zasedání rady obce v předloženém
znění.
40R/327/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 5/2020 v předloženém znění. 2. rozpočtové opatření č. 6/2020
v předloženém znění.
40R/328/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o dílo číslo 2/2020 mezi
Obcí Troubky jako objednatelem a Ondřejem Kubou, Přerov, jako zhotovitelem na
zpracování projektové dokumentace a rozpočtu v podrobnosti pro dokumentaci pro
provádění stavby akce – Výstavba chodníku na ulici Vlkošská, II. etapa, a to dle přílohy.
40R/329/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření příkazní smlouvy číslo SML-Z-M-20-308 mezi Obcí Troubky jako příkazcem a společností Regionální poradenská
agentura s. r. o. Brno na zajištění služeb
spojených s výběrovým řízením projektu Veřejné osvětlení, ulice Vlkošská, Troubky, a to
dle přílohy.

DPS Kozlovská, říjen 2020
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40R/330/2020
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu obce v celkové výši 5000 Kč Centru pro dětský sluch
Tamtam, o. p. s., a to na základě smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Troubky
č. 19/2020.
40R/331/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku a movité věci mezi Obcí Troubky jako pronajímatelem a panem Josef Hartmannem jako
nájemcem, a to dle přílohy.
40R/332/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy s panem Michalem Frgalem a panem Vojtěchem
Ticháčkem na pronájem části obecního pozemku p. č. 484 v obci Troubky,
k. ú. Troubky nad Bečvou, a to dle přílohy,
2. uzavření nájemní smlouvy s panem Vojtěchem Ticháčkem na pronájem obecního pozemku p. č. 478 v obci Troubky,
k. ú. Troubky nad Bečvou, a to dle přílohy.
40R/333/2020
Rada obce Troubky nedoporučuje zastupitelstvu
1. schválit prodej části obecních pozemků
p. č. 4961 a p. č. 4962, vše v k. ú Troubky nad Bečvou a navrhuje řešit žádost
o prodej části těchto pozemků uzavřením
pachtovní smlouvy,
2. schválit prodej obecního pozemku p. č.

DPS Kozlovská, 1998
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1311 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad
Bečvou a navrhuje ponechat tento obecní pozemek s využitím jako veřejná zeleň
a se zajištěním přístupu pro vlastníky všech
sousedních nemovitostí z jejich zahrádek.
40R/334/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B s paní Danou Jurníkovou
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
do 31. 8. 2020,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Dědina s panem Svatoplukem Stropkem
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě do
31. 1. 2021,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Záhumení s panem Petrem Koutným
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
do 31. 1. 2021,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Záhumení s panem Janem Hrabčíkem
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
do 31. 1. 2021.
40R/335/2020
Rada obce Troubky schvaluje
aktualizaci organizačního řádu obce v předloženém znění.
40R/336/2020
Rada obce Troubky potvrzuje
na základě § 166 odstavce 3 Zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve
funkci ředitele Základní školy a Mateřské
školy Troubky Mgr. Petra Vránu, a to s účinností od 1. 8. 2020.

40R/337/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. přijetí cenové nabídky od společnosti
GALVA TRANS s. r. o. Držovice ze dne
9. 7. 2020 na zajištění vsaku u části chodníku na ulici K Zavadilce,
2. výzvu společnosti Českomoravský štěrk
a. s. na podání cenové nabídky prodeje
dvou obecních pozemků v dobývacím
prostoru troubeckého jezera,
3. úpravu zadávací dokumentace výběrového
řízení na realizaci projektu Venkovní učebna pro ZŠ Troubky, včetně soupisu oslovených ﬁrem, a to dle předložených příloh,
4. zveřejnění záměru pronájmu obecních
pozemků p. č. 1700 a p. č. 1701 v k. ú.
Troubky nad Bečvou,
5. stanovení kupní ceny publikace Troubky
v proměnách času, a to ve výši 399 Kč,
včetně DPH,
6. změnu návštěvního a provozního řádu
víceúčelového sportovního hřiště Na Dolách, a to dle přílohy.
USNESENÍ 41. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 29. 7. 2020
41R/338a/2020
Rada obce Troubky schvaluje
pronájmu obecních pozemků p. č. 1700,
p. č. 1701 a části p. č. 1697, vše v k. ú.
Troubky nad Bečvou, a to za podmínek uvedených v příloze záměru.
41R/338b/2020
Rada obce Troubky ruší
usnesení Rady číslo 40R/337/2020, bod

Letní kino
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číslo 4, ze dne 13. 7. 2020, kterým byl zveřejněn záměr pronájmu obecních pozemků
p. č. 1700 a p. č. 1701 v k. ú. Troubky nad
Bečvou.
41R/339/2020
Rada obce Troubky
schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení na realizaci projektu Veřejné osvětlení – ulice Vlkošská, k. ú. Troubky nad Bečvou, včetně soupisu oslovených ﬁrem, a to
dle předložených příloh.
41R/340/2020
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2020 v předloženém znění.
41R/341/2020
Rada obce Troubky schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, výzvy č. 3, prostřednictvím MAS Střední Haná, a to s projektem
Mobilní toalety pro kulturní a spolkové akce
v areálu za kulturním domem v Troubkách.
41R/342/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku a movité věci mezi Obcí Troubky jako pronajímatelem a panem Josefem Hartmannem jako
nájemcem, a to dle přílohy.
41R/343/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. pokračování pojištění majetku, strojů
a odpovědnosti s Kooperativa pojišťovnou, a. s., a to za podmínek předložených
pojišťovacímu makléři – společnosti OK
Group, a. s., ze dne 24. 7. 2020,
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2. uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na akci IZ-12-8002251
Troubky, Obec Troubky, Dědina, p. č.
69/6, kNN, a to dle přílohy,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B s paní Marcelou Koutovou
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě do
31. 8. 2020.
USNESENÍ 42. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 19. 8. 2020
42R/338/2020
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2020 v předloženém znění.
42R/339/2020
Rada obce Troubky bere na vědomí
informace o aktuálním průběhu výběrového
řízení projektu Veřejné osvětlení – ulice Vlkošská, k. ú. Troubky nad Bečvou.
42R/340/2020
Rada obce Troubky schvaluje
zadávací dokumentaci výběrového řízení na
realizaci projektu Venkovní učebna pro ZŠ
Troubky, včetně soupisu oslovených ﬁrem,
a to dle předložených příloh.
42R/341/2020
Rada obce Troubky schvaluje
zadávací dokumentaci výběrového řízení na
realizaci projektu Protipovodňová opatření
obce Troubky, kdy se jedná o realizaci výstražného, varovného a informačního systému, včetně soupisu oslovených ﬁrem, a to
dle předložených příloh.

Stáj Krejčířovi, Bibianka, drezura
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42R/342/2020
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí ﬁnančního daru v celkové výši
3 000 Kč Charitě Přerov na zajištění provozu Občanské poradny a poradny pro dlužníky, a to na základě předložené darovací
smlouvy.
42R/343/2020
Rada obce Troubky schvaluje
záměr pachtu obecních pozemků p. č. 3299
a p. č. 3301 v k. ú. Troubky nad Bečvou.
42R/344/2020
Rada obce Troubky nesouhlasí
se záměrem pronájmu části obecního pozemku p. č. 1553 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou.
42R/345/2020
Rada obce Troubky schvaluje
podání žádosti o prodej pozemku p. č. 1441
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou.
42R/346/2020
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 30. 9. 2020,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou, a to
do 30. 9. 2020,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Dědina a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Lucií Žmijákovou, a to
do 31. 8. 2021,

Příměstský tábor, Stáj Krejčířovi

4. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Marií Dočkalovou, a to
do 31. 8. 2021,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Věrou Bahounkovou,
a to do 31. 8. 2021,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Annou Raškovou, a to
do 31. 8. 2021,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Věrou Orságovou, a to
do 31. 8. 2021,
8. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Karlem Štokmanem,
a to do 31. 8. 2021,
9. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Libuší Navrátilovou,
a to do 31. 8. 2021,
10.prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Kateřinou Dušilovou,
a to do 31. 8. 2021,
11.prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Renatou Medkovou, a to
do 31. 8. 2021,
12.prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Davidem Gregovským,
a to do 31. 8. 2021,
13.prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Naděždou Danišovou, a to do 31. 8. 2021,
14.prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Janem Siegelem, a to
do 31. 8. 2021,
15.přidělení uvolněného obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Kamilou Kelnarovou,
16.přidělení uvolněného obecního bytu
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na DPS Kozlovská a uzavření nájemní
smlouvy s paní Helenou Skopalovou, a to
do 30. 9. 2020,
17.přidělení obecního bytu na DPS
Šíma A a uzavření nájemní smlouvy s panem Zdeňkem Macháčkem, a to na dobu
30 dnů ode dne předání a převzetí bytu.
42R/347/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o využití sběrného místa pro
účely zpětného odběru a odděleného sběru
elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi společností REMA systém, a. s.,
Praha a Obcí Troubky, a to dle přílohy.
USNESENÍ 43. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 31. 8. 2020
43R/338/2020
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2020 v předloženém znění.
43R/339/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. výsledky výběrového řízení projektu Veřejné osvětlení – ulice Vlkošská, k. ú.
Troubky nad Bečvou, kdy nejlepší nabídku podala společnost BJM Přerov, s. r. o.,
a to s nabídkovou cenou 1 124 962,60 Kč
bez DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo se společností
BJM Přerov, s. r. o., na realizaci projektu
Veřejné osvětlení – ulice Vlkošská, k. ú.
Troubky nad Bečvou, a to dle přílohy.
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MZU mezi Obcí Troubky a společností BM
asistent s. r. o. na realizaci úkonů a opatření
projektu Výstavba chodníku v obci Troubky
(ulice Vlkošská a K Zavadilce), a to dle přílohy.
44R/342/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. zadávací dokumentaci výběrového řízení na realizaci projektu Výstavba místa
aktivního a pasivního odpočinku v parku
u prádelny, včetně soupisu oslovených
ﬁrem, a to dle předložených příloh,
2. uzavření příkazní smlouvy č. 2920 mezi
Obcí Troubky a společností JASTA CZ
s. r. o., Knapovec, na zajištění kompletní administrace projektu Výstavba místa
aktivního a pasivního odpočinku v parku
u prádelny, a to dle přílohy.
44R/343/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. smlouvu o zpracování osobních údajů
mezi Obcí Troubky a Mgr. Miroslavem Pizurem, Olomouc, a to dle přílohy,
2. Dodatek č. 1 licenční smlouvy k užívání
softwarové aplikace pro tvorbu a evidenci
usnesení zastupitelstva a rady obce, a to
dle přílohy.
44R/344/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu v ulici
Sportovní a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Miroslavem Medkem,
a to do 31. 8. 2021,
2. prodloužení nájmu obecního bytu v ulici
Sportovní a uzavření dodatku k nájemní

USNESENÍ 44. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 9. 9. 2020
44R/340/2020
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2020 v předloženém znění.
44R/341/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření příkazní smlouvy č. 27/2020 ADM

Turnaj seniorek v petanque
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smlouvě se slečnou Darjou Gregovskou,
a to do 31. 8. 2021,
3. prodloužení nájmu obecního bytu v ulici
Sportovní a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Zbyňkem Kubánkem,
a to do 31. 8. 2021,
4. prodloužení nájmu obecního bytu v ulici
Sportovní a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě se slečnou Martinou Obrtelovou,
a to do 28. 2. 2021,
5. prodloužení nájmu obecního bytu v hasičské zbrojnici a uzavření dodatku k nájemní smlouvě paní Miroslavou Bahounkovou, a to do 31. 8. 2021,
6. prodloužení nájmu obecního bytu v DPS
Šíma A a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Zbyňkem Smolkou,
a to do 30. 9. 2021,
7. prodloužení nájmu obecního bytu v DPS
Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Petrou Orságovou, a to
do 31. 3. 2021,
8. prodloužení nájmu obecního bytu v DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Františkou Voždovou,
a to do 30. 9. 2021,
9. prodloužení nájmu obecního bytu v kulturním domě a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Konečnou, a to
do 31. 3. 2021,
10.prodloužení nájmu obecního bytu v DPS
Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Danou Jurníkovou, a to
do 31. 10. 2020,
11.prodloužení nájmu obecního bytu v DPS
Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to
do 31. 10. 2020,
12.prodloužení nájmu obecního bytu v DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Petrem Zdařilem, a to
do 31. 8. 2021,
13.prodloužení nájmu obecního bytu v DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Helenou Skopalovou, a to
do 31. 12. 2020.
44R/345/2020
Rada obce Troubky schvaluje
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uzavření pachtovní smlouvy č. 11/St/2020
mezi Obcí Troubky a společností ZELTR
Agro, a. s., to dle přílohy.
44R/346/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu movité věci mezi
Obcí Troubky jako pronajímatelem a panem
Josefem Hartmanem jako nájemcem, a to
dle přílohy.
44R/347/2020
Rada obce Troubky schvaluje
termín a program XI. zasedání Zastupitelstva obce Troubky v předloženém znění.
44R/348/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. přijetí cenové nabídky na zpracování studie stavebních úprav v areálu základní
školy,
2. přijetí cenové nabídky na zpracování studie úprav interiéru kulturního domu,
3. uzavření smlouvy o dílo č. 2020-01 mezi
Obcí Troubky jako objednatelem a Martinem Hudcem, MArchD., jako zhotovitelem na zpracování architektonické studie
projektu Stavební úpravy a přístavba ZŠ
Troubky, a to dle přílohy,
4. uzavření smlouvy o dílo č. 2020-02 mezi
Obcí Troubky jako objednatelem a Martinem Hudcem, MArchD., jako zhotovitelem
na zpracování architektonické studie projektu Rekonstrukce interiéru budovy kulturního domu v Troubkách, a to dle přílohy,
5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-8006635/
BVB/1 mezi Obcí Troubky a společností
ČEZ Distribuce, a. s., a to dle přílohy,
6. přijetí cenové nabídky od společnosti JRK
Česká republika s. r. o. na zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství,
a to dle přílohy, a zároveň ukončení spolupráce s panem Kryštofem Bambuškem
ve věci poskytování služeb v odpadovém
hospodářství,
7. přijetí cenové nabídky od společnosti Movibio s. r. o. Bochoř na realizaci kamerového systému v obci Troubky, a to dle přílohy.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Ve dnech 15.–18. 9. 2020 se žáci
6. třídy zúčastnili v prostředí malebného penzionu Podmitrov školy v přírodě spojené s adaptačním
pobytem. Lesní penzion se nachází
mezi Tišnovem a Novým Městem na
Moravě. Cílem připraveného programu zaměřeného na ekologii bylo
i zlepšení přístupu žáků k přírodě
a prohloubení znalostí o tom, jak věci
kolem nás fungují. Nedílnou součástí
pobytu byly rovněž aktivity zaměřené
na navázání a prohloubení vztahů
žáků v rámci nově vzniklého třídního
kolektivu.
Podrobnější informace naleznete
na našich webových stránkách:
www.skolatroubky.cz.
Mgr. Veronika Smejkalová
(třídní učitelka)
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CYKLOVÝLET DEVÁTÉ TŘÍDY
Ve čtvrtek 3. září 2020 se 9. třída zúčastnila adaptačního cyklistického výletu v doprovodu třídního učitele Pavla Navrátila, paní učitelky Markéty Macfeldové a Silvie Ščepánové. Vyjeli jsme ráno v 8 hodin od školy a naším cílem byl sportovní areál s minigolfem
v Grygově.
Cesta ubíhala velice rychle, přispělo k tomu i nádherné počasí a pohodová atmosféra.
Než jsme se nadáli, byli jsme v cíli a mohli si tak prověřit své dovednosti při minigolfu. Jak
se ukázalo, minigolf je hra pro každého. Byla nám vysvětlena jednoduchá pravidla, obdrželi jsme hole, míčky, zápisový list s názvy jednotlivých stanovišť a hra mohla začít. Žáci tak
poměřili svou zručnost, přesnost a trpělivost a ti šikovní stihli i druhé kolo desetijamkového
hřiště. Všechny získané body se poctivě zapisovaly, a tak v závěru bylo patrné, kdo byl jak
úspěšný.
Zbyl i čas na bohaté občerstvení a prohlídku areálu, který byl opravdu krásný. Nechyběly tu voliéry s exotickým ptactvem, dvorek s domácími zvířaty či uměle vybudovaná
jezírka s koi kapry. Zkrátka jsme se ani chvíli nenudili. Výlet se opravdu vydařil, deváťáci
čtyřicetikilometrovou trasu zvládli bez problémů. Není pochyb, že to jsou velcí a odhodlaní
sportovci! Nejenže si všichni prověřili svou fyzickou zdatnost, ale vytvořili i skvělou partu.
Věřím, že podobné aktivity pomohou vést žáky ke zdravému životnímu stylu.
Mgr. Markéta Macfeldová
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TURISTICKÁ VÝPRAVA
Hrad Veveří – PP Podkomorské lesy
První výprava turistického kroužku v tomto školním roce se konala v sobotu 12. září
a vedla Přírodním parkem Podkomorské lesy. Nenáročný výšlap probíhal pohodově za
krásného slunečného počasí. Start i cíl výpravy byl u hradu Veveří. Část trasy vedla podél
břehů Brněnské přehrady. Trochu jsme se zapotili při výstupu křížovou cestou k poutnímu
místu U Tří křížů. Těšili jsme se, že při procházce oborou Kuřim uvidíme daňky nebo mufp
ý hodně starých
ý stromů.
lony, ale nezadařilo se. Zato jsme cestou viděli několik památných
yla z důvodu
Protože závěrečná část plánované trasy byla
rekonstrukce uzavřena, byli jsme „nuceni“
tuto část absolvovat lodí. Měli jsme tak možnost prohlédnout si hrad Veveří i z hladiny
Brněnské přehrady. Na závěr jsme si všichni
prohlédli nádvoří hradu Veveří, vyšli na ochoz
Příhrádku a někteří navštívili i Prachovou věž
hradu.
Výpravy se zúčastnili také dva nováčci.
Doufám, že se jim s námi na výletě líbilo a nebudou chybět ani na dalším výšlapu. Ten je tentokrát naplánován do Jeseníků a jeho trasa po-vede z Ovčárny přes Kamzičník k chatě Skřítek..
á
Jana Prečanová

20

MATEŘSKÁ ŠKOLA
O prázdninách byl zajištěn provoz mateřské školy první dva týdny v červenci
a posledních čtrnáct dní v srpnu. V době,
kdy byla školka uzavřena, probíhal úklid
a příprava na nový školní rok. Pan školník
nám posekal trávu, provedl menší opravy,
natřel herní prvky. Paní učitelky vyzdobily
školku, připravily hračky. Do první třídy, do
Sluníček, jsme pořídili novou skříň na povlečení, peřinky i lehátka. Ve druhé třídě u Berušek čekala na děti opravená kuchyňka.
V úterý 1. září jsme zahájili školní rok
a do každé třídy mateřské školy přišlo dvacet
pět dětí. V první třídě u Sluníček na děti čekaly paní učitelky Vlaďka Hanzlíková a Kateřina Kyasová. Ve druhé třídě u Berušek Olga
Bršťáková a Vendula Vybíralová. Nové děti
přišly do třídy plné očekávání. Každý si brzy
našel kamaráda a oblíbené hračky. Starší
děti se už těšily na své staré známé kamarády, ale hezky přivítaly i nové spolužáky.
Na děti čekal kašpárek s maňáskovou
pohádkou Budka v poli. Tradičně nás navštívil pan ředitel s panem starostou a místostarostou, pozdravili děti, popřáli jim hezké
zážitky ve školce a přinesli něco na zub.
V letošním školním roce jsme začali pracovat podle nového Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. V něm
jsou zapracována týdenní témata, která obsahují vzdělávací nabídku: písničky, básničky,
výtvarné tvoření, cvičení, vypravování s obrázky a hry.
Předškoláci začali v říjnu jezdit na předplavecký výcvik na bazén v Přerově. Nacvičují
vystoupení pro naše nejmenší na vítání občánků. Spolu s rodiči jsme strávili hezké odpoledne na drakiádách jednotlivých tříd. Pouštěli jsme draky, hráli hry a opekli si špekáčky.
Pokud to výjimečný stav dovolí, zveme
vás všechny na lampionový průvod a výstavu dýní, kterou máme v plánu uskutečnit na zahradě mateřské školy v úterý
27. 10. 2020.
Za mateřskou školu Vlaďka Hanzlíková
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY
PŘIPRAVOVANÉ AKCE SPŠ
Po nedávné nucené odmlce opět připravujeme plány
akcí na nadcházející školní rok. V době, kdy jsme připravovali tento příspěvek, už bylo konání společenských akcí povoleno a my jsme věřili, že je budeme moci zrealizovat. Ale,
bohužel, na podzim znovu zesílila epidemie koronaviru a od
5. 10. nás v této souvislosti čekala další omezení. V době
uzávěrky zpravodaje jsme tedy neměli jistotu, zda se plánované akce budou konat. Přesto vás s nimi seznámíme
a vždy podle aktuální situace vás budeme včas informovat,
zda zmíněná akce nakonec bude povolena, či nikoliv.
Nejbližší akcí je lampionový průvod, na kterém bychom
se měli sejít 27. 10. 2020. Po něm začneme s přípravou
dárků na mikulášskou nadílku, která by se měla konat
27. 11. ve spolupráci s obecním úřadem a dalšími spolky.
Nový rok bychom rádi zahájili slavnostním stužkováním deváťáků na školním plese, a to 23. 1. 2021. Po plese
jsou naplánované dětské šibřinky 27. 2., rej čarodějnic
30. 4. a nakonec dětský den 29. 5. 2021.
Do jaké míry se naše plány uskuteční, to zatím tedy
nevíme. Přejeme dětem i dospělým, aby se tento školní
rok vydařil lépe než ten předcházející.
Dětské šibřinky 20
19
Za SPŠ Hana Pospíšilová
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Opravy kostela pokračují
Opět se po roce pouštíme do další etapy opravy našeho kostela, tentokrát do závěrečné fáze opravy fasády, nátěru okenních rámů, opravy povrchu bočních dveří kostela
a některých kamenných prvků, jako jsou kamenné kříže na vrcholu střechy bočních lodích
kostela a kamenné prahy bočních vchodů. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1,4 mil.
korun.
Jménem farnosti děkuji obci za podporu
ve výši 300 000 Kč pro tento rok i v letech
minulých. Na podzim proběhne další kolo veřejné sbírky, kde bychom potřebovali vybrat
mezi občany obce alespoň 200 000 Kč, tak
doufáme, že se tak stane.
Bohužel opravy kostela se tento rok budou muset ukončit, ač není dodělán sokl ani
okapové chodníky, protože se musíme zabývat statikou budovy fary, kde se objevují stále více otevřené praskliny a zdá se, že celá
severní zeď fary má tendenci se hýbat. Zda
to jsou porušené základy nebo jen chybějící
svázání fary, to určí během podzimu statický
průzkum. Také střecha fary je v neutěšeném
stavu, takže se pozornost oprav musí v příštích letech zaměřit jinam.
Přehled ﬁnancování oprav kostela
Příjmy 7.797.927 Kč
OBEC TROUBKY
rok 2015: 150.000 Kč
rok 2016: 500.000 Kč
rok 2017: 800.000 Kč
rok 2018: 500.000 Kč
rok 2019: 700.000 Kč
rok 2020: 300.000 Kč
Celkem: 2.950.000 Kč
OSTATNÍ DOTACE
Ministerstvo zemědělství:
2016: 700.000 Kč
2017: 700.000 Kč
Krajský úřad Olomouc:
2017: 145.000 Kč
Cekem 1.545.000 Kč

FARNOST
Veřejná sbírka na opravu kostela:
rok 2015: 439.405 Kč
rok 2016: 343.470 Kč
rok 2017: 284.575 Kč
rok 2018: 467.685 Kč
rok 2019: 218.305 Kč
Cekem 1.753.440 Kč
Z kostelních sbírek, darů věřících a arcibiskupství: 1.549.487 Kč
(v počtu cca 120 lidí, kdy věřící většinou přispívali ještě i do veřejné sbírky)
Celkem 3.302.927 Kč
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Výdaje 7.797.927 Kč
VÝDAJE NA OPRAVY KOSTELA
rok 2015: 311.776 Kč
(nová střecha zákristie, projektová dokumentace)
rok 2016: 1.539.478 Kč
(věž kostela: trámy, krytina, omítky)
rok 2017: 1.816.829 Kč
(střecha nad hlavní lodí: trámy, krytina, plechování, omítky)
rok 2018: 2.681.779 Kč
(zbytek střechy a malá věž: trámy, krytina, plechování, omítky)
rok 2019:
(splátky půjčky z minulého roku: 1,4 mil. Kč, práce zastaveny)
rok 2020: 1.448.065 Kč
(zbytek omítek, dveře, kamenné prvky)
vky)
Celkem: 7.797.927 Kč

Rozpis pravidelných bohoslužeb
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

modlitba svatého růžence v 18 hod.
modlitba svatého růžence v 18 hod.
mše v 8 hod.
modlitba svatého růžence v 18 hod.
v 17 hod. tichá modlitba před vystavenou Eucharistií
(první pátek v měsíci je to od 15 hod.)
v 18 hod. mše svatá pro děti
Sobota mše v 18 hod.
Neděle mše v 9.30 hod.

Pozvánky na další akce farnosti
Svatohubertská mše svatá za příznivce myslivosti, koňaře a včelaře
Zátrži po mši následuje
neděle 11. října v 9.30 hod. – při mši vystupují trubači a zpěváci ze Zátrži,
troubení před kostelem, přivedení a žehnání koní, setkání přátel myslivosti, koňařů a farnosti na Konírně a žehnání loveckých psů
Vzpomínka na zemřelé v Troubkách
Neděle 1. listopadu v 9.30 hod. mše svatá a modlitba na hřbitově v 15 hod.
Pondělí 2. listopadu v 18 hod. mše za zemřelé, Památka všech věrných zesnulých
Svatomartinský průvod a zábava pro děti a rodiče
Sobota 14. listopadu v 16 hod. u kaple sv. Martina v Henčlově, a poté v sokolovně
Svatomartinské hody – mše u kaple sv. Martina v Henčlově
Neděle 15. listopadu v 10.30 hod.
Doba adventní
28. listopadu v 18.00 hod. – vstup do doby adventní, žehnání adventních věnců
29. listopadu v 9.30 hod. 1. neděle adventní
4. prosince v 9.30 hod.
2. neděle adventní
13. prosince v 9.30 hod.
3. neděle adventní
20. prosince v 9.30 hod.
4. neděle adventní
Také klasické roráty – ranní mše svaté, jen se svícemi, budou každou středu a pátek v 6.30
hod. od 2. do 23. prosince. Po mši bude pro děti snídaně na faře a před školou.
Zdobení betléma a vánočních stromků u betléma pro děti ve středu 23. prosince po ranní
mši a v 8 hod. snídaně na faře. Další vánoční akce farnosti budou uvedeny v příštím zpravodaji.
† otec Radek
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KNIHOVNA
12 + 1 VĚCÍ,
KTERÉ MŮŽETE ZAŽÍT, JEDINĚ KDYŽ MÁTE DOMA PSA
1) Poznáte plno nových nečekaných vůní podle toho, v čem se vaše chlupaté stvoření na
procházce zrovna vyválelo.
2) Všechny výchovné poučky fungují výborně, dokud je nezačnete aplikovat na vlastní
zvíře.
3) Čím naléhavěji se na psa volá, tím rychleji se pes vzdaluje.
4) Pochopíte, že pes je opravdu nejlepší přítel člověka.
Například vám nevychladne postel, když ji v noci opustíte.
Dbá také o vaši štíhlou linii. Psím očím u stolu málokdo odolá,
a tak se o svou porci nakonec přece jen rozdělíte.
5) Budík můžete vyhodit. Vstává se tehdy, když chce pes.
6) Stoprocentně víte, že váš pes umí poslouchat na slovo.
Jen bohužel netušíte, na které.
7) Spousta nových přátelství. Díky pravidelnému venčení znáte půlku města nebo celou
vesnici, a kdo ví, jestli na vás nečíhá i nová láska.
8) Kdybyste každý chlup, který ulpí na sedačce, koberci nebo oblečení, směnili za korunu,
stali byste se milionáři.
9) Rychle zapomenete na své sklony k lenosti. Než snášet psí pohled, raději ten míček
vezmete a jdete ven.
10) Pocit absolutního štěstí, když se váš tulák vrátí poté, co se zaběhl.
11) Pes udržuje váš byt v čistotě. Když po procházce v dešti prolétne
jako neřízená střela všemi pokoji, nic jiného než uklízet vám
zkrátka nezbude.
12) Na nějaký čas rezignujete na domácí obuv, stejně by se stala
psí hračkou jako ta předchozí.
13) Všechny strasti a vyhrocené situace jsou zapomenuty, když vás mazlíček nadšeně vítá
po příchodu domů a stulí se k vašim nohám.
Vybrala Hana Obrtelová
Zdroj: Svět ženy, květen 2020

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Oznamujeme rodičům dětí narozených
v roce 2020, že vítání občánků se v letošním
roce uskuteční až po zlepšení epidemiologické
situace v souvislosti s COVID-19. O termínu vítání občánků budeme rodiče včas informovat.
Děkujeme za pochopení.
Obec Troubky
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V červenci 2020 se
dožili významného
životního jubilea

V srpnu 2020 se dožili
významného
životního jubilea

V září 2020 se dožili
významného
životního jubilea

70 let
Marie Jehlářová

70 let
Ladislav Štěpaník

70 let
Vlasta Němčáková

75 let
Pavla Kočí
Karel Zelenka
František Brázda

91 let
Lubomír Novák

80 let
Marie Lorenčiková

92 let
Josef Krejčí

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

OPUSTILI NÁS
Marie Ťoupalová, Jiřina Baranová, Věra Butorová, Zdeňka Brázdová
Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem,
přejeme Vám odvahu a sílu.
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého člověka.
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A LÉTA BĚŽÍ…

4
Požární družstvo ČSPO, 198

Pohár Hané
1989
Stojící zleva:
Stanislav Sur
ma, Ivan To
Josef Smolka
mšů,
, František T
icháček st.
První řada
zleva: Vladi
mír Brázda,
Červinka, R
Vojtěch
adek Zatlouk
al, Alois Zatlo
ukal

Hokejové družstvo 19
H
90

Rok 1990
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NAŠI DOPISOVATELÉ
MOJE „KARIÉRA U FILMU“
FILMU
Amadeus
„Odpusť mi, Mozarte, to já jsem tě zahubil,“
šeptá uprostřed noci starý a na smrt nemocný muž.
Píše se rok 1823 a někdejší skladatel vídeňského
dvora Antonio Salieri vzpomíná na svého nadanějšího rivala, jehož život sám pomocí intrik ukrátil.
Když se Wolfgang Amadeus Mozart objevil v roce
1871 ve Vídni, předcházela jej pověst zázračného
o
dítěte. Forman ho představuje jako dětinského a aro-gantního mladíka neobyčejného hudebního nadání, který o deset let později umírá v bídě a opovržení. Stejnou
rychlostí, jakou získává slávu a skládá hudbu bez jediné
opravy not, vyvolává i veřejné skandály a budí pohoršení. Dělá si nepřátele na každém kroku a jen se tomu
bezstarostně řehtá. „Jsem jenom vulgárním člověkem,
ale ujišťuji vás, Vaše výsosti, že moje hudba nikoliv,“ říká
ve ﬁlmu sám Mozart rakouskému císaři.
„Proč bůh promlouvá zrovna Mozartovou hudbou, a ne mojí? Kde je na světě spravedlnost?“ ptá se do konce života výčitkami pronásledovaný Salieri, který hudbě a službě
dvorního kapelníka obětoval vše. Cítí se být obětí božského spiknutí. Ačkoli bohu věrně sloužil, zůstal jen průměrným hudebníkem, zatímco v díle jeho nepokorného soka promlouvala
božská inspirace. Právě soupeř plný velké nenávisti dovedl docenit Mozartovu hudbu, která
měla přežít staletí, zatímco jeho vlastní upadla z větší části v zapomnění.
K prvnímu osobnímu setkání mezi Salierim a Mozartem dochází ve vídeňském sídle salcburského arcibiskupa. Salieri, který má slabost pro sladkosti, je svědkem
laškování mezi Mozartem a jeho snoubenkou Constanze
Weber v salónku s pohoštěním pro arcibiskupovy hosty.
Scéna je přerušena v okamžiku, kdy Mozart uslyší tóny své
skladby, jeho zvoláním: „Má hudba. Začali beze mne.“
Zkoprnělý Salieri v tom okamžiku poznává, že to „po
zemi se válející dítě“ je „velký“ Amadeus. Odchází do sálu,
kde se mezitím Mozart ujímá řízení orchestru, a je ustrnut
krásou a jednoduchostí skladby (Gran Partita pro dechové
é
nástroje)…
A právě v tom okamžiku, kdy jsou ve ﬁlmu záběry na baavící se a tančící dvořany a kdy mladý Mozart běhá z místnossti do místnosti, směje se a laškuje s Constanze, tak přesně
ně
v tomto okamžiku jsme ve ﬁlmu dělali „křoví“ i my, troubečtí
čtí
Hanáci. Mimochodem, ten taneček jsme tenkrát nacvičovali
ali
v jídelně JZD. Byla to samá úklona, tři kroky doprava, pukrle, tři

sová
Bohdana Juda
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kroky doleva, otáčka, pukrle, úklona. Tři
měsíce jsme trénovali.
Potom nás v den „D“ odvezli autobuusem do zámku v Kroměříži. A hned zrána
a
nás tam asistenti oblékali do dobových
h
kostýmů, spodniček, paruk, rukavičekk
a pavích per. Vzpomínám si, že jsme
e
potom celé odpoledne čekali v těch
h
těžkých kostýmech až se setmí a přijde
naše chvíle.
Právě při tom dlouhém čekání nás
v kroměřížských zahradách fotil náš
kamarád Ladislav Mádr. Tenkrát nebyly fotky takovou samozřejmostí jako
dnes. Takže jenom díky němu máme
hmatatelnou vzpomínku na ten neobvyklý, zajímavý večer, kdy jsme měli
možnost nahlédnout do zákulisí tvorby tohoto velkolepého ﬁlmu.
Vzpomínám si, že v kroměřížských zahradách byl mimo jiné i obrovský rožeň a na něm se skutečně
rožnil malý býček. Žádná atrapa. Ve
ﬁlmu potom na něm seděl asi pětiletý klučík – blonďatý andílek, s ratolestí v ruce. Bylo mi tenkrát toho
dítěte líto. Už se mu chtělo spát, ale
„musel“ to zahrát.
Pan režisér Miloš Forman zavelel,
panoši vzali na ramena toho urožněného býčka, na něho asistenti posadili

Hana a František Obrtelovi

Jana Smolková

a Hana Obrtelo
vá

antišek Obrtel
Hana Sýkorová, Fr
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„andílka“ a procházeli mezi tančícími hosty.
Zleva Bohdana Ju
dasová, Hana
I my, Troubečáci, jsme měli za úkol si jakoby
Obrtelová, Dana
Grulichová
prstem sáhnout na býčka, ochutnat a tvářit
se, že je to vynikající pochoutka. Dodnes si
pamatuju, jak to bylo divné, mastné a studené. Ale dala jsem do toho všechno, sáhla jsem si prstíkem a usmívala se a řekla
jsem předpisově: „Ohhh“, šťastná, že jsem
ve ﬁlmu.
A teď přijde závěr. Amadea jsem viděla třikrát. Vždycky jsem se maximálně
soustředila na to, kdy se tam uvidím. Ale
přesto, že vím, kde jsem stála a jakou
jsem měla paruku a šaty, vůbec jsem se
ve ﬁlmu nezahlídla. Ani na vteřinu. A neviděla jsem tam ani ostatní Troubečáky. Jednoduše
oduše jsme zanikli
zan k v davu.
Takže jediným důkazem, že jsme tam opravdu byli, jsou tyto fotograﬁe. Poslala mi je paní
Ivana Mádrová, vdova po Ladikovi - autoru fotograﬁí, a ve mně vyvolaly tak živé vzpomínky,
že jsem se s vámi o ně musela podělit.
Takže, tak začala i skončila má „kariéra u ﬁlmu“. Ale můžete mi věřit, že to byly krásné
a nezapomenutelné dva dny.
Hana Obrtelová

První řada zleva: Eliška
Roubalová, Marie Raško
vá, Jana Smolková
Stojící zleva: Vlasta Ně
mčáková, Hana Sýkor
ová, Bohdana Judaso
Dana Grulichová, Hana
vá,
Obrtelová (květen 1983
)
„Člověk
Č ověk musí vždycky
Člověk
vždy ky snít
sn výš,
výš než na co má
má.“
á“
Režisér Miloš Forman, který se po více než desetiletém exilu vrátil do socialistického Československa, aby zde natočil životopisné drama o W. A. Mozartovi, nezkrotném geniovi, jehož
zničila lidská průměrnost a závist. Tento jedinečný historický
velkoﬁlm byl oceněn osmi Oscary.
Pro zajímavost – rozpočet ﬁlmu činil 18 milionů dolarů, přitom během prvního měsíce po premiéře snímek vydělal 55 milionů dolarů, a to při nasazení v pouhých 100 kinech.
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Činnost výjezdové jednotky pokračuje ve svém harmonogramu, který si sbor
určil v daném výcvikovém roce. Probíhají školení odbornosti, nacvičování daných situací, školení první pomoci a výcvik se svěřenou technikou. Účast na
těchto školeních je 80% a každý z členů jednotky se snaží zdokonalovat a získávat vědomosti,
které jsou pro výkon důležité.
V podzimních měsících budou probíhat v rámci výcviku a zdokonalování členů jednotky
pravidelná školení. V měsíci září proběhl výcvik jednotky ve vyprošťování z havarovaného
vozidla, a to jak vyproštění zraněné osoby z vozidla, tak i samotné stříhání vozidla. V říjnu
proběhne kurz strojníků v délce 16 hodin a kurz první pomoci – 8 hodin.
Sbor se také stará o svěřenou techniku, výstroj a výzbroj svěřenou do užívání sboru.
Čekají nás technické prohlídky vozidel a příprava vozidel na zimní období. To období vyžaduje
zvýšené úsilí členů, aby technika byla akceschopná a byla použitelná k okamžitému použití.
Také probíhají pravidelné revize dýchacích
acích přístrojů, které jsou nezbytnou ochranou zasahujícího hasiče.
Probíhají pravidelné zkoušky agregátů,
jejich funkčnost, tak aby byly akceschopné. Tady patří poděkování všem členům
a veliteli jednotky, který vede a připravuje všechna praktická a odborná školení
ve spolupráci s patronem naší jednotky,
kterým je příslušník HZS Olomouckého
kraje územního odboru Přerov.
Výbor sboru děkuje členům, kteří se
podíleli na akcích sboru a údržbě hasičské zbrojnice, za jejich činnost. Výbor také
děkuje soutěžním družstvům mladých
hasičů za reprezentaci obce a našeho
sboru.
Sbor v době koronaviru má utlumenou činnost v pořádání všech akcí pořádaných sborem a pouze zabezpečuje požární ochranu v obci. V současné
době je dokončována oprava všeho
stolového zařízení a probíhají úpravy
hasičské zbrojnice, kde je právě dokončována třetí garáž.
Naši mladí hasiči zahájili trénink, a to
v omezeném čase, přesto se zúčastnili
jedné pohárové soutěže, a to v Bolelouci,
kde se umístili na třetím místě. Dále se zúčastnili okresního kola hry Plamen, kde se
mladší hasiči umístili na 16. místě a starší
na 22. místě. Dále se mladí hasiči zúčastnili dětského tábora v Čekyni, který se vy-
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dařil a všichni mladí hasiči odjížděli domů spokojeni a jen s těmi nejlepšími zážitky. Poděkování
všem zúčastněným za zdárný průběh tábora. V současné době se mladí hasiči připravují na
branný závod hry Plamen, který by měl proběhnout začátkem října ve Vysoké u Hranic.
Poděkování patří všem, kteří si najdou čas a přiloží ruku k dílu, a také patří poděkování
vedoucím mladých hasičů za jejich čas a úsilí, které věnují dětem.
Výbor sboru SDH Troubky

HANÁK TROUBKY
Spolek Hanák Troubky byl, stejně jako i další spolky zájmové činnosti, omezen ve své
činnosti kvůli epidemii, která postihla celý svět. Nemá tedy cenu si stěžovat a lepší je dívat se
raději do budoucnosti a věřit, že bude zase líp.
Nám letos nebylo umožněno pořádat folklorní hodové slavnosti, mimo jiné. Rušilo se
vše, co jsme měli již nasmlouvané. Nejvíce nás mrzí, že jsme nejeli do Ševětína, kde letos
slavili 45 let svého založení. Chystali jsme se tam s nadšením, protože po „cimbálu“ dostala
pozvání i skupina nás starších, kteří jsme tancovali na našem 50. výročí. Nedá se nic dělat,
příští rok se tam opravdu vypravíme.
Nyní, po prázdninách, se naše činnost zatím pomalu rozjíždí, ve škole proběhl nábor do
mladších složek, upřesňují se termíny nácviku, které budou včas oznámeny a vyvěšeny ve
vitríně. Snad po té vynucené přestávce neopadlo nadšení a bude nás opět v Hanáčku plno.
V plném proudu probíhá také příprava na vánoční posezení u cimbálu, které má termín
stanovený na 12. 12. 2020. V jednání je i pozvání souboru ze Slovenska, který je opravdu
zážitek vidět při vystoupení. Bude tedy záležet na aktuální situaci. Možná, že jak se ochladí
a zamrzne, tak ten „zmetek“ zmrzne také a my se sejdeme u cimbálu a konečně si zazpíváme a zatancujeme. K tomu vás samozřejmě všechny srdečně zveme. „Aj sviňu zabijeme, ať
nendem dom hladní.“
Nyní máme docela dost tanečnic, které jsou v očekávání na příchod miminka a některé
už je i mají. Trochu nás to oslabuje, ale v budoucnu se nám to zase vrátí, pokud drobotina
nastoupí do Hanáčku. Přejeme všem, aby ve zdraví vše zvládli a příští rok se těšíme i na
kočárky v průvodu na hodech.
No a vám, milí Troubečáci, a všem, kterým se tento zpravodaj dostane do rukou, přejeme, ať se vám vše zlé vyhne, ať se těšíte pevnému zdraví, které je nade vše, a těšíme se na
setkání při krásné písničce a tanci nejen při folkloru.
Staňa Vojtek, předseda

Hody 2009
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TROUBECKÝ KLUB SENIORŮ
Letní prázdniny byly bohaté na zážitky z rodin-Mirka Bartoníková,
ného cestování, nemuselo se již s rouškami. Našii
vítězka turnaje v pe
tanque
senioři se každý druhý čtvrtek společně setkávali,
a to buď v klubovně anebo pod pergolou za kultur-ním domem nebo vyjížděli do okolí na kole.
Trénovali jsme petanque, neboť hned zpočátku září jsme si připravili turnaj čtyř tříčlenných
družstev, složených tentokrát jen z 12 hráček
z Troubek.
Za velmi pěkného počasí jsme za podpory
příznivců hrály velmi vyrovnaně. Takže výsledky
jednotlivců byly tak těsné, že až jedenáctou hrou
se rozhodlo mezi čtyřmi nejlepšími hráčkami
o vítězce.
Cenu nejlepší hráčky, stejně jako v loňském
roce, získala Mirka Bartoníková. První místo získalo seniorské družstvo ve složení Marie Surmová, Jarka Špalková a Helena Vránová.
K pohodové atmosféře přispěly naše seniorky, které napekly velmi dobré koláčkyy
a cukroví. K dobrému občerstvení patřily na
Vítězné družstvo
ohništi opečené klobásky. Poděkování patří
všem, kteří se postarali o průběh velmi zdařilé akce, panu starostovi a místostarostovi
obce, zaměstnancům obecního úřadu, kteří
nám pomohli s přípravou a zázemím pro konání turnaje. Děkujeme za podporu při hře
a za věcné ceny pro hráče, našim seniorům
za celou přípravu hřiště a za organizaci turnaje.
Těšíme se na turnaj v září 2021, a to společně i s hráči okolních obcí.
Jarka Špalková
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Máta – bylinka, která by neměla na zahradě chybět
Mátu zná asi každý, pro její příjemnou mentolovou vůni a chuť. V našich
oblastech je doloženo používání máty už od dob středověku – nesměla chybět v klášterních zahradách. Nejstarší důkazy o jejím využívání pocházejí
z Egypta. Snad nejznámějším druhem máty je máta peprná z čeledi hluchavkovitých. Je jednou z nejvyužívanějších léčivých rostlin.
Jako léčivka vyniká dezinfekčními a antibakteriálními účinky, zvyšuje produkci žaludečních šťáv, povzbuzuje tvorbu a vylučování žluče, zmírňuje nadýmání a uvolňuje křeče,
a pomáhá tak lépe trávit. Nálev se používá na osvěžení dechu i při zánětech horních cest
dýchacích jako kloktadlo. Pomáhá také potlačit stres a zbavit se napětí. Mátový čaj popíjejí
beduíni, aby je netrápilo horko na poušti, a nálev z máty se doporučuje při migréně.
Vůně čerstvé máty peprné „údajně“ slouží jako prostředek vzbuzující lásku. Při lokální
aplikaci v oleji, masti nebo krému má vliv na zklidnění a ochlazení pokožky postižené kousnutím hmyzem, vyrážkou nebo jinými reakcemi. Pokud olejem z máty pokapeme zakousnuté klíště, jde lépe vytáhnout
nebo se samo pustí.
Rod máty obsahuje asi 24
pravých druhů, ale existují také
hybridní odrůdy, kterých existuje
více než 2000. Jsou to vytrvalé byliny s plazivými oddenky.
Snadno se mezi sebou kříží. Obvykle netvoří semena a rozmnožují se pouze vegetativně. Pokud
mátu pěstujeme v domácí zahradě, je potřeba ji od ostatních
rostlin oddělit, protože podzemní
stonky snadno napadnou okolní
oblasti a přebírají vhodná stanoviště. Jedná se o invazivní povahu, kterou zkrotíme jednoduše
tím, že mátu budeme pěstovat
v květináči nebo ve zvýšeném
záhoně. Velké množství druhů máty roste téměř kdekoli,
kde na ně nebude svítit přímé
sluneční světlo. Nejlépe se jim
ale daří na světlém místě, ve
středně bohaté půdě, která je
vlhká. Poskytněte své mátě stín
nebo částečný stín. Máta patří
k nejjednodušším bylinkám na
pěstování, jaké známe. V přírodě
je můžeme často najít podél vodních toků.
U nás nejvíce pěstovaná máta
peprná je křížencem máty vodníí
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a máty klasnaté. Bývá vysoká 40–80 centimetrů, má přímou lodyhu, kopinaté listy a růžové až světle ﬁalové květy. Mátu sbíráme těsně před rozkvětem (květen–září). Trhají se
buď jen lístky, nebo celá nať. Sklízíme dvakrát nebo třikrát ročně. Vždy můžete seříznout
snítku máty a nechat jen několik centimetrů stonku. Sklizené listy lze použít čerstvé, nebo
je můžete usušit a použít později. Rostlina je také vhodná pro zmrazení.
Mátu můžeme použít do nejrůznějších pokrmů. Přidat ji do salátů, domácí zmrzliny,
čokolády, ale také do marinád na maso a do nejrůznějších omáček. Z máty si lze snadno
připravit osvěžující nápoj – stačí, když snítky máty společně s citronem nebo pomerančem
dáme do džbánu s vodou. A samozřejmostí je klasický čaj s několika lístky máty, oslazený
medem.
Mátový sirup
Pokud máte mátu na záhonku, rozhodně nekupujte drahé mátové sirupy, ale vyrobte si
vlastní. Svařte litr vody a půl kila krystalového cukru. Když začne směs houstnout, přidejte
asi 20 posekaných středně velkých stonků rostliny s pěknými listy. Přidejte nakrájený, chemicky neošetřený citron a rozmixujte tyčovým mixérem. Krátce povařte a přikryté nechte
za občasného zamíchání 2–3 hodiny odstát. Potom přeceďte, opět zahřejte téměř k bodu
varu, přidejte dle chuti ještě šťávu z citronu a naplňte lahve. Citron je možné nahradit kyselinou citronovou. Uchovejte v chladu a temnu.
Myška Sázelka
Vaříme povidla
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
HOVATELŮ
Letošní rok se všichni ocitáme
v situacích, které jsou nám cizí a nutí
nás měnit zaběhlé obyčeje. Proto
jsme velmi rádi, že se nám podařilo
připravit a zachovat jednu z chovatelských tradic. Dovolte mi tedy malé
ohlédnutí za naší každoroční výstavou
drobného zvířectva, která se konala
12. a 13. 9. 2020.
Počasí nám přálo, takže jsme si
všichni užili příjemné posezení s přáteli.
Celkem se u nás sešlo 40 vystavovatelů
ů
ze širokého okolí včetně několika mla-dých chovatelů, z nichž nejlepší byla
a
Martina Kabátová. Návštěvníci se mohlili
těšit z téměř 100 králíků, 38 voliér drůbeeže a více než 90 holubů.
Vítězný pohár v kategorii králíků získal
kal
Josef Kaňa za králíka marburského, v kategorii drůbeže pohár získal Jiří Petružela
la
za husu českou a v kategorii holubů zvítězilil
Jaromír Kousal s orientálním rackem. Pro
o
všechny bylo připravené bohaté občerstve-ní, ruličková tombola i náš tradiční „kohout“
a ukázky králičího hopu.
Tento rok je pro nás speciální, neboť
naše organizace slaví 55 let od založení.
Proto jsme si pro všechny vystavovatele
připravili malé překvapení v podobě skleněného hrníčku, jako připomínku našeho
výročí. Také můžu prozradit, že v příštím
roce nás kromě tradiční výstavy čekají
také první troubecké závody v králičím
hopu. Takže rozhodně je na co se těšit.
Kdybyste se k nám chtěli přidat nebo se
jen přijít podívat na trénink, tak většinou
trénujeme po společné domluvě (kontakt:
725 277 960) většinou v pátek od 17 hodin
v areálu na Loučkách.
Jsme opravdu rádi, že jste nám i za
těchto okolností zachovali přízeň a že jsme
se sešli v tak hojném počtu. Budeme se
na vás těšit, ať už na výstavách, závodech
nebo třeba trénincích.
Děkujeme za podporu, bez vás, našich
h
přátel, by to prostě nešlo.
Adéla Vyvlečková, ZO ČSCH Troubkyy
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
Ať se nám to líbí nebo nelíbí, prevít koronavirus nám zamíchal kartami tak, jak to nikdo
z nás nečekal. A jelikož naslouchám názorům přátel, známých, ale také odborníkům v médiích, jen těžko si hledám sám úsudek, jak by bylo nejlépe chránit sebe i ostatní kolem. Určitě
není záležitost úplně černá, ale také ne stoprocentně bílá. A to do toho nepočítám některé
výstupy politiků s osočováním druhých, hlavně proto, aby potencionální voliči dali hlas právě
té jeho straně.
Pojďme tedy raději do přírody. Celkem příjemné zářijové počasí s čím dál více chladnějšími rány dalo vstoupit do podzimní fáze. Stalo se tak přesně v úterý 22. září v 15.30 hodin.
Sluníčko nám tehdy vyšlo přesně na východě a schovalo se večer přesně na západě, a navíc vstoupilo do znamení Vah.
Příroda od jara splnila svůj úkol. Flora dodala dostatek potravy a krytinu nového zrozeného života, ochranu před nebezpečím a predátory. Z mláďat se stali dospěláci, kteří budou
muset zvládnout svou první zimu, většinou již bez ochrany a pomoci rodičů.
Řada je na nás, myslivcích. Přikrmování v těch nejtěžších obdobích by mělo být samozřejmostí. Pomoci můžete i vy, stačí zesláblou zvěř zejména na konci zimy a při sněhové
nadílce nechat na pokoji, neprohánět ji.
A nejde jen o zvěř v přírodě. Neuvěřili byste, jak zajímavá je podívaná na krmítko někde
u vás doma na dvoře, kde se shlukuje zpěvné
ptactvo. Stačí pravidelně nasypat a vnoučata
budou trávit desítky minut pozorováním, třeba
sýkorek. A když si krmítko vyrobíte sami za
pomoci vnoučat, bude radost o to větší.
Nyní se vraťme do oblasti společenské.
Děkujeme, že jste se i přes nepřízeň počasí a nebezpečí koronaviru dostavili na myslivecké slavnosti, které se konaly týden po
troubeckých hodech (18. července). Věříme,
že naše snaha nevyšla vniveč a vy jste se
dobře pobavili, pojedli a hlavně jsme přijali
i skutečnost, že jsme nezaznamenali žádný
případ nakažení zákeřným covidem.
Poslední neděle v srpnu patřila střelbám
jednotlivců O troubecký pohár. Střílely se
brokové disciplíny - lovecké kolo, americký
trap, vysoká věž a zajíc na průseku. Přes
šedesát střelců si našlo cestu na střelnici
Vlažná.
Vše vyvrcholilo šestičlenným ﬁnále. Konečný vítěz Pavel Foral ke svému triumfu
podotknul: „Samozřejmě, že jsem moc rád,
že jsem tento těžký závod vyhrál. Byly to
kvalitní střelby a zkušení, těžcí soupeři,“
netajil se radostí a jedním dechem dodává,
„a o to víc jsem spokojen, že jsem byl členem trojčlenného družstva, které v Troub-

Pavel Foral – vítěz XXIII. ročníku
střeleb O troubecký pohár
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kách letos vyhrálo.“ A měl naprostou pravdu, protože se stal prvním kanonýrem, který byl
v jednom roce členem vítězného trojčlenného družstva při střelbách v červnu, a potom vyhrál
i střelby jednotlivců v srpnu. A to máme za sebou XXIII. ročník těchto závodů. Za lídrem Foralem se v dalším pořadí umístili: Kořínek na druhé příčce, potom Kučera, Pacal, Dočkal a na
šestém místě byl Klesnil mladší.
Co je před námi?
Již podesáté přivítá kostel svaté Markéty Svatohubertskou mši za myslivce, koňaře, včelaře, přátele přírody a lesa i jejich rodiny. Určitě se na ni dobře připraví jak místní farníci, tak
tradičně i myslivečtí trubači ze společenství ZÁTRŽA.
V neděli 11. října od 9.30 hodin nastane čas zastavení našeho běhu, nastane čas rozjímání a zamyšlení se nad tím, co a jak děláme a proč to děláme. Čas přemýšlení nad hodnotami a skutky, které náš život provázejí.
Pro myslivce jsou také poslední tři měsíce v roce dobou společných lovů. U nás na drobnou zvěř, většinou bažanty.
A i když je ještě celkem brzy, nebylo by špatné, abyste si dopředu mohli v kalendáři poznačit termín mysliveckého plesu v Troubkách. Rádi vás přivítáme v sobotu 9. ledna 2021 ve
slavnostně vyzdobeném kulturním domě. Hrát bude stále oblíbenější skupina PETER´S MUSIC a vás nemine myslivecká kuchyně, slavnostní myslivecké troubení a také si můžete
něco odnést z bohaté tomboly.
Další informace najdete na www.myslivosttroubky.webnode.cz .
Luděk Judas, jednatel Mysliveckého spolku Mezivodí Troubky

Ani na mysliveckých slavnostech nechyběla ZÁTRŽA
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JEZDECKÝ ODDÍL
Dne 4. – 6. září se konaly závody
ve všestrannosti na závodišti v Pardubicích, a to na stejné dráze, kde
se pořádá světoznámá Velká Pardubická. Těchto třídenních závodů se
také zúčastnila Lenka Navrátilová na
koni Šeron-ka za JO TJ Sokol Troubky v nejvyšší soutěži L*. Soupeřem jim
bylo dalších 21 dvojic.
V pátek se začínalo drezurou, což
není nejlepší disciplína Lenky a Šeron-ky, a tak po první části byly 18. z 22 zúčastněných.
V sobotu se pokračovalo parkurem,
a to už bylo o něčem jiném. Jako jediná
dvojice dokázaly překonat překážky bez
shození a ve stanoveném čase dojet
tuto část závodu. To znamenalo, že se
po dvou disciplínách vyhouply z 18. na
7. místo.
V neděli byla na programu závěrečná část – cross. Po skokové části opět
začal bez problémů, bohužel nestihly
dojet v předepsaném čase a dostaly
tak penalizaci 6 trestných bodů, což je
odsunulo na konečnou 10. příčku. Je
třeba dodat, že to byla jejich první všestrannost na úrovni L.
Přejeme oběma hodně štěstí v dalších závodech.
Jaroslav Vrána
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Svod koní

Příměstské tábory
První dva týdny v srpnu jsme pořádali
dva turnusy příměstských táborů u koní.
Výkonnostní zkoušky ČSP
Dne 25. srpna 2020 jsme s naší tříletou
etou
pony kobylkou Bibianou vyrazili k Lilnosti
Skoky ve vo
tovli na Výkonnostní zkoušky ČSP
(Český sportovní pony). Nejprve nás
čekal svod, kde komisaři všechny
účastníky zkoušek poměřili a hodnotili celkový vzhled, a také předvedení v kroku a klusu. Po „odsvodování“
všech účastníků zkoušek následoval
skok ve volnosti. V této disciplíně se
kůň vypustí na začátku skokové řady
a nechá se skákat několik překážek
Drezura
za sebou bez přítomnosti jezdce.
Některé koně je potřeba popohánět,
jiní jsou již zvyklí z tréninku, že je na
konci řady čeká buď stájový kolega
(kůň) nebo sladká odměna v podobě cukru, ovsa či jiné pochutiny.
Naše Bibiana šla do skokové řady
bez zaváhání a skákala velice pěkně a vysoko nad překážky. Po skončení skoků ve volnosti se Bibiana
se svou jezdkyní ještě předvedla
na drezurním obdélníku v drezuře
a tím tyto zkoušky splnila. Bibiana
tábor
byla zapsaná do Hlavní plemenné
Příměstský
knihy. Zkoušky tohoto typu jsme absol-vovali úplně poprvé, jelikož jsme doposud se svými koňmi absolvovali vždy
zkoušky pro velké koně. Bibianka krásně zvládla první cestu vozíkem a byla
poprvé v cizím prostředí, které neznala. Přesto se komisařům předvedla,
jak nejlépe mohla. Nyní Bibianka užívá
zaslouženého volna a uvidíme, jestli se
v roce 2021 objeví na závodních kolbištích, a to i se svou jezdkyní Monikou Machovou. Monika je skromná dívka, která
si vůbec nepotrpí na publicitu, tak snad
nám to tentokrát odpustí.
Simona Krejčířová
á

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 3/2020

40

ZE SPORTU
I. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA SMOLKY
Vzhledem k náhlému úmrtí troubeckého rodáka pana Josefa Smolky (†1. června 2020)
se TJ Sokol Troubky rozhodla zorganizovat 1. ročník memoriálu Josefa Smolky v termínu
11. července 2020. Tato celodenní akce byla rozdělena na tři části:
1) Turnaj tříčlenných družstev ve volejbale žáků a žákyň
V dopoledních hodinách, kdy nám počasí přálo, proběhl na volejbalových kurtech v ulici
Záhumení žákovský turnaj trojic žáků a žákyň. Vzhledem k prázdninovému termínu se tohoto
turnaje zúčastnila tři domácí družstva a dvě družstva ze Zábřehu na Moravě.
Po odehrání turnaje systémem každý s každým proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků:
1. místo – Troubky (Adéla Bartoníková, Tereza Mlčochová a Sabina Kargerová)
2. místo – Zábřeh A
3. místo – Troubky (Tereza Bartoníková, Anna Marie Lehká a Lukáš Vožda)
4. místo – Troubky (Matyáš Vinkler, Lukáš Knap
p a Martin Frgal jr.)
5. místo – Zábřeh B
2) Sousedský turnaj ve volejbale smíšených družstev
Na plánovanou druhou část memoriálu se
rozpršelo, a tak byla tato část turnaje smíšených
družstev operativně přesunuta do sportovní haly.
Tento turnaj byl takzvaně „open“ (kdo chtěl,
ten si zahrál), pořadatel dal možnost přihlásit se
buď jako celé družstvo nebo pouze jako jednotlivec.
Mezi přihlášenými byla družstva: Florbal I, Florbal A, Borci ze Záhumení a Midži.
Předávání cen
A jednotlivci pak byli vylosováni jako Jedničky, Dvojky a Trojky.
Všechna družstva navzájem poměřila své
volejbalové dovednosti a nutno říci, že přestože převážná část účastníků nikdy nehrála
profesionální volejbal (nebyli registrovaní), byl
předveden kvalitní výkon. O vyrovnanosti soupeřů pak svědčí i to, že o konečném pořadí na
prvních třech místech, při stejném počtu bodů,
byl rozhodujícím kritériem poměr míčů. V podvečerních hodinách byli vyhlášeni vítězem 1.
ročníku Borci ze Záhumení. A jako další v pořadí se umístili Jedničky, Midži, Dvojky, Florbal
A, Trojky a Florbal I.
Jen škoda, že nám počasí nedovolilo
Borci ze Záhumení
odehrát tento turnaj v připraveném areálu na
s vítězným
putovním pohárem
Záhumení, kam by jistě přišla povzbudit své
sousedy početnější troubecká veřejnost.
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3) Taneční zábava
Na tuto část memoriálu
se naopak počasí umoudřilo a od 20.30 hod. mohla
předvést svoje umění kapela Kameron, která do našeho areálu přilákala přes 500
návštěvníků.
Hudební produkce trvala
s přídavkem až do nedělních 2.30 hodin a poslední
návštěvníci se ze zábavy
vytráceli nad ránem plni dojmů a s ušpiněnými botami
od antuky.
Organizačně a hlavně
personálně byla nejnáročnější právě tato část memoriálu, která zaměstnala cca 40 členů TJ Sokol Troubky, a to od čtvrtka
9. 7. do středy 15. 7. Všem, kteří se podíleli na organizaci celého 1. ročníku memoriálu Josefa
Smolky, patří velké díky.
Děkujeme mikroregionu Střední Haná za pivní sety a skákací hrad, Obci Troubky za ﬁnanční podporu a ceny do turnajů, Městu Tovačov za pivní sety a party stan a Pivovaru Zubr Přerov
za bezplatné zapůjčení pivních setů.
Protože se nám 1. ročník memoriálu Josefa Smolky nadmíru vydařil, jistě najdeme chuť
k uspořádání dalších ročníků a snad i za účasti rodiny Smolkových.
Mgr. Martin Frgal, předseda TJ Sokol Troubky
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Letos se TJ Sokolu Troubky povedlo za ﬁnanční podpory MAS Střední Haná poprvé
zrealizovat dva turnusy letních příměstských táborů laděných ve sportovním duchu. První
turnus proběhl v termínu od 7. – 10. 7. 2020 a zúčastnilo se ho 13 dětí, druhý turnus byl od
17. – 21. 8. 2020 a přihlásilo se 15 dětí.
Hlavními vedoucími byli Martin Frgal, Veronika Dolanská a tenisový trenér Pavel Kalčík,
kteří se za pomoci asistentek Jany Knapové, Lenky Voždové a Barbory Vinklerové snažili
naučit děti základní techniku a pravidla jednotlivých sportů a atletiky. Dopoledne byla zaměřena na sportovní tréninky a v odpoledním čase hrály děti různé společenské hry, soutěžily
nebo kreslily. Na památku na společně strávený čas si vyrobily táborová trika a táborového
maskota.
Nejoblíbenější částí celého tábora byl tenis. Pod vedením Pavla děti denně trénovaly
a bylo úžasné sledovat, jak se dokáží za těch pár dní vypracovat. Mnozí se stali slušnými
hráči a někteří nabyli takového tenisového sebevědomí, že se odvážili vyzvat trenéra na
souboj, zejména ti nejmenší.
Vzhledem k příznivému počasí jsme využívali prostředí multifunkčního hřiště, hřiště pro
malou kopanou a zejména areál tenisových kurtů. Hlavní základnou pro nás byla sportovní
hala, kde jsme trávili čas oběda a polední relax. Tímto zde děkujeme za spolupráci školní
jídelně, která nám po celý čas zajišťovala obědy i svačinky a Obci Troubky za zajištění dovozu jídla.
Na závěr si troufám říct, že jsme si to všichni moc užili, jak děti, tak my dospělí. A doufám,
že mohu říct, že jsme zahájili úspěšnou dráhu a tradici příměstských táborů v naší obci. Již
teď se všichni těšíme na následující léto plné společných zážitků.
Barbora Vinklerová,
Vinklerová Veronika Dolanská, Martin Frgal

První turnus

Druhý turnus

asistentky
Tenisový trenér a
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REKREAČNÍ VOLEJBAL
Letní turnaje
Hned na začátku školního roku se konal tradiční venkovní turnaj ve Vlkoši. Věděli jsme,
že je turnaj známý velkým počtem týmů a vynikajícím pestrým bufetem. Záhy jsme zjistili,
že také značnou úrovní soutěžních družstev. Ta se skrývala za vesměs hravými názvy jako
Banáni, Aguabely, Kosťův cirkus... Přesto bylo velice brzy jasné, že to jsou družstva z trochu
jiné planety. O jednom z nich se v kuloárech proslýchalo, že dva jeho členové ještě před dvěma lety „pinkali“ mužskou extraligu! Takovým se těžko vzdoruje, i když nás nasazení a boj
o každý bod neopouštěl do posledního utkání.
Díky velkému počtu účastníků se ﬁnále dohrávalo až za tmy. To se nás ale netýkalo.
Proti vyrovnanějším soupeřům jsme zahráli dobře, ale ti nejlepší, ti nás doslova převálcovali.
I když to byla, co se počasí týče, krásná sobota, z Vlkoše jsme odjížděli trochu skleslí.
Naproti tomu turnaj v Oseku se nesl v úplně jiném duchu. Počasí bylo také krásné, letní, ale týmy byly opravdu amatérské. Jednalo
se vesměs o týmy z blízkého okolí se stejným
nadšením pro hru, jaké máme my. Bojovali
jsme o každý míč, jako vždy, zápasy byly vyrovnané a často se hrálo až na hranice možností. Náš tým nakonec skončil na bedně, a to
také díky nemalému přispění našich nejmladších hráček. Ty se díky intenzivnímu tréninku
dopracovaly na opravdové opory týmu. Druhé
místo v turnaji bylo zaslouženou odměnou
pro troubecký amatérský volejbal.
Kamila Hořínová, Jan Hlavačka
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MEDVĚDÍ STEZKA
V sobotu 27. 6. jsme uspořádali pod záštitou
ASPV soutěž pro žáky prvního stupně – Medvědí
stezku. Závod se běžel ve dvojici, která po cestě odpovídala na otázky, nebo plnila zadané úkoly. Sami
jsme se takové soutěže několikrát zúčastnili, a proto
jsme se rozhodli uspořádat první ročník i v Troubkách.
Akce byla odstartována v 8 hodin a hned o hodiedvěd“
Stanoviště „M
nu později vyběhla první dvojice na trať dlouhou 3,5
kilometru. Trasa vedla okolím Troubek a kolem Bágru,,
kde byly některé děti poprvé. Hlídky si po cestě vy-zkoušely vázání uzlů a otestovaly své znalosti v oblasti zdravovědy, přírodovědy i vlastivědy. Plnily i různé
dovednostní úkoly, z nichž nejoblíbenějším úkolem byl
„medvěd“, při kterém se musel každý z dvojice udržet
po určitou dobu na stromě.
Počasí nám přálo, a tak si děti čekání na svůj start
krátily hraním her na hřišti za sportovní halou. Dohromady se zúčastnilo 24 dvojic, které po doběhnutí do
Tábornické znalosti
. Amálie
cíle čekalo občerstvení a pro vítěze byly připravené
Jančová a Natálie
Mlčochová
odměny. Závodníky jsme rozdělili do čtyř kategorií –
mladší a starší žáci a mladší a starší žákyně.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem pomocníkům jak na trati, tak v zázemí, včetně
členů SPŠ a ASPV. Moc jste nám pomohli! Medvědí stezce zdar!
Ivana Vojtášková a Marie Soušková
UMÍSTĚNÍ
Mladší žáci
Starší žáci
1. Martin Konečný a Jakub Znojil
1. Tomáš Rákos a Lukáš Rákos
2. Jonáš Přehnal a Alžběta Tomková
2. Tomáš Dočkal a Richard Gregovský
3. Dominik Dočkal a Tomáš Vlk
3. Jiří Tichý a Matyáš Znojil
Mladší žákyně
1. Vanessa Bortlová a Denisa Stískalová
2. Adéla Bahounková a Natálie Konečná
3. Lucie Řezníčková a David Sigmund

Starší žákyně
1. Beata Vránová a Nikola Pořízková
2. Julie Dočkalová a Melissa Bortlová
3. Tereza Kubánková a Lucie Gregovská

Podrobnější výsledky a fotograﬁe jsou k nahlédnutí na stránkách Sokola.

Společný nástup
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FOTBALOVÝ KLUB
PODZIMNÍ SEZONA FK TROUBKY
FK Troubky přihlásilo do nové sezony tradičně pět mužstev: mladší a starší přípravku,
mladší a starší žáky a mužstvo mužů. K naší úplné spokojenosti dlouhodobě chybí dorostenecký tým, který by se pravidelně staral o doplnění mužů. Výhledově plánujeme přihlásit
dorostence od nové sezony do krajské soutěže. Všichni doufáme, že se nám za rok podaří
sehnat kluky a vytvořit chybějící důležitou dorosteneckou kategorii.
I přes nepříznivé zprávy ohledně vývoje pandemie covidu zatím pokračují všechny soutěže v okrese i v kraji bez rušivých elementů, které by znamenaly odkládání zápasů tak, jak
to vidíme v profesionálním fotbale. V amatérských soutěžích se testování na covid nemusí
provádět, a tak nikomu nevadí, že se po fotbalovém trávníku pohybuje možná i pár bezpříznakových nakažených jedinců, a to je dobře, neboť fotbal je často tím, co vesnici spojuje.
Konečný výsledek zápasu kolikrát není tím nejdůležitějším. Zato přátelské posezení u piva
s výhledem na hřiště, to bývá nenahraditelným programem víkendů.
Všichni máme na paměti jarní krizovou situaci, kdy se v celé naší společnosti utlumil
sportovní a společenský život. Zvládne sport a celá společnost boj s covidem? To je otázka,
kterou si teď všichni klademe a odpověď je někde v mlze a nikdo přesně neví, co bude dál.
Všichni věříme, že se podaří podzimní soutěže dohrát a že naše mládež neskončí zase
zavřená u počítačů a mobilů.

JAK SI VEDLA JEDNOTLIVÁ MUŽSTVA?
Muži pod vedením nového trenéra Tomáše Stískala nastoupili do podzimu se třemi posilami z dorostu Viktorky Přerov, které se zatím ukazují velmi dobře a od začátku jsou i vidět
v základní sestavě.
Bohužel start do nové soutěže nevyšel dle předpokladu, ostudná domácí prohra s Kovalovicemi a především prohra v derby s Tovačovem způsobila vrásky novému trenérovi a určitě i domácím fanouškům. Naštěstí v dalších utkáních se mužstvo začíná konečně dostávat
do „předkoronavirové“ formy a výsledkem byl posun do horních pater tabulky, kde bychom
chtěli tento tým vidět i na konci podzimní části.
Všechna mládežnická mužstva byla zařazena do okresních soutěží. Starší žáci pod vedením Tomáše Vojtáška a Petra Hořína byli posíleni návratem bratří Vojtášků z ročního hostování ve Viktorce Přerov, a tak jsme očekávali útok na nejvyšší příčky. Domácí zápasy zatím
jasně vyhrávají, ale na cizích hřištích s předními celky těsně prohráli, a to i vinou absencí
několika hráčů. Věříme, že v dalším průběhu budou porážet i družstva, co jsou nad nimi,
a dosavadní umístění vylepší co nejvýše.
Mladší žáci pod vedením Jirky Bršťáka a Lenky Voždové měli start do soutěže obdobný
jako starší žáci. Venku se jim příliš nedařilo, i kvůli onemocnění některých hráčů, ale domácí zápasy zvládli na jedničku. Výborný výkon podali například proti Viktorce Přerov, kterou
udolali v dramatickém zápase 6:5. Tento tým určitě ještě neřekl poslední slovo a v dalším
průběhu jistě potvrdí svoji zlepšenou formu.
Družstva mladší a starší přípravky začala podzimní sezonu novinkou, a tou je, že se utkávají turnajovým způsobem. Jestli se tato novinka uchytí, to ukáže čas. V těchto kategoriích
nejde ani tak o výsledky, ale u této nejmladší soutěžní kategorie je na prvním místě především
radost ze hry. O postupný fotbalový růst se zde stará Michal Bartoněk a Zdeněk Skoupil.
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V neposlední řadě nesmíme zapomenout na fotbalovou školičku, která tradičně v září
pořádala fotbalový nábor nových členů. Vlastimil Raška si jako trenér nemůže stěžovat na
nedostatek nových přihlášených adeptů. Jsme rádi, že je o tento nový projekt dostatečný
zájem. Někteří členové těchto benjamínků si už vyzkoušeli i první soutěžní utkání za mladší
přípravku.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem dobrovolným trenérům, kteří se ve svém volném
čase starají o tato mládežnická mužstva. Že to dělají dobře, o tom svědčí i skutečnost, že
každým rokem je o naše žákovské hráče zájem v přerovské Viktorce. Přejme jim, aby jim
dosavadní elán vydržel a aby vychovali klubu další úspěšnou fotbalovou generaci.
Pavel Němčák

Mladší žáci po vítězném utkání s

Přípravka s fotbalovou školičkou

Viktorkou Přerov
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ZADÁNO PRO ŽENY
ŠVESTKOVÉ ŘEZY S VANILKOVÝM KRÉMEM
Suroviny:
500 g švestek (dle velikosti plechu)
1 skořicový cukr
7 vajec
160 g moučkového cukru
100 ml oleje
160 g hladké mouky
½ prášku do pečiva
400 ml mléka, vanilkový pudink, dle potřeby cukr
250 g másla
Postup:
na plech dáme pečící papír, který vytřeme máslem, posypeme strouhankou. Na strouhanku nakla-deme omyté, na půl rozkrojené švestky a posypeme
e
skořicovým cukrem.
Vyšleháme žloutky s cukrem do pěny, přidáme mou-ku, prášek do pečiva a z bílků sníh. Do 1/3 těsta přidá-me kakao. Na švestky nalejeme bílé a kakaové těsto.
Pečeme v troubě na 170 – 180 °C, asi 40 minut.
Po vyjmutí plech otočíme tak, aby byly švestky
nahoře. Potřeme po vychladnutí povidly a nahoru
dáme krém uvařený z pudinku, do něhož jsme vmíchali máslo (můžete přidat méně másla + tvaroh).
Na závěr posypeme strouhanou čokoládou.
vá
Hana Kamelandrová

PRO CHVÍLE ODDECHU
MYŠLENKY SLAVNÝCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kdo honí štěstí, sám je štván.
A. JIRÁSEK
Jedině příroda dělá velké věci zadarmo.
R. DESCARTES
Tři mohou zachovat tajemství, jsou-li dva z nich mrtví.
B. FRANKLIN
Vyberte si za manželku takovou ženu, kterou byste si vybrali za přítele,
kdyby byla mužem.
J. JOUBERT
Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou.
A. P. ČECHOV
Je lepší zapálit malou svíčku, než nadávat, že je tma.
KONFUCIUS
Cynik je člověk, který zná cenu všeho, ale nezná hodnotu ničeho.
O. WILDE
Někdo mlčí, protože neví, a někdo mlčí, protože ví svoje.
M. HORNÍČEK
Kdo má peníze, může i v pekle zmrzlinu lízat.
ITALSKÉ PŘÍSLOVÍ
Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
L. A. SENECA
LK
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ROZUMÍTE CIZÍM SLOVŮM?
Agilní – soﬁstikovaný – segregace – fabule – demagogický – pejorativní – reciprocita –
konvence
zavádějící, klamný – hanlivý – smyšlený příběh – promyšlený, propracovaný – oddělování
– vzájemný vztah, zvýhodnění – ustálený způsob jednání – čilý, horlivý
Řešení: čilý, horlivý – promyšlený, propracovaný – oddělování – smyšlený příběh –
zavádějící, klamný – hanlivý – vzájemný vztah, zvýhodnění – ustálený způsob jednání

DOKÁŽETE TO?
Opakujte: dolar, rubl, libra

KVÍZ
1. Jak se jmenuje herec, který ztvárnil detektiva Hercula Poirota v televizním seriálu?
2. Jaké je hlavní město Kuby?
3. Jak se nazývá miniaturní dřevina pěstovaná v misce, původem z Japonska?
4. Jak se nazývá české pohoří na hranicích s Německem, známé též jako Rudohoří?
5. Jak se jmenoval první český král z rodu Přemyslovců?
6. Které slovo je napsané chybně? VYJÍMKA, OBĚD, NEŮRODA
7. Jak se nazývají lívanečky z pohankové mouky, které jsou oblíbeným pokrmem
v Rusku?
8. Jak se nazývá nauka o pohybu těles podrobených silovému působení?
Správné odpovědi:
1. David Suchet, 2. Havana, 3. bonsaj, 4. Krušné hory, 5. Vratislav II., 6. neúroda se
píše s ú s čárkou, 7. bliny, 8. dynamika

MORAVSKÉ MOUDRO
Každé ráno zhlédnu seznam padesáti nejbohatších lidí na světě.
Když tam nejsu, idu do práce.
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SMÍCH – NEJLEPŠÍ LÉK
„Žena nebyla schopná jediného slova. Tati, je to věta holá nebo rozvitá?“
„Honzíčku, to je přece holý nesmysl!“
Krotitelka v závěru skupinové drezúry políbí ve voliéře obrovského tygra sibiřského.
Ředitel říká: „Velevážené publikum! Kdo ze zde přítomných se odváží k takovému samostatnému políbení, tomu naše ředitelství vyplatí v hotovosti deset tisíc korun českých!“
Jeden divák na to: „Já! Ale napřed vyžeňte ty tygry!“
O půlnoci se otevře okno rodinného domku a pan Müller křičí: „Ingrid!“
Dcerka se vytrhne z milencova objetí a provinile se ozve: „Co je, tati?“
„Ať tě ten chlap netlačí na zvonek!“
„Pane Juránku, to je divné, dodržujete mou radu – kouříte jen deset cigaret denně?“
„Ano, pane doktore.“
„Potom opravdu nechápu, proč se váš stav nelepší?“
„Jestli to nebude tím, pane doktore, že jsem před tím nikdy nekouřil.“
Muž se chlubí mezi kamarády: „Včera mě chválili v novinách!“
„Nevymýšlej si!“
„Vážně! Psali, že na fotbalovém zápase bylo pět tisíc ukázněných diváků!“
Potkají se tři kamarádi. První povídá: „Pánové, to byste nevěřili, manželka, když byla těhotná, četla Čuka a Geka, no a narodila se jí dvojčata!“
Druhý se chlubí: „To nic není! Moje žena, když byla těhotná, četla Tři mušketýry a porodila
trojčata!“
Třetí nic neříká, ovšem ihned omdlí. Když ho ti dva dobráci vzkřísí a ptají se ho, proč omdlel,
tak jim praví: „Moje žena je teď také v jiném stavu a zrovna čte Alibabu a čtyřicet loupežníků!“
Povídá kamarád Pepovi: „Tak jsem byl na dovolené v Aragonii.“
„To já byl zase čtrnáct dní v agónii…“
„Opravdu? A jaké tam bylo počasí?“
Po divokém mejdanu se pan Novák vzbudí v posteli vedle cizí ženy a lomcuje s ní: „Vstávej,
musíme do práce!“
„Já nemusím,“ namítne ona, „já už jsem deset let v důchodu!“
Pán jde s kamarádem kolem hřbitova. „Ta hrobka! To je přepych!“
„No, jo, Rotchildovi, ti si žijí, ti si žijí…“
Pacient říká: „Špatně spím, hned mě probudí sebemenší zvuk. Tak například se brzy ráno
budím kvůli tomu, že na vedlejší zahradě vrkají holubi.“
Doktor se chvíli přehrabuje v šuplíku, konečně vytáhne krabičku a podá ji pacientovi. „Jste si
jistý, pane doktore, že to pomůže? A jak to mám užívat?“
„Vy ne! Nasypte to holubům.“
LK
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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
Sobota

9 – 11 hod.

13 – 17 hod.

8 – 11 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:…………………………………………………………………………………
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 30. 11. 2020 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina
286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Jméno a adresa: ……………………………………………………………. třída: …………….
Vylosovaní výherci z minulého čísla (za deset rozdílů): Monička Stískalová, Amálka Jančová, Adéla a Tereza Bartoníkovy, Halka Němčáková, Anička Rašková, Marek Rozehnal,
Jiří a Radka Zakuťanští, Jakub Gálský, Terezka a Verunka Rickovy.
Výhercům gratulujeme, odměny dostanete na konci listopadu.
Redakce

Škola v přírodě
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