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SLOVO ÚVODEM
Letošní čtvero ročních období se přehouplo a konec roku se nám nezadržitelně blíží
ke svému závěru. Čeká nás nejkrásnější období roku, a to vánoční svátky. Letos bohužel
poznamenané epidemiologickou situací, covidem-19, který nás provázel po celý letošní
rok. Někteří z nás měli štěstí, někteří bohužel ne a zákeřné nemoci podlehli. Smutná čísla
a vzrůstající počet nakažených nenechala nikoho lhostejným. Většina z nás pochopila, že
musíme být pokorní, ohleduplní a zodpovědní nejen vůči sobě, ale i vůči ostatním lidem,
především pak seniorům.
Vláda ČR prodloužila nouzový stav do 12. prosince a z tohoto důvodu neproběhly žádné
plánované podzimní akce, ani tradiční rozsvícení vánočního stromu spojené s vánočními
dílničkami, které měly každý rok velký ohlas nejen u našich občanů.
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, udělejte si čas na sebe, na svoji rodinu, povídejte si
a radujte se z přítomnosti vašich blízkých.
Přejeme vám, abyste letošní vánoční svátky prožili hlavně ve zdraví v kruhu svých nejbližších a přátel, a abyste do nového roku vstoupili pozitivně naladěni.
Hana Kamelandrová
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
I přes nepříznivou situaci, způsobenou pandemií koronaviru, jsme v letošním roce
v naší obci zrealizovali několik větších investičních akcí, další jsme intenzivně připravovali
a některé jsou ve fázi zahájení realizace. Dovolím si je zde shrnout a uvést základní údaje,
včetně nezbytné publicity, protože větší část akcí byla realizována s dotační podporou.
VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI TROUBKY
Stavba chodníku v ulici Vlkošská a K Zavadilce probíhala stavebně v jarních měsících a tento projekt byl spoluﬁnancován Evropskou unií. Celkové výdaje stavební části
činily částku 1 943 289 Kč. Ostatní výdaje této akce činily 181 500 Kč a zahrnují výdaje
na zpracování projektové dokumentace, technický dozor investora a dotační managment.
Vyplacena byla dotace v celkové výši 1 993 720,70 Kč.

ENERGETICKÉ ÚSPORY NA DPS KOZLOVSKÁ
Stavební práce na tomto projektu realizovala společnost ZAK PLUS stavba s. r. o.
z Přerova a rovněž tento projekt byl spoluﬁnancován Evropskou unií, a to prostřednictvím
Operačního programu životní prostředí. Akce byla ukončena k datu 30. 9. 2020 a po úhradě poslední faktury za provedené stavební práce byla podána žádost o platbu dotace (dle
rozhodnutí o poskytnutí je maximální výše dotace 1 805 927,45 Kč). Za stavební práce na
této akci jsme výše uvedené společnosti uhradili částku ve výši 5 137 357 Kč. Další výdaje této akce (projektová dokumentace, energetický posudek, TDI, dotační managment,
správní poplatky) činily částku 441 235 Kč.
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DPS Kozlovská
STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE – ZÁZEMÍ PRO MLÁDEŽ A TECHNIKU
Ukončena byla také II. etapa rekonstrukce přízemí hasičské zbrojnice, spočívající v rekonstrukci třetí garáže, kde kromě hasičské techniky mají své zázemí mladí hasiči. Tato
akce byla podpořena grantem v celkové výši 200 000 Kč od nadace Innogy Gas Storage.
Větší část stavebních prací realizovala společnost IMJ Přerov s. r. o., které byla uhrazena
částka ve výši 296 052 Kč. Kompletní rekonstrukci rozvodů elektro provedla společnost
MH elektro z Vlkoše v ceně 60 809,76 Kč a rekonstrukci a doplnění rozvodů vodo, topo,
plyn realizoval pan Vojtěch Ticháček v hodnotě 49 561,60 Kč. Celkem tedy bylo na tuto II.
etapu vynaloženo 406 423,36 Kč. Poslední etapa realizace projektu spočívající ve vybudování přístavby skladu u hasičské zbrojnice bude zahájena v příštím roce a zčásti bude
realizována svépomocí.
Nadace společnosti Innogy gas storage s. r. o. ﬁnančně podpořila projekt
Stavební úpravy hasičské zbrojnice – zázemí pro mládež a techniku.
Naší zásahové jednotce SDH jsme i díky dotaci od
Olomouckého kraje pořídili dva nové kompletní zásahové obleky, které jsou v hodnotě 87 750 Kč a dotace
na jejich nákup činila 39 200 Kč.
Také díky dotaci od Olomouckého kraje ve výši
50 000 Kč jsme zrestaurovali kříž na místním hřbitově.
Restaurátorské práce provedl MgA. Martin Parobek
a celkové náklady na tuto akci činily částku 170 200 Kč.
Mimo těchto akcí, ﬁnančně podpořených dotacemi, jsme z rozpočtu obce realizovali výstavbu nového parkoviště u tenisových kurtů, kde zhotovitelem byla společnost GALVA Trans s. r. o. Držovice, přičemž za stavební práce jsme této společnosti uhradili částku
1 496 741,87 Kč. Součástí této stavby je i chodník od parkoviště ke sportovní hale, který však
zatím nebyl realizován a je požádáno o prodloužení termínu dokončení této části stavby.
A druhou větší akcí, kterou jsme v plné míře hradili z rozpočtu obce, byla výstavba veřejného osvětlení na ulici Vlkošská. Tuto akci realizovala společnost BJM Přerov
s. r. o., které jsme za provedené stavebně – montážní práce uhradili částku 1 361 204,75 Kč.
Věřím, že obě výše uvedené stavby budou naší obci, jejím obyvatelům, ale i návštěvníkům
dobře sloužit.
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VENKOVNÍ UČEBNA PRO ZŠ TROUBKY
Se zpožděním tří měsíců byla v listopadu zahájena výstavba venkovní učebny pro potřeby naší školy. Důvodem zpoždění bylo to, že do prvního kola výběrového řízení se žádná z oslovených ﬁrem nepřihlásila a teprve v druhém kole byla s nejnižší cenou vybrána
společnost HALATS s. r. o. Veselí nad Moravou. Dle podepsané smlouvy o dílo činí cena
stavebně – montážních prací částku 2 200 990 Kč a dokončena by měla být v únoru 2021.
Učebna bude také vybavena potřebným nábytkem a další technikou, a to dle projektu, jenž
je opět spoluﬁnancován Evropskou unií.

VYBAVENÍ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Také tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií, kdy předpokládaná hodnota pořizovaného vybavení by měla činit částku 393 665,95 Kč a dotace dle vydaného rozhodnutí
o poskytnutí dotace je v maximální výši 373 982,65 Kč. Tato akce je v přípravě dílčích
výběrových řízení – poptávek, jednotlivého vybavení a ukončení této akce předpokládáme
v únoru – březnu příštího roku.
VÝSTAVBA MÍSTA AKTIVNÍHO A PASIVNÍHO ODPOČINKU V PARKU U PRÁDELNY
Výstavba nového odpočinkového místa v parku u prádelny proběhne v příštím roce.
Nejzazším termínem dokončení je datum 31. 8. 2021. Akci bude realizovat společnost TEWIKO systém s. r. o. Stráž nad Nisou, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu za dílo 1 988 763 Kč.
Také na tuto akci máme již vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace, která dle tohoto rozhodnutí je v částce
1 381 546 Kč.
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ TROUBKY (Výstražný, varovný a vyrozumívací systém)
Projekt Protipovodňová opatření obce Troubky, spočívající v obnově a doplnění místního bezdrátového rozhlasu v obci, upgradu rozhlasové ústředny a aktualizaci povodňového
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plánu se dostal do fáze před ukončením výběrového řízení. Samotná realizace proběhne
v období březen až červen 2021 a na tuto akci je vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Operačního programu životní prostředí, kdy celková výše dotace uvedená v rozhodnutí má činit částku 1 585 688,30 Kč (její
výše se ovšem může změnit v závislosti
na celkových výdajích projektu, zvláště
když dojde ke snížení předpokládané
ceny montážních prací).
Příští rok nebude o nic jednodušší než ten letošní. Zcela jistě se budeme potýkat s důsledky pandemie koronaviru, ale také s dopady legislativních změn schvalovaných parlamentem v samotném závěru roku 2020 (nový zákon o odpadech, změny v daňových
předpisech atd.). Bude to zcela jistě mít dopad i na přípravu a realizaci dalších projektů
v naší obci. Návrh rozpočtu na příští rok tak počítá především s realizací projektů, které
byly, či případně budou podpořeny dotací a s dokončením projektových dokumentací dalších připravovaných investičních akcí.
A protože se nezadržitelně blíží nejkrásnější svátky roku – Vánoce, i když letos budou
asi trochu jiné, dovolte mi popřát vám jejich krásné prožití v kruhu svých blízkých, a také
vám přeji pevné zdraví a šťastný nový rok 2021.
Radek Brázda

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
Rok 2020 se nám chýlí ke konci. Proto mi dovolte shrnutí událostí, kterými naše obec žila.
Dovolím si konstatovat, že to byl rok pro nás všechny výjimečný a náročný, plný napětí, emocí, spojených s novými životními zkušenostmi. Do našich životů se vetřel nový nezvaný host
zvaný covid-19. Za jak dlouho a jakým způsobem se podaří tento problém zvládnout, prozatím
nikdo nedokáže určit. Ta správná metoda se teprve na celé naší planetě hledá. V Troubkách
jsme rovněž získali první zkušenosti a hledali optimální řešení nejrůznějších situací a problémů, které život přinesl.
Tak jako na jiných místech v naší zemi jsme začali šitím roušek. Přísálí kulturního domu se
změnilo na krejčovskou dílnu, kde pracovnice obecního úřadu šily roušky. Další sháněly materiál a předávaly ušité roušky, kde bylo potřeba. I v dalších domácnostech se šilo a rozdávalo
rodinám, přátelům, dětem, seniorům a dalším spoluobčanům, kteří roušku potřebovali.
Další problémy se postupně nabalovaly. Uzavřela se základní škola. Uzavření školy děti
zpočátku braly jako prázdniny a postupně se stala realitou domácí výuka, která prověřila a stále prověřuje psychickou odolnost rodičů a učitelů. Věřím, že je správné, že většinou rodiče
a učitelé v této situaci spolupracují a táhnou za jeden provaz. První úleva nastala před letními
prázdninami, kdy se opatření uvolnila, aby se v říjnu další vlna vrátila. Konec problémům s tímto novodobým strašákem je prozatím v nedohlednu.
Další nepříjemné problémy, které si vyžadovaly řešení, souvisely se změnami v našem
zemědělském podniku. Noví majitelé zemědělského areálu nejprve zrušili nudlárnu, potom
ordinaci MUDr. Sedláčkové a nakonec jídelnu, kde byla řada občanů, zejména těch na zaslouženém odpočinku, léta zvyklá odebírat obědy.
Výrobu těstovin nakonec převzal nový provozovatel, který vyrábí Troubecké těstoviny
v Přerově. Hledání náhradních prostor pro ordinaci MUDr. Sedláčkové nebylo rovněž bez
problémů. Podstatné je, že se podařilo tuto ordinaci v obci zachovat, i když ne každému se
zvolená varianta zamlouvá.
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Nevětším oříškem bylo najít náhradní variantu za zrušenou jídelnu. Nejprve vypomohla
jídelna základní školy, poté se část obědů dovážela ze Zařízení školního stravování Chropyně.
Nakonec jsme byli nuceni oddělit vaření pro žáky a zaměstnance základní a mateřské školy od
obědů pro ostatní strávníky. Hledání nového dodavatele, který by zajistil vaření 75 obědů, nebylo rovněž jednoduché. Doufám, že zvolená varianta, kdy jsme od 1. 12. 2020 zajistili obědy
z Přerova, bude trvalejším a stabilnějším řešením.
V říjnu letošního roku nás netrápil jenom covid, ale příroda nám znovu připomněla, že je
naše obec stále v ohrožení před velkou vodou. I velká voda znovu prověřila naši psychiku
a oživila emoce s tím spojené. I když v tomto směru nemám prozatím pozitivní zprávu v podobě termínu realizace protipovodňové ochrany, rád bych přesto všechny občany naší obce
ubezpečil, že na vyřešení tohoto problému stále pracujeme, i když to vypadá, že se nic neděje.
Kromě výkupu pozemků pro komplexní protipovodňovou ochranu (PPO) pracujeme na variantě přechodných opatření proti povodni. Že se to nedaří dostatečně rychle, je závislé nejenom
na našem snažení, ale na řadě dalších faktorů, které s tím souvisí a které bohužel nejsou
závislé na naší vůli. Více informací naleznete v článku věnovanému PPO níže.
V obci se podařilo realizovat i řadu pozitivních věcí, k prospěchu nás všech. Využití našlo
postupně svépomocí budované prostranství za kulturním domem, kde jsme v loňském roce
provedli terénní úpravy a vybudovali zázemí pro kulturní využití. V letošním roce jsme instalovali stánky s občerstvením. Nejaktivnějšími budovateli tohoto areálu byli naši hasiči, kterým za
projevené úsilí patří poděkování.
V jednom ze stánků se přes letní měsíce prodávala zmrzlina, káva, zákusky a lidé měli
možnost využít příjemné prostředí pro letní posezení. Z iniciativy komise pro rozvoj obce jsme
měli možnost zažít historicky první letní kino, které se rovněž setkalo s pozitivním ohlasem.
A v předvánočním čase má v tomto areálu premiéru i slaměný betlém, který nám společně
s ozdobeným vánočním stromem a rozsvíceným prostranstvím před kulturním domem, doufám, navodí příjemnou atmosféru závěru roku.
Dovolte mi, abych všem občanům naší obce poděkoval za trpělivost a pochopení pro naše
snažení a popřál jim příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, trpělivost,
vytrvalost a vzájemné porozumění.
Jindřich Válek

INFORMACE K PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANĚ TROUBEK
Začátkem prosince proběhlo na obecním úřadě osobní jednání se zástupci neformálního občanského uskupení. Předmětem jednání byly informace o aktuálním stavu řešení PPO
Troubky, na němž má uskupení velký zájem. Na základě vzájemné dohody bude v Troubeckém zpravodaji zavedena rubrika Aktuálně k PPO Troubky, která bude pravidelně informovat
o průběhu přípravy PPO. Na dalších řádcích uvádíme aktuální informace k této problematice.
Výstavbou protipovodňové ochrany obce Troubky je dotčeno téměř 182 000 m² pozemků
trvalým záborem, a přes 65 000 m² záborem dočasným. Trvalý zábor je plocha pozemku, která
bude zastavěna, ať už sypanou hrází, betonovou zídkou, mobilními hrazeními, odvodňovacími
kanály, nádržemi, či protivztlakovými studnami. Dočasný zábor je plocha pozemku, kterou
bude potřebovat stavební ﬁrma k realizaci stavby.
Jedná se o pozemky soukromých majitelů, ﬁrem, státu, ale i obecní. Po obvodu má tato
stavba přes 6 km. Obec s výkupem dotčených pozemků začala po schválení projektové dokumentace zastupitelstvem obce v prosinci roku 2017. Prioritou byl výkup dotčených pozemků
s výměrou největšího trvalého záboru, kdy obec odkoupila celé výměry parcel. Tyto výkupy
činí částku téměř 4,5 milionu korun.
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Aktuální stav majetkoprávního vypořádání:
• Ze strany obce Troubky vykoupeno 36 171 m2, plus zábory dočasné.
• Identiﬁkované státní pozemky 23 409 m2, převod pozemků se může uskutečnit až po
schválení Územního plánu Zastupitelstvem obce Troubky.
• Pozemky v majetku obce 28 209 m2.
• Pozemky, u kterých je oboustranně předschválená, ale zatím neuzavřená Smlouva o budoucí kupní smlouvě činí 16 441 m2, jedná se o ﬁrmy, které se zabývají zemědělskou výrobou.
• Zbývá dohodnout a uzavřít smlouvy na cca 77 770 m² trvalých záborů (což je cca 43 %).
• Předjednán je výkup s dohodou o vykoupení 5 072 m² trvalého záboru.
1) Pro následné povolovací řízení, ale také pro uzavírání smluv pro realizaci stavby PPO
Troubky je důležité mít schválený územní plán. Ten prochází jednotlivými stupni projednávání a aktuálně řeší pořizovatel (Magistrát města Přerova) rozpor mezi dvěma dotčenými
orgány státní správy. Maximální snahou je dosáhnout dohody mezi těmito orgány, aby
následně mohlo být vyhlášeno opakované veřejné projednávání územního plánu. V tomto
případě tedy nelze říct termín, kdy bude deﬁnitivně schválen územní plán, protože při rozporu bude muset rozhodovat nadřízený orgán územního plánování.
2) Pro rok 2021 plánuje Povodí Moravy aktivovat inženýrskou činnost související především
se zpracováním odborných posudků na základě provedených průzkumů a rozborů území.
3) Pracuje se rovněž na tzv. přechodném řešení, kde však je problém s kapacitami, a také
zájmem oslovených projekčních kanceláří.
S ohledem na termín uzávěrky budou podrobnější informace uvedeny v příštím čísle zpravodaje.
Radek Brázda
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TROUBECKÝ BETLÉM
Ráda bych touto cestou podě-kovala svým kamarádům, kteří se
e
do realizace betlému zapojili dob-rovolně a se vší vervou. Bez nich
by něco tak kouzelného nikdy
nevzniklo! Jste ohromní!
Doufáme, že příští rok se
podaří jednu nebo dvě postavy
vyměnit za dřevěné a postupem času tak třeba vznikne náš
troubecký betlém, u kterého se
budou o Vánocích scházet ještě naši pravnuci.
Hezké a klidné Vánoce
Martina Koldová
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VÁNOČNÍ STROM
V areálu za kulturním domem byl vysázen budoucí
vánoční strom.
Možná, že by bylo pěkné, kdyby měl nějaké jméno.
Vyhlašujeme tedy anketu:
Jak byste pojmenovali náš vánoční strom?
Své návrhy můžete posílat na e-mail:
hana.obrtelova@troubky.cz

RADA OBCE OBCE
USNESENÍ 45. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 24. 9. 2020
45R/349/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba místa
aktivního a pasivního odpočinku v parku
u prádelny, kdy nejlepší nabídku podala společnost TEWIKO systems s. r. o.,
Stráž nad Nisou, a to s nabídkovou cenou
1 643 606 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo se společností
TEWIKO systems s. r. o., Stráž nad Nisou na realizaci akce Výstavba místa
aktivního a pasivního odpočinku v parku
u prádelny, a to dle přílohy.

Bývalý park před kulturním domem.
Foto M. Franková

45R/350/2020
Rada obce Troubky schvaluje
zrušení výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu Protipovodňová opatření
obce Troubky (Výstražný, varovný a vyrozumívací systém), a to v souladu se zadávací
dokumentací bez udání důvodu.
45R/351/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Vybudování venkovní učebny pro ZŠ Troubky, kdy nejlepší nabídku podala společnost HALATS
s. r. o., Veselí nad Moravou, a to s nabídkovou cenou 1 819 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo se společností HALATS s. r. o., Veselí nad Moravou

Budoucí vánoční strom
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na realizaci akce Vybudování venkovní
učebny pro ZŠ Troubky, a to dle přílohy.
45R/352/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k příkazní smlouvě
o svozu komunálního odpadu a evidenci obsloužených nádob mezi Obcí Troubky a společností AVE CZ odpadové hospodářství
s. r. o., Praha, a to dle přílohy.
45R/353/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. přijetí cenové nabídky od Ing. Jana Bernáta, Brno, na zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce veřejného
osvětlení na Nové čtvrti,
2. uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Troubky a Ing. Janem Bernátem, Brno, na
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení na Nové
čtvrti.
45R/354/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. výjimku z nejvyššího počtu žáků ve skupině pro školní rok 2020/2021, a to dle
předložené žádosti Základní školy a Mateřské školy Troubky,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Kamilou Kelnarovou,
a to do 30. 9. 2021.
USNESENÍ 46. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 19.10.2020
46R/355/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy číslo 20200069 mezi společností LANservis s. r. o. a Obcí Troubky na
zajištění služeb elektronických komunikací,
a to dle přílohy.
46R/356/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o užívání zařízení, dodávce materiálu a poskytování služeb mezi
společností TONERMARKET s. r. o. a Obcí
Troubky, a to dle přílohy.
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46R/357/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 03/20 – Z200004 mezi společností ZAK
PLUS – stavba s. r. o. Přerov jako zhotovitelem a Obcí Troubky jako objednatelem stavby Energetické úspory na DPS Kozlovská
v obci Troubky, a to dle přílohy.
46R/358/2020
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí ﬁnančního daru v celkové výši
5 000 Kč Hospici na Svatém Kopečku, a to
dle předložené darovací smlouvy.
46R/359/2020
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí ﬁnančního daru v celkové výši
1 000 Kč na konto Bariéry.
46R/360/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření
příkazní
smlouvy
číslo
TDI/19/03/2020/EB mezi společností OB
Rubicone s. r. o. Kroměříž a Obcí Troubky
na zajištění výkonu TDI projektu Vybudování
venkovní učebny pro ZŠ Troubky.
46R/361/2020
Rada obce Troubky nedoporučuje
zastupitelstvu prodej uvedeného pozemku,
a pokud bude ze strany žadatelky zájem, doporučuje uzavřít smlouvu o pronájmu uvedené části pozemku na dobu 10 let s možností
prodloužení.
46R/362/2020
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.
46R/363/2020
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 30.11.2020,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájem-
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ní smlouvě s paní Danou Jurníkovou a to
do 30.11.2020,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Evou Marečkovou a to
do 31.10.2021,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Záhumení a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Janou Švábeníkovou a to
do 31.10.2021,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Josefou Vaculíkovou a to
do 31.10.2021,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Zdenkou Bouchalovou
a to do 31.10.2021,
7. žádost o výměnu bytu na DPS Kozlovská
žadatelky Františky Voždové, která se z bytu
č. 2 přestěhuje do uvolněného bytu č. 3,
8. ukončení nájemní smlouvy na pronájem
obecního bytu č. 2 na DPS Kozlovská
s nájemkyní Františkou Voždovou ke dni
31.10.2020,
9. uzavření nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č. 3 na DPS Kozlovská s paní Františkou Voždovou a to od
1. 11. 2020 s platností do 1. 11. 2021,
10.přidělení bytu na DPS Šíma A a uzavření
nájemní smlouvy s paní Ilonou Heryánovou, a to od 1. 11. 2020 do 1. 2. 2021,
11. přidělení obecního bytu na DPS Šíma A a uzavření nájemní smlouvy s panem Adamem
Schönem a to od 1. 11. 2020 do 1. 2. 2021,
12.přidělení obecního bytu na DPS Kozlovská a uzavření nájemní smlouvy s panem

Větvánci

Vlastimilem Večeřou a do od 1. 11. 2020
do 1. 2. 2021.
USNESENÍ 47. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 30. 10. 2020
47R/364/2020
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2020 v předloženém znění.
USNESENÍ 48. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 11. 11. 2020
48R/365/2020
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/2020 v předloženém znění.
48R/366/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření příkazní smlouvy č. SML-Z-M-20-770 na zpracování žádosti o poskytnutí dotace projektu Rekonstrukce smuteční
síně v obci Troubky, a to dle přílohy.
48R/367/2020
Rada obce Troubky neschvaluje
přijetí cenové nabídky na zpracování studie
a realizačního projektu interiéru smuteční
síně v Troubkách od společnosti MY3 ARCHITEKTI, a to dle přílohy.
48R/368/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120073962

Foto Jiří Kamelandr
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mezi společností ČEZ Distribuce, a. s.,
a Obcí Troubky, a to dle přílohy.
48R/369/2020
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8005524/VB/001
mezi Obcí Troubky a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené společností ENPRO
Energo s. r. o., a to dle přílohy.
48R/370/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na
DPS Šíma B a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Danou Jurníkovou, a to
do 31. 12. 2020,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Šíma B a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Marcelou Koutovou, a to
do 31. 12. 2020,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s paní Květoslavou Mrtvou, a to
do 30. 11. 2021,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Vladimírem Borkem,
a to do 30. 11. 2021,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na ulici
Sportovní a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Zdeňkem Poláškem,
a to do 30. 11. 2021,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na hasičské zbrojnici a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní Libuší Poiselovou,
a to do 30. 11. 2021,
7. změnu nájemce u obecního bytu na DPS
Kozlovská, a to na paní Blanku Němčá-
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kovou, s platností nájemní smlouvy do
28. 2. 2021,
8. přidělení uvolněného obecního bytu na
DPS Šíma A a uzavření nájemní smlouvy
s paní Evou Saeed, a to od 1. 12. 2020 do
31. 12. 2020,
9. vzdání se práva a prominutí dluhu v celkové výši 193 Kč po zemřelém panu
Aloisi Frgalovi, a to dle přílohy.
48R/371/2020
Rada obce Troubky schvaluje
odpuštění úhrady nájmu z nebytových prostor
u podnikatelských subjektů, kterým byla vládními opatřeními zcela znemožněna podnikatelská činnost, a to od 1. 11. 2020 do termínu
otevření provozoven k podnikatelské činnosti.
48R/372/2020
Rada obce Troubky neschvaluje
žádost o rozšíření pronájmu obecního pozemku p. č. 1553 v Obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, a to dle předložené žádosti.
48R/373/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytování služeb
v oblasti odpadového hospodářství mezi
JRK Česká republika s. r. o. jako poskytovatelem a Obcí Troubky jako uživatelem,
a to dle přílohy,
2. uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů prostřednictvím aplikace
Econit mezi JRK Česká republika s. r. o.
jako zpracovatelem a Obcí Troubky jako
správcem, a to dle přílohy,
3. zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 845/1 v obci Troubky,
k. ú. Troubky nad Bečvou.
USNESENÍ 49. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 30. 11. 2020

Foto Radomír Kamelandr

49R/374/2020
Rada obce Troubky schvaluje
1. mimořádnou odměnu řediteli Základní školy
a Mateřské školy Troubky, a to dle přílohy,
2. změnu závazných ukazetelů provozního
příspěvku ZŠ a MŠ Troubky v roce 2020,
a to dle přílohy.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
S blížícím se koncem roku se můžeme ohlédnout za jeho průběhem, máme možnost
poučit se z chyb a chybiček, kterých jsme se v jeho průběhu dopustili, a zároveň navázat
na to dobré, co se nám v uplynulých dvanácti měsících podařilo. Podobným způsobem se
snažíme vyhodnotit rok 2020 v naší škole.
Mohli bychom být v mnoha ohledech negativní či zklamaní. Uplynulý rok byl naprosto
mimořádný, absolutně vybočil z řady těch, které mu předcházely. Nikdo z nás si ho rozhodně takto nepředstavoval a neplánoval. Slova distanční výuka a nepřítomnost žáků ve škole
byla až do letošního roku i pro naši školu naprostou neznámou a novinkou, se kterou jsme
se všichni snažili co možná nejlépe vypořádat. Mohli bychom se opakovaně vracet k problémům, které nám uplynulý rok způsobil, a v každé druhé větě opakovat slova covid-19,
roušky ANO, či NE, pandemie, koronakrize apod. Již v červnovém zpravodaji jsem popsal,
jakým způsobem jsme přistoupili k zavádění distanční výuky v naší škole. Bohužel jsme
tímto způsobem letos neučili naposled…
Na vše, co se nám osvědčilo v rámci jarní distanční výuky, jsme navázali opět v období
od 14. října, kdy naše škola opět ztichla a až na výjimky se vylidnila. V době, kdy píšu tento příspěvek, ještě nemám k dispozici kompletní hodnocení průběhu distanční výuky žáky
i zákonnými zástupci. Přesto si troufám tvrdit, že jsme naše žáky nezanedbali, nenechali na
holičkách a prostřednictvím online výuky a zadávaných úkolů a prací jim zaplnili minimálně
dopoledne každého školního dne. Nové zkušenosti, pozitiva, ale i kritiku a náměty na zlepšení zapracujeme do plánu pro případné další období s nařízenou distanční výukou.
Chtěl bych upřímně poděkovat všem aktérům obou období výuky na dálku – pedagogickým pracovníkům, žákům i rodičům a všem, kteří dětem doma s distanční výukou
pomáhali a podporovali je. Všichni zmínění dosáhli nepochybně pokroku například ve
zlepšení IT dovedností, plánování plnění úkolů, samostatnosti při domácí práci a přípravě
atd. Je naprosto zřejmé, že sebelepší zvládnutí výuky na dálku nám nenahradí a nemohlo
nahradit prezenční výuku a přítomnost žáků ve škole. Můžeme však mít dobrý pocit z toho,
že vzniklé mezery z období distanční výuky jsou jen minimální.
Byl bych nerad, pokud by mé ohlédnutí za rokem 2020 vyznělo negativně. Naopak!
Máme se v dalších letech nač těšit. Na školní zahradě nám právě vyrůstá nová venkovní
učebna, která začne sloužit svému účelu od jara 2021. Jsem přesvědčen o tom, že bude
maximálně využívána. Od konce listopadu doplnila naši krásnou a stále se proměňující
školní zahradu nová Naučná stezka školní zahradou (realizace naučné stezky byla podpořena částkou 20.000 Kč z grantového programu Olomouckého kraje na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) a také několik odpočinkových stanovišť
z dubových špalků (za darované dubové kmeny na tvorbu posezení děkujeme společnosti
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r. o.). Na prohlídku naučné stezky a nové učebny
rádi pozveme veřejnost v jarních měsících.
Velkou výzvou a mílovým krokem k moderní základní škole 21. století v naší obci je
právě se rodící komplexní architektonická studie areálu školy. Při jejím zadání a tvorbě se
společně se zřizovatelem školy a projekční kanceláří MY3 architekti s. r. o. Brno snažíme
školní prostředí pro budoucnost zmodernizovat, zatraktivnit a zasadit do okolní zástavby
tak, aby celý revitalizovaný areál jednou působil jako jeden funkční celek, který bude splňovat nároky na fungování všech součástí naší školy a zároveň bude citlivě zasazen do
centra obce i okolní zeleně.
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V rámci studie se snažíme vyřešit největší stavebně technické nedostatky současného
stavu školy – nevyhovující podobu šaten pro žáky, bezbariérovost, absenci moderních
učeben pro cizí jazyky a informatiku, konektivitu školy, absenci důstojných prostor pro jednání se zákonnými zástupci žáků, rekonstrukci sociálního zařízení školy, absenci samostatných oddělení školní družiny, kabinetů pro učitele i sborovny, nevyhovující způsob vytápění školy a mnohé další. Věřím, že tento připravovaný projekt proměny prostředí školy
nezůstane dlouho jen ve fázi studie a celý záměr se podaří brzy realizovat.
Jak jsem uvedl v mém předcházejícím příspěvku ve zpravodaji – proměnou musí projít
celé naše školství. I nám se otevírá obrovský prostor k inovaci a zpestření používaných výukových metod, pokračování změn v přístupu k našim žákům, k tvorbě pozitivního a žáka
podporujícího školního klimatu. Čeká nás nepochybně také revize školního vzdělávacího
programu. Za přehodnocení jistě stojí i používané způsoby hodnocení žáků a mnohé další.
Ale o tom se zmíním v některém dalším zpravodaji, to už bude v roce 2021. Snad nám
tento rok již umožní normální fungování školy a návrat k dalším plánovaným aktivitám
– pořádání exkurzí, kurzů a škol v přírodě pro žáky, pokračování ve spolupráci se slovenskou ZŠ Raslavice a mnohé další aktivity, které jsme ještě nedávno automaticky zařazovali
do našich plánů na každý školní rok.
Vážení čtenáři zpravodaje, milí žáci, rodiče, přátelé a zaměstnanci školy, přeji vám
všem poklidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí, optimismu a spokojenosti
v roce 2021!
Petr Vrána, ředitel školy

Posezení u dubových špalků
Projekt Naučná stezka školní zahradou ZŠ a MŠ Troubky
byl realizován díky ﬁnanční podpoře Olomouckého kraje.
Realizace projektu: 1. 2. – 30. 11. 2020
Náklady projektu: 30.091 Kč (dotace Olomouckého kraje 20.000 Kč)
V rámci projektu došlo na školní zahradě k:
• vybudování naučné stezky s informačními tabulemi o jednotlivých zastaveních (9 tabulí),
• obnovení popisků u dřevin školního arboreta (30 ks),
• vybudování odpočinkových stanovišť z dubových špalků (školní zahrada, školní dvůr),
• vytvoření pracovních listů pro výuku na školní zahradě.

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2020

18

VĚTVÁNCI
Všichni jsme doma, snažíme se vyhýbat společnosti, ale na občasnou vycházku na
čerstvý vzduch by měl vyrazit asi každý.
S tímto problémem by nám alespoň trochu mohli pomoci Větvánci.
A víte, kdo jsou to Větvánci? Jsou to malí človíčci z větví, kteří se nám usadili pod bukem před školou. Když tam zajdete a potichu se podíváte, uvidíte, že každý je jiný. Jeden
má klobouk z přírodnin, druhý šaty z jehličí a třetí naopak kulich z čepičky od žaludu.
Kde se vlastně vzali? V příběhu jsme se dočetli, že Větvánky můžeme najít v různých
koutech České republiky. A spousta se jich zatoulala i k nám, do Troubek.
První Větvánky vyrobili Ekotýmáci pro naše prvňáčky a druháčky, kteří se jako první
vraceli z distanční výuky do školy. Byli z nich nadšeni. Velmi Větvánky obdivovali a sami
jim později vyrobili kamarády, sestřičky a bratříčky. Krásného Větvánka vyrobily i děti z mateřské školy. Rodina Větvánků se postupně rozrůstala. Větvánky pod strom přinesly i děti
z dalších tříd. Doma s rodinou můžete také vyrobit Větvánka a přidat ho k ostatním pod
buk, aby se naše rodina Větvánků dále rozrůstala a dělala radost jak dětem, tak i dospělým.
Bety Rašková a Barča Gregovská (EKOtým)
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PODZIM VE SPECIÁLNÍ TŘÍDĚ
I přes všechny nástrahy koronaviru
se ve speciální třídě nic nemění a děti
se stále připravují na svůj vstup do života po škole. Na začátku září jsme
navštívili nejen zámek v Chropyni, ale
i přilehlé rybníky, kde jsme pozorovali vodní ptáky a okolní život. Ve škole
jsme zdokonalovali své kuchařské umění tím, že jsme uvařili dýňovou polévku
a osladili si podzimní dny nepečeným
jablečným dortem.
Pilně jsme se učili ve škole, ale na
malou chvíli jsme si vyzkoušeli i online
výuku doma. Za pomoc při online výuce
patří velké díky maminkám našich žáků.
Po návratu do školy jsme se vrhli na práci
na zahradě, kterou také pomáháme zvelebovat.
Nyní se už chystáme na Vánoce a čas
spojený s nimi, pečlivě ladíme výzdobu ve
třídě, upečeme si i perníčky a těšíme se
na pohodové prožití vánočních svátků.
y
Děti a paní učitelky II. S třídy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ADVENT VE Š
ŠKOLCE
O C
Všichni jsme se tak nějak
celý podzim potýkali s velkou
neznámou – nejrůznějšími
opatřeními, doporučeními a nařízeními. Ve školce jsme toho
museli spoustu oželet a lecčemu se přizpůsobit. Nebylo to pro
nás jednoduché, ale nakonec
se všichni uzdravili, všechno se
zvládlo a první adventní týden
jsme se opět sešli téměř v plném
počtu.
Letošní klidné období před
Vánocemi se ve školce tradičně
neslo v duchu zdobení všeho,
co jen ozdobit jde. A to nemám
na mysli jen voňavé perníčky. Na
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adventním svícnu se postupně rozhořely všechny svíčky a všemi místnostmi se nesl zvuk
koled a vánočních melodií.
I přesto, že jsme nemohli uspořádat tradiční besídku a dílničky pro rodiče s tvořením,
naučili jsme se spoustu nových básniček a písniček. Taneček s písničkou jsme předvedli
i Mikulášovi, který mezi nás přišel se svou andělsko-čertovskou družinou. Protože jsou
všechny děti moc hodné a pracovité, odešli čertíci do pekla s prázdným pytlem.
Nezapomněli jsme ani na vánoční přání pro Ježíška a namalovali mu spoustu obrázků.
Ten nám pod školkový vánoční stromeček připravil pro děti nové dárečky, se kterými si
budeme hrát, až se všichni zase setkáme po vánočních prázdninách.
Za všechny ze školky vám přeji krásné a klidné Vánoce a hlavně pevné zdraví!
Olga Bršťáková
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SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY
MALÉ OHLÉDNUTÍ NA KONCI ROKU
Plány jsme měli krásné… Jenže spoustu z nich nám situace nedovolila a zatím stále
nedovoluje uskutečnit.
Tedy až na jeden – nevynechali jsme letošní mikulášskou nadílku. A když si děti nemohly přijít dárky od Mikuláše vyzvednout, doručili jsme balíčky my, k nim do školy a školky. Příprava byla o něco náročnější, protože se nás nemohlo sejít tolik, co jindy, ale i tak
jsme rádi, že jsme alespoň poslední akci tohoto roku mohli zčásti uskutečnit a udělat tak
dětem radost.
Když se ohlédneme zpátky, za uplynulý rok jsme stihli uspořádat pouze dvě z našich
tradičních akcí – školní ples a dětské šibřinky. Obě se nám krásně vydařily a zábavu si užily
nejen děti, rodiče, ale i my, Spšáci.
Doufám, že takových příležitostí máme před sebou ještě spoustu a až skončí tohle
zvláštní období, zase všechno rozjedeme.
Všem čtenářům, našim sponzorům a příznivcům přejeme do nového roku pevné zdraví
a těšíme se na setkání, nejen na některé z našich akcí.
Za SPŠ Hana Pospíšilová

Lampionový průvod 2019
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Letos jsme vstoupili do naprosto nového období v našich životech, poznamenaného
pandemií a jejími protiopatřeními. Zdá se, a někteří zahraniční odborníci z řad medicíny
předpovídají, že podobnou situaci budeme zažívat i v následujících dvou letech.
Jako kněz se dostávám do styku s nakaženými v nemocnici, kdy jim poskytuji službu
smíření s Bohem ve svaté zpovědi a uděluji jim svátost posledního pomazání. Můžu říci,
že lidé prožívající nemoc ve vážnější podobě, izolovaní od rodiny a běžných zvyklostí, rádi
uvidí jinou tvář, ač schovanou za štítem, ochrannými brýlemi, rouškou a bezpečnostním
oblekem. Toto píšu zvláště pro ty, kdo vytvářejí různé dezinformace, že jde jen o běžnou
chřipku a odmítají nosit alespoň ochranné pomůcky na obličeji kvůli ochraně druhých.
Před mýma očima, na uzavřených odděleních, jsem viděl, že o chřipečku u těchto pacientů nejde. Navíc při první návštěvě jsem byl docela ohromen, v jakých podmínkách pracují naši zdravotníci. Na druhou stranu si člověk uvědomí, že případná paralýza strachem
zde není možná, jinak by tam ve skoro normálních podmínkách nemohli sloužit ti, kteří tam
jsou, a po službě se vrací do svých rodin s otevřenou otázkou, kdy to přijde také k nim.
Při rozhovoru s jedním z českých lektorů našich univerzit, který je mimochodem také
mým ošetřujícím lékařem, zaznívá jistá připomínka. Zatímco v první vlně docházelo k soucitu a solidaritě a jisté míře pokory před něčím neznámým, nyní se můžeme více setkávat
mezi lidmi s agresí a velkou negativitou, která nahrazuje konstruktivní kritiku, tedy návrhy
řešení, které jsou životaschopné.
V naší farnosti jsme také museli upravit chod běžné účasti na bohoslužbách, při měnících se podmínkách. Musím říci, že člověk musí být vynalézavý, aby byla zachována
bezpečnost zvláště starších lidí, ale zároveň aby nebyli nuceně izolováni doma. Otevřely
se nové možnosti, které byly velmi zajímavé. Na mnoha mších, které každý den probíhaly
v době velké společenské izolace, jsem se setkával vždy s jednou rodinou nebo jedinci,
kteří měli zájem a kdy všichni byli nějak do mše zapojeni. Ať byly tyto mše v mém farním
bytě, kde je obývací pokoj přeměněn na domácí kapli, nebo v kostele. Věřím, že i věřící
prožívající takto mši svatou, mohli prožít to, co nikdy předtím většinou neprožili. Naprosto
osobní setkání „mikrocírkve“ s Pánem u jednoho stolu, takřka jako ve Večeřadle při poslední večeři Páně. Také kázání byla spíše dialogem, jak Božímu slovu kdo rozumí.
V neděli se pochopitelně mnoho lidí nemohlo mše zúčastnit, a tak byla, zvláště rodinám, dána možnost trošku jiného prožití neděle v přítomnosti Boha. Pustit si televizi
a sledovat mši bylo tím nejjednodušším řešením. Ovšem, ne pro děti. Dítě vnímá to, co je
v televizi, jako něco neosobního, vzdáleného a spíše pohádkového. Proto rodinám, které
zrovna nebyly na obyvákové mši svaté, byla dána možnost si podle návodu na farních
stránkách vytvořit svou živou rodinnou bohoslužbu.
Fotograﬁe, které zasílaly z těchto domácích bohoslužeb, zvláště v době velikonoční,
byly velmi dojímavé. Křesťané se tak učili, že neděle, to není jen ranní mše v kostele, ale
celý den je dnem Páně. A takovéto osobní prožití rodinné bohoslužby pro ně bylo velkou
posilou. Před polednem se v neděli v kostele podávalo svaté přijímání, kdy farníci přicházeli po skupinkách, rodinách či jednotlivě ve vyhraněném čase pro posilu Těla Páně ve
svatém přijímání. Objevili, jak moc Pán pomáhá, a také jak chybí, když není. Nádherné
byly také zpovědi rodin, kdy celá rodina přišla společně slavit svátost smíření s Bohem.
Nejprve jsme se všichni pomodlili, poté jednotlivě přistoupili ke zpovědi a následně jim
bylo podáno svaté přijímání a dostali požehnání pro celou rodinu. Věřím, že takováto nová
forma je přímo od Pána, který tvoří i dnes věci nové, a často obvyklé vychozené tradice
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tomu často zabraňovaly.
Po prázdninách, v období určitého rozvolnění, také přistoupilo šest dětí k prvnímu svatému přijímání. Během roku jsme se rozloučili se šestnácti lidmi, jedna rodina křtila a ve
farnosti nebyl uzavřen tento rok žádný křesťanský sňatek.
Opatření se různě mění, a tak je stále třeba být otevřený možnostem, které se nabízejí. Vánoční svátky, které jsou před námi, budou zřejmě podléhat opatřením, která platila
v době psaní tohoto článku, tedy, že v kostele smí být třicet procent obsazených míst, což
je pro náš kostel necelých padesát lidí. Lze se však ve větším počtu scházet venku, a tak
farní zahrada se stala od začátku doby adventní novým bohoslužebným prostorem s oltářem pod pergolou a lidmi rozptýlenými před ní. Možná i takováto vánoční bohoslužba nám
více reálně připomene to, co se stalo před dvěma tisíci lety v betlémské jeskyni a před ní
pod širým nebem.
Všem Vám, milí čtenáři, přeji pokoru a moudrost, které jsou více než naštvanost a často prázdná kritika. Člověk má tu moc podmanit si různé situace a záleží na nás, jak se
k daným okolnostem postavíme. Věřím, že s pozitivním přístupem se budeme všichni cítit
lépe a to nám všem přeji.
Požehnané Vánoce a celý nový rok
2021 Vám přeje a žehná
† otec Radek
Troubecký betlém
Betlém bude otevřený 25.12., 26.12.,
27.12., 31.12.2020 a 1. 1. 2021 vždy od
14 do 16 hod.
Kdyby se našli dobrovolníci z řad občanů, kteří by chtěli posloužit druhým zajištěním hlídání u betléma, dejte prosím
vědět na faru (mobil 731 402 070).

Foto Luděk Judas

Vánoční bohoslužby
Předvečer Vánoc – Štědrý den:
mše na farní zahradě v 15 hod.
Hlavní vánoční svátek, 25. prosince:
mše v 10:30 na farní zahradě
Svátek sv. Štěpána, 26. prosince:
mše v 10:30 na farní zahradě
Svátek sv. Rodiny, neděle 27. prosince:
mše v 10:30 na farní zahradě
Sv. Silvestra 31. prosince:
mše v 17 hod. v kostele
Nový rok, Matky Boží Panny Marie, 1. ledna:
mše v 10:30 na farní zahradě
Mše ve všední dny budou v kostele, protože chodí méně lidí a budou podle rozpisu.

Výsledky veřejné sbírky na opravu kostela
Za rok 2020 jsme vybrali na opravu kostela v kasičkách 185.970 Kč. Na účet veřejné
sbírky bylo posláno k 30.11.2020 30.500 Kč.
Všem dárcům patří upřímné Pán Bůh zaplať.
Oprava kostela se tím přerušuje a bude
třeba opravit střechu fary, která již na první
2018
pohled je v žalostném stavu.

2020
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KNIHOVNA
Nabízím krátké zamyšlení z knihy Roberta Fulghuma - Co jsem to proboha udělal?

DOKONCE ANI SLEPICE
V posledních letech se hodně staví u moře, a tak lze snadno zapomenout, že podstatou
Kréty a krétské mentality jsou vlastně hory – izolované vesničky vysoko na strmých úbočích,
z nichž pocházejí nezávislí a soběstační lidé, kteří o svých věcech vždycky rozhodovali sami.
Platí to dodnes. Horští Kréťané tvrdí, že se nebojí ničeho a nikoho a i k samému Bohu by
přistoupili s kloboukem na hlavě a otevřenýma očima. V důsledku toho na cizince hledí se
zájmem, nikoliv podezíravě.
Jednoho odpoledne jsem vystoupil z auta a vydal se po silničce, která na hřebeni v Bílých
horách spojuje několik vesniček. Z verandy jednoho z bíle natřených domků na mě někdo
zavolal: „Ela, ela, kathise!“ (Pojď, pojď, sedni si!) Starší pán na mě mával a ukazoval na židli
vedle sebe.
Šel jsem k němu. Posadil se. Na stolečku byly mandle, rozinky, olivy a láhev tsikudie,
což je krétská verze bílého blesku či grappy – nabídnutý důkaz pohostinnosti a uvítání do
krétského domu. Vyhlížel nějakou společnost a spokojil se s kýmkoliv.
„Dokimase!“ (Zkus to!) řekl; podal mi sklenku tsikudie a na talířek mi dal mandle, rozinky
a olivy.
„Lipon. Jermanos?“ (Nuže, Němec?)
Dojalo mě vědomí, že hned na počátku byla pohostinnost, i když bych mohl být Němec,
tedy občan země, která s Krétou za druhé světové války tak krutě zacházela.
„Ochi, Amerikanos.“ (Ne, Američan.)
„Amerikanos, Amerikanos!“ křikl do domu; objevil se mladší muž. Mluvili spolu bleskurychlou řečtinou s krétským přízvukem. Z výrazu mé tváře jim bylo jasné, že jim nerozumím,
a tak mladší muž řekl dokonalou angličtinou: „Můj otec je moc rád, že se s vámi setkal. Ještě
nikdy v životě nemluvil s Američanem. Doneslo se k němu, že prý máte v Americe úplně
všechno. Rád by se vás na pár věcí zeptal.“
Výborně. Jeho syn tlumočil a výslech mohl začít.
Kolik mi je? Kolik mám dětí? Kolik vydělávám? Vesměs velmi krétské dotazy. Pak následovala těžší otázka, která vedla k ještě drsnějšímu výslechu: „ Jak často tancuješ, zpíváš
a přednášíš verše?“
„Moc často ne.“
Muž se na mě podíval přivřenýma očima.
„Kolik ovcí a koz máš?“
„Ani jednu.“
Muž vypadal zmateně.
„Kolik olivovníků vlastníš a kolik lisuješ oleje?“
„Vůbec žádný.“
Stařík se zamračil.
„Kolik máš vinné révy a kolik vyprodukuješ vína?“
„Žádnou a žádné.“
Muže to zaskočilo a obočí mu vyjelo nahoru.
„A máš slepice?“
„Ani jednu.“
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To už vypadal trochu rozčileně a zase se se synem pustili do vysokorychlostní řečtiny. Už
opravdu zuřil. Jeho syn se tvářil omluvně. „Nezlobte se, ale můj otec říká, že je to pořádná
lež – že Američané mají všechno. Nemáte ovce, kozy, olivovníky, olej, vinnou révu, víno, ba
dokonce ani slepice. A ptá se: „Co to je za život?“ A dodává: ´To teda vůbec není divu, že moc
často nezpíváte, netancujete, ani nepřednášíte poezii.´ Nechápe to.“
Stařík na mě pohlédl a v jeho očích se zračila lítost hraničící s pohrdáním.
Znechuceně potřásl hlavou a přestal se mnou zabývat; vstal, šel na zahradu a cestou si
mumlal: „Vůbec nic. Dokonce ani slepice…“
Krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce vám přeje Hana Obrtelová

PROVOZNÍ DOBA
V pondělí 28. 12. 2020 a ve čtvrtek 31. 12. 2020
bude v knihovně zavřeno.

A LÉTA BĚŽÍ…
RETRO VÁNOCE
V průběhu osmdesátých a devadesátých let začínaly vánoční výzdoby začátkem listopadu, tedy podobně, jako je tomu dnes. Stejně tak
se stály fronty v obchodech a možná byly tenkrát ještě delší, jelikož neexistovaly e-shopy, ve
kterých dnes spousta lidí dárky nakupuje. Stály
se fronty především na zboží „ze západu“. Dnes
už nic podobného neřešíme a prakticky všechno
zboží z celého světa je u nás dostupné.
Oblíbeným dárkem této doby pro tatínka byly
většinou nějaké papuče nebo lahvinka a pro maminku svetřík, kosmetika, nebo nějaký dárek do
domácnosti. U dětí to pak ještě před revolucí byla
nejčastěji nějaká plechová hračka, autíčko, traktor, knížka, stavebnice Merkur, dřevěné kostky pro
nejmenší, panenka, dřevěná postýlka pro panenky
nebo kočárek. Děti měly radost i z ﬁxů nebo čtyřbarevné propisky. A když někdo dostal pod stromeček
kolo nebo brusle, to bylo něco! Co se týče stromečku, tak se často jednalo o živý smrček nebo borovičku. Vánoce byly v každé době těmi nejkrásnějšími svátky nejen pro rozzářené oči dětí u vánočního
stromečku.
Přikládáme pár fotograﬁí z této doby.
Foto z roku 1970
Hana Kamelandrová
á
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Rok 1980

Rok 1959
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V říjnu 2020 se dožili V listopadu 2020 se dožili
významného
významného
životního jubilea
životního jubilea
70 let
Pavel Konupka
80 let
Marie Judasová
Marie
M
Zatloukalová
85 let
Marie Ticháčková
90 let
Jiřina Stískalová
91 let
Vi
Vi
Viktor
Janoušek

70 let
Ivo Dočkal
Eliška Tardíková
Antonie Pazderová
75 let
Martin Skřenek
80 let
Jaroslav Mrtvý
Martin Gregovský

V prosinci 2020 se dožili
významného
životního jubilea
70 let
Petr Zatloukal
Jiří Pazdera
75 let
Alois Špalek
Václav Zatloukal
Marta Smolková
85 let
et
Antonín Mrtvý

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

92 let
Vě
Vě
ěra Janoušková
Ja
anoušková
Věra

OPUSTILI NÁS
Antonín Němčák, Lubomír Zaoral, Marie Frgalová, Marie Malíková,
Ladislav Janoušek, Zdeňka Gregovská, Anežka Kubešová, Jiřina Chalánková
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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NAŠI DOPISOVATELÉ
Do naší redakce poslala příspěvek paní Hana Nezvalová, která při úklidu ve svém počítači našla „vzpomínku na strýca Bohuša“. Byla to příhoda z roku 2010, kdy měl starý pán
už 78 roků. Snad vás tento příběh potěší, stejně jako tenkrát potěšil ji i její maminku, paní
Josefku Bálintovou.

VESELÁ VZPOMÍNKA NA STRÝCA BOHUŠA OBRTELA
Po povodni v roce 2010 uspořádala herečka paní Eliška Balzerová představení pro obyvatele zaplavených Troubek. Měla jedno oﬁciální večerní představení a přidala ještě jedno
odpolední představení úplně zdarma pro Troubečáky.
Kdo zrovna neuklízel povodňové bahno, tak se vydal pro pohlazení na duši na představení Můj báječný rozvod v hlavní roli s úžasnou herečkou paní Eliškou Balzerovou.
Místní rozhlas hlásil, že odjezd bude autobusem ve 14.30 hod. od kulturního domu. Byla
škoda, že nás jelo na představení tak málo. Lidé buď uklízeli, nebo museli do práce. Někteří
na představení doběhli přímo ze zaměstnání v Přerově.
Autobus byl tedy přistaven u kulturního domu. Jely vesměs samé ženy. Jediným mužem
byl řidič a pak strýc Bohuš o čagánku. Všichni jsme se divili, že se v takovém počasí s námi
na přestavení vydal. Bylo totiž vedro, teplota přes 30 stupňů Celsia.
Po příjezdu autobusu do Přerova jsme všichni vystoupili, včetně strýca Bohuša a vydali
se pěšky směr Klub Teplo, kde se mělo uskutečnit divadelní představení. Ve vestibulu byl
příjemný chládek. Po chvíli se s námi dal strýc Bohuš do řeči, a prý, kdy už přivezou toho
Pepu a kde vlastně bude ležet a kde máme věnec. Nechápavě jsme na něj s mojí maminkou
zíraly, jakého Pepu má na mysli. Až po chvíli jsme obě pochopily, že strýc jel na pohřeb svého
kamaráda, starého mládence Pepička Rašky. Strýcovi prý bylo už v autobuse divné, že na
pohřeb jedou samé roby, když Pepa byl starý mládenec a žádný chlap.
Strýc si popletl odjezd autobusu. Na pohřeb jel zvláštní autobus o půl hodiny dříve. Takže strýc zkonstatoval, že pohřeb už nestihne a vydal se v tom vedru na nádraží na linkový
autobus. Na přestavení zůstat nechtěl, aby se pak s námi svezl domů, prý se jel „rozlóčiť“
s Pepou a ne na nějaké divadlo…
Se strýcem Bohušem byla vždycky sranda, byl to moudrý muž, dobrosrdečný s velkým
srdcem. Snad vzpomínka na něj potěší všechny, kdo ho měli rádi a vykouzlí úsměv na rtech.
Hana Nezvalová

KŘEHKÁ KRÁSA
Jsem úplně obyčejná holka, která chodí s hlavou spíše skloněnou než v oblacích. Ráda se toulám naší přírodou a objevuji její
krásy. Často si všímám barev pod svýma nohama a velmi často se
zastavuji, abych tu nádheru zachytila. Mé výlety charakterizují hlášky jako „běžte, já vás doženu,“ nebo „počkejte, to si musím vyfotit,“
nebo také: „Zastav! Zastav! Jen si to musím vyfotit a můžeme jet
dál.“ Snad jste už pochopili, že mojí láskou jsou květiny kolem nás.
Ráda bych vám představila alespoň některé z těch, které mi
udělaly největší radost. Vezmu vás na putování po naší kouzelné
vlasti, dnes tedy na čtyři místa.
Začneme na jižní Moravě, konkrétně v Lednici a okolí. Tato
oblast je velmi rozmanitá. Na malé ploše tady najdeme několik

Pipla osmahlá
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biotopů. Od mokřadů přes lužní lesy až po teplé stepi, díky čeHlaváček letní
muž je zde i květena velmi různorodá. Jako první bych chtěla
zmínit rostlinu se zvláštním jménem, která mi naprosto učarovala. Je jí pipla osmahlá. Rostlina, která je u nás původní, je
teplomilná, vápnomilná a světlomilná. Hojně se vyskytuje na
jižní a střední Moravě, ve středních a severozápadních Čechách. Pipla má velmi speciﬁcký vzhled. Celá rostlina je hustě
drsně chlupatá, což značí její odolnost vůči suchu. To, co je
na ní opravdu unikátní, je květ, který je malý, avšak má velmi
výraznou černoﬁalovou barvu. V České republice se mimo tyto
oblasti vyskytuje spíše vzácně.
Představili jsme si květinu suchomilnou, teď je na řadě její
pravý opak. A tím je lakušník vodní. S touto rostlinkou jsem se
setkala při toulkách po Vysočině, kde díky ní rozkvetla řeka Jihlava. Drobné bíložluté kvítky pokrývají hladinu vodních ploch vět-šinou od května do června, čímž vytváří dechberoucí podívanou..
Lilie zlatohlavá
Nalézt je můžete téměř po celé ČR.
Z Moravy se přesuneme více na západ, do Českého středo-hoří. Tady bych vám chtěla představit květiny hned tři. První je lilie
e
zlatohlavá. Překrásná lilie, kterou však můžete spatřit i u nás za
a
humny. Snad budete mít víc štěstí, protože já ji v lesích kolem
Troubek nikdy nepotkala. Ovšem legendy vypráví, že tam někde
roste. Pokud ji tam také nenajdete, nezoufejte! Lilie zlatohlavá je
poměrně rozšířená po celém našem území. O nic méně spanilá, jen o trošku něžnější, je bělozářka liliovitá. Kytička s bílými
kvítky se podle některých zdrojů vyskytuje pouze v Čechách.
No, potkala jsem ji i na Moravě, a to ne jednou! Poslední ze
středočeské trojice je hlaváček letní. Květina s výrazným oranžovým květem, dříve polní plevel, dnes na našem území silně
ohrožena. Roztroušeně se s ní můžete setkat téměř po celém
území, i u nás na Moravě. Ostatně to je jeden z případů, kdy
jsem donutila zastavit řidiče na cestě, abych si mohla kdesi
Lakušník vodní
v Chřibech vyfotit tuhle krásku.
Poslední zastávkou bude Šumava. Vzhledem k tomu, že toto
území je ustanoveno národním parkem, dá se očekávat, že se zde
bude nacházet velká spousta vzácných rostlin. Mezi ty ne úplně
ohrožené, ale taky ne úplně běžné, bych zařadila chrpu horskou.
Rostlina podobná naší chrpě luční, která se ostatně z naší přírody
taky málem vytratila. Možná ji znáte a třeba ne ani z hor. Dost často
se pěstuje i v nížinách jako okrasná trvalka. Kromě chrpy můžeme
na Šumavě najít i spoustu orchidejí, třeba kruštíky. Anebo, pokud
máte štěstí a víte, co hledáte, můžete se setkat s úchvatným hořcem panonským. Tento hořec u nás můžete spatřit pouze v některých částech Šumavy. Jedná se o silně ohrožený druh. Kdybych ho
měla popsat jedním slovem, to slovo by bylo impozantní.
Tohle byl jen nepatrný zlomek z toho všeho, co se nachází kolem nás. Stačí se jen dívat
a občas třeba sklonit hlavu. Putujte a objevujte, žijeme v úžasné zemi, která nám toho tolik nabízí, tak toho využijte. Tak někdy jindy se můžeme setkat zase nad jinými skvosty naší květeny.
Adéla Vyvlečková
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Blíží se konec roku, nastává tedy nejen období hodnocení stávájícího roku,
zazimování techniky, ale i období školení a v neposlední řadě topná sezona.
V tomto období je potřeba dbát zvýšené opatrnosti ve vašich kotelnách, kde se
topí pevnými palivy. A to udržováním pořádku a čistoty v blízkosti kotle, jelikož hrozí větší výskyt požáru. Také je nutné mít dobře zajištěná komínová dvířka. Také připomínám, že je nutné
mít dobrý stav komínu, kdy by každý občan měl v zájmu své bezpečnosti dbát o dobrý stav
svého komínu ve svém obydlí. Je nemálo případů požárů v komíně a ve skutečnosti jde o to,
že majitel daného objektu nemá v pořádku prohlídku komínu a následně také revizi a na řadu
pak přichází pokuta. Je lepší těmto problémům předcházet a dát si věci co se týká komínu do
pořádku pro své vlastní bezpečí, ovšem je to záležitost každého daného jedince.
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů, které se konalo 29. 11. 2020 v Jezernici, 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 2021. Na tomto jednání proběhly
také volby do okresních orgánů. Okresním starostou byl zvolen stávající starosta bratr Radek
Hlavinka, také náš sbor je v okrese zastoupený dvěma členy.
Něco k činnosti sboru za poslední čtvrtletí letošního roku.
Vzhledem ke stávající situaci epidemie, která je na území našeho státu, byla veškerá činnost zastavena a nekonaly se žádné akce, dokonce bylo zrušeno veškeré plánované školení
jednotky. Vše bude záviset na rozvolňování, které pozvolna přichází. Také nevíme žádný termín, kdy se uskuteční naše valná hromada ani ostatní akce, pořádané naším sborem. Jednotka a strojníci sboru v malých skupinách udržují výjezdovou techniku a výstroj pro výjezdové
hasiče. V současné době se dokončuje garáž č. 3 a připravuje se projekt na poslední část
opravy hasičské zbrojnice.
Vážení spoluobčané, jménem svým a výboru sboru a členů SDH Troubky vám přejeme
v nastávajícím období nejkrásnějších svátků roku vše nejlepší, hodně klidu, zdraví, osobní
pohodu a spokojenost, a do toho roku nového přejeme hodně sil, elánu a životního optimismu
a v neposlední řadě to nejdůležitější – zdraví.
Příjemný rok 2021 přejí hasiči.
Starosta sboru Vlastimil Zatloukal

Příjemné prožití svátků vánočních,
hodně dárků, pod stromečkem jen
samou pohodu a v novém roce 2021
hodně zdraví a osobní spokojenosti
přejí hasiči z Troubek
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HANÁK TROUBKY
Spolek Hanák Troubky a všechny jeho složky jsou díky nynější složité situaci mimo rámec
dění, kvůli kterému se velmi rádi schází a nacvičují nové tance anebo udržují ty stávající. Bohužel, nedá se nic dělat a na tuto dobu budeme velmi neradi vzpomínat, ale jen doufáme, že
se vše v dobré obrátí, tak jak je známo i z historie, kdy lidstvo muselo přečkat různé nemoci.
Letos se z našich plánovaných akcí bohužel nic neuskutečnilo, a to ani posezení u cimbálu. Tajně jsme doufali, že alespoň tato akce proběhne, ale přešla vlna za vlnou a vše je
jinak. Letos k nám měl dojet soubor Nadšenci ze Slovenska. Viděl jsem je na vlastní oči při
vystoupení a byl jsem z nich doslova nadšený. A z toho vzniklo jejich pozvání do Troubek.
Velká škoda, že nemohli dorazit, ale pevně věříme, že se nám v budoucnu podaří tento spolek
k nám do vsi pozvat a vy budete moci obdivovat jejich tance a zpěvy. Opravdu je to zážitek.
Bohužel se nám nepodařil letos ani výjezd do nám tak blízkého a milého Ševětína, ale
naši přátelé nám již poslali pozvání a termín na rok 2021, a tak se k nim můžeme opět těšit.
A určitě pojede i složka starších členů, která se sešla při výročí 45 let a loni při 50. výročí jsme
si to zopákli. A že jsme ještě pořád mrštní kluci jak buci a děvčata jak z růže květ, jste mohli
vidět na vlastní oči. Odměnou za toto vystoupení nám byl potlesk celého kulturáku.
Něco z historie Hanáku je v nové publikaci, kterou vydala obec Troubky. Člověk se až diví,
jak ten čas neúprosně běží.
Co se tedy týká přítomnosti, velmi doufáme, že se blýská na lepší časy a my se budeme
moci opět scházet a nacvičovat. Že nám to všem chybí, o tom není řeč. Ale nejvíce se asi
stýská těm malým dětem, které se u toho všeho nesmírně baví, nezatížené všedními starostmi. Příští rok nás tedy opět čeká masopust, Velikonoce, hody a cimbál. No a také vystoupení
mimo obec – Brno, lázně Bělohrad, Ševětín a Slovensko. Práce je to dost, ale my věříme, že
se nám podaří vše uskutečnit. Nyní ale určitě do naší obce za malými andílky i hříšníky vyrazí
svatá družina v čele s Mikulášem. Děti se těší, a tak se toto setkání na vzdálenost vidlí může
uskutečnit. Vždyť ti malí nemusí a ani by neměli vědět, že tu nějaká krize probíhá. Starostí je
v životě ještě bude čekat dost.
No a náš spolek vám milí občané Troubek a všem, kteří tento zpravodaj budete číst, přeje
klidné a ničím nerušené vánoční svátky a v roce 2021 se na vás moc těšíme ve zdraví, pohodě a plné síle, při všech akcích, a to nejen těch folklorních.
Za Hanák Troubky, Staňa Vojtek

Mikuláš 2010, Archiv
Ivety Černoškové
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Citronová tráva – „tráva“, která roste na okně v květináči
Voňatka citronová je neobyčejně zajímavá rostlina. Svým vzhledem připomíná obyčejnou trávu, chutí a vůní citron. Je příjemně aromatickým kořením,
které vyrovnává chuť ostrých chilli papriček, zdůrazňuje chuť máty a dodává
říz polévkám z kokosového mléka. Skvěle se uplatní také coby léčivá bylina,
protože pomáhá při chřipce a nachlazení, upravuje špatné trávení, poradí si se
stresem i únavou. Dobrou zprávou je, že tahle exotická léčivka a koření se dá i u nás celkem
snadno pěstovat, a tak ji můžeme mít pořád po ruce.
Pro přípravu pokrmů oloupeme stonky a vybereme nejměkčí části, které jsou nejlépe
stravitelné. Nakrájíme je nebo roztlučeme a přidáme do studených či teplých jídel. Čerstvé se do jídel přidávají nakrájené jako pórek, sušené stonky (jsou po chuťové i aromatické
stránce méně výrazné) se užívají méně. Využívají se i cibulovité konce trávy nakrájené na
plátky a tužší stonky.
Voňatka citronová (Cymbopogon citratus), u nás se jí říká spíše citronová tráva nebo
taky citronela či vousatka, pochází z jihovýchodní Asie, ale pěstuje se také v Africe, Americe
a v Austrálii. Její úzké šedozelené listy mají příjemné citronové aroma, dorůstají do výšky až
150 cm. Obsahuje především silice (například citral, limonen, nerol, geraniol) a ﬂavonoidy.
Prokazuje antioxidační, protizánětlivé a antibakteriální účinky. Léčivý čaj (nálev) se s úspěchem používá při léčbě chřipky a nachlazení, ulevuje při kašli, bolesti v krku a horečce.
Osvědčil se také jako podpora při nervovém vyčerpání, stresu a psychické únavě. Navíc pomáhá udržet koncentraci a podporuje paměť. Citronová tráva se uplatní při špatném
trávení (bolesti břicha, zvracení, nadýmání, průjmy, překyse-e
lení žaludku), neutralizuje žaludeční kyseliny, dále zamezuje
e
množení plísní, virů a bakterií v těle. V tradiční medicíně se
užívá v prevenci paradentózy. Díky antioxidačním účinkům
má skvělý vliv na pomalejší stárnutí buněk. Obecně citronová tráva povzbuzuje, čistí a osvěžuje organismus. Nálev lze
použít i do koupele, kladný vliv má na mastnou pokožku,
ale také na revma. Proto má také široké průmyslové využití
v kosmetice.
Jak ji získat? Koupit si semínka a nasít do květináče,
nebo se dá i koupit již předpěstovaná. Pěstujeme ji v květináči nebo větší nádobě. Jedna dospělá rostlina potřebuje k růstu nádobu o průměru nejméně 25 cm a dobře
propustnou, hlinitopísčitou zeminu. Citronová tráva není
mrazuvzdorná, miluje teplo a slunce. Nejvhodnější je pěstování na plném slunci, to zaručí vysoký obsah silic. Dobře
ém
roste v bytě na okenním parapetu orientovaném
na jih. V létě se doporučuje letnit na zahradě
nebo balkoně na slunném a chráněném místě. Zálivku má citronová tráva ráda vydatnou,
ale nesnáší přemokření. Proto ji zaléváme, až
když půda vyschne. Dlouhodobé přemokření
způsobuje špatný růst a úhyn. Citronová tráva
přezimuje na světlém a chladném místě (teplota minimálně 10 °C) při omezené zálivce.
a
Myška Sázelka
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OKRESNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
V Přerově se konala okresní výstava českého zahrádkářského svazu. Konala se v důstojném prostředí klubu Teplo na Horním náměstí. I přes to, že v termínu výstavy 25. a 26.
září už začínala platit některá covidová omezení, podařilo se organizátorům připravit expozici s mnoha nádhernými ukázkami úrody našich zahrad.
Potěšitelné je, že se v této nádheře neztratily výpěstky obyvatelů naší obce. Vedle vzorků
všech možných odrůd ovoce a zeleniny byly připraveny krásné vazby květin v rámci aranžérské soutěže SOU a OU Přerovské babí léto. Opravdu nezávidím rozhodčím výběr vítězných
ukázek.
Práce na našich zahrádkách je jedna z mála činností, které nejsou příliš postiženy letošními omezeními. Je velmi dobře, že se podařilo uskutečnit alespoň tuto výstavu, život pak
vypadá trochu normálněji. Velký dík patří všem organizátorům a vystavovatelům za krásný
zážitek.
Do nového roku přeji nám všem hodně zdraví a štěstí.
Jarmila Jehlářová

Foto Jiří Jehlář

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Ráda bych napsala, že se vše vrátilo do starých kolejí, ovšem není tomu tak. Za posledních pár měsíců se toho moc nedělo. Díky situaci, která se přes léto na chvíli zlepšila,
jsme měli celé září dosti hektické. Kromě naší tradiční výstavy jsme pořádali kvaliﬁkační
závody v králičím hopu na MČR 2021 v Přerově a o týden později jsme vyrazili do Kutné
Hory na odložené Mistrovství ČR (MČR) v králičím hopu 2020.
Týden po naší výstavě, tedy 19. 9. 2020, jsme pořádali Přerovský pohár ČSCH 2020.
Tato akce proběhla jako vždy ve spolupráci s naší sesterskou organizací ve Zdounkách
a také za podpory přerovského Výstaviště. Závody se na konec vydařily, i přes drobné
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problémy s počasím, kdy několik dní před závody vytrvale pršelo a půda byla promáčená.
Jednalo se o jedny z posledních závodů, které se před druhou vlnou ještě stihly.
O týden později, 26. 9. 2020, proběhlo 8. MČR v králičím hopu. Dlouho jsme v kruhu
rozhodčích debatovali o tom, zda mistrovství nezrušit, stejně už bylo o téměř půl roku posunuté. Nakonec se však tato akce uskutečnila. Kvůli tehdejším opatřením se ale musela
konat bez přítomnosti veřejnosti, které byl ovšem zprostředkován živý přenos prostřednictvím FB stránek Klubu králičího hopu. Bylo to velmi zvláštní, neboť mistrovství je ukázka
toho nejlepšího za uplynulý rok, a to nejen pro závodníky, ale i pro veřejnost. Fanoušci
všem rozhodně moc chyběli.
A chybíte nám stále – všichni, kteří nás podporujete na našich akcích. Všichni naši přátelé, pomocníci, členové, „hopáci“ i jejich rodiče. Je nám líto, že se nemůžeme setkávat na
závodech, trénincích, brigádách nebo jen tak. Všichni ale věříme, že se situace brzy zlepší
a že se budeme všichni moci zase sejít, třeba na naší výroční schůzi.
Přejeme vám krásné a klidné svátky, plné malých i velkých radostí. Přejeme, ať prožijete nádherné Vánoce v kruhu svých nejbližších. Přejeme vám štěstí, zdraví, lásku a pohodu, vše nejlepší do nového roku 2021 a hlavně, ať je nový rok lepší než ten předchozí. Ale
také si přejeme, ať se všichni poučíme z roku uplynulého a ať jsme silnější.
Vánoce nám nikdo a nic nemůže vzít, proto ať jsou tak krásné a klidné, jak jen můžou
být.
Za ČSCH, Adéla Vyvlečková

MČR Přerov

MČR Přero
v

Výstava ČSCH v Troubkách, 12. a 13. září 2020

36

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2020

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Navažme na poslední číslo tohoto zpravodaje a nahlédněme opět do kuchyně troubeckých myslivců.
Druhou říjnovou neděli jsme se měli sejít jubilejně, podesáté, na Svatohubertské mši
v kostele svaté Markéty v Troubkách. Bohužel, opatření v boji s koronavirem nám nepovolila
zasednout do kostelních lavic a chvilku rozjímat nad během pozemským.
Bohužel omezení neminula ani plánované hony na drobnou zvěř v období od října do
prosince. Momentálně je skutečnost taková, že se hony na drobnou zvěř mohou pořádat,
ovšem při dodržování dalších opatření v boji s nemocí covid-19. V praxi to u nás znamená,
že se nekonají žádné doprovodné tradiční společenské akce. Pravidla se dodržovat musí.
Pojďme se však na konci roku vrátit z mého pohledu na nedoceněné jubileum, kterým
bylo 70 let od založení Myslivecké společnosti v Troubkách. Mým pomocníkem se v mapování stala myslivecká kronika, založená v roce 1957.
Je pravdou, že do zrušení roboty v roce 1848 byla myslivost jen v rukou šlechty. Po zrušení roboty byla dána možnost vykonávání práva myslivosti i sedlákům a chalupníkům na
katastrálním území obce.
Honitbu si pak pronajímali jednotlivci, pachtýři. Pokud se Troubek týká, tak prvním pachtýřem byl v roce 1875 rolník a starosta Fabián Malík. Ten a potom následně řada dalších nebyli pravými pachtýři, nýbrž jen podpachtýři. Těmi, kdo tahali za nitky, byli ti majetní. Jednou
to byla správa velkostatku Dr. Guttmanna v Tovačově, jindy zase továrník Weigel z Přerova
nebo baron Eihof.
Posledním pachtýřem se tak stal od roku 1943 na 12 let Ladislav Šíma. Pachtýřská
smlouva však dodržena nebyla, protože v roce 1950 vyšlo v platnost nařízení, že veškeré
honitby musí přejít do rukou mysliveckých společností. Tak se i stalo na ustavující schůzi
10. července 1950 v Troubkách, což posvětil Okresní národní výbor 13. října téhož roku.
A přicházely první mezníky v životě společenství. V roce 1959, přesněji 15. března, vzhledem k tomu, že JZD (Jednotné zemědělské družstvo) převzalo do vlastnictví téměř všechnu
zemědělskou půdu v katastru, musela být dosavadní společnost zrušena a muselo vzniknout
sdružení nové. Rok 1961 znamenal velkou změnu. Sloučením myslivců z Troubek a Henčlova se zrodilo Myslivecké sdružení Troubky – Henčlov. Začíná se postupně vyvíjet nová myslivecká disciplína – střelby na asfaltové terče v lokalitě dnešního Zeltru U lesíka. S úsměvem
se dá vzpomínat na začátky sportovního střelectví. Tehdy se o elektrických automatických
vrhačkách ani nesnilo a střílet na loveckém kole, to už byla odvaha. Později se střeliště posunulo o kus dál za lesík, a po roce 1997 se postupně budovala nová střelnice Na Vlažné.
Stánkem, kde se debatovalo na schůzích a různých posezeních, se stala místnost v prvním patře Kulturního domu v Troubkách. Vybavena malou kuchyňkou, byla příjemným místem pro akce tohoto druhu a navíc se používala i v průběhu mysliveckého plesu jako nálevna
kořalky.
Při Základní devítileté škole v Troubkách pracoval myslivecký kroužek, vedl jej henčlovský Zdeněk Buček. V roce 1977 byla zahájena těžba štěrkopísku v lokalitě Drásov, byl to
začátek konce krásného kusu honitby Velký a Malý tok, Kolečko. Škoda, že jsem nenarazil
na fotky dnešního Bágru před tímto obdobím.
Je pravdou, že se myslivci podíleli i na kulturním dění. Starší spoluobčané si určitě vzpomenou na vystoupení národního umělce Vladimíra Menšíka, Moravanky, Pantůčkovců v kulturním domě. Ten vždy praskal ve švech. Myslivci si vzali pod křídla i účast fotbalových
internacionálů pražské Dukly v Troubkách v čele se slavným Ivo Viktorem. Zájezdů do všech
koutů republiky bylo nepočítaně. Soudržnost a kamarádství by se dalo závidět.
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Fotografie z 80. let minulého století – určitě se mezi vámi najde hodně těch, kteří zde
najdou své rodiče, prarodiče i praprarodiče.
Stojící zleva: Alois Obrtel, Josef Kaláb, Miroslav Pekárek, Jaroslav Peluha st., Ivan Günter,
František Minařík st., Emil Smolka, MUDr. Jan Hrdlička, Jaroslav Peluha ml., Vratislav
Němčák, Jan Smolka, Eduard Němčák, Miroslav Janoušek, Jan Vymazal, František Judas,
Josef Mrtvý st., Václav Krátký, Antonín Dubský, Josef Kratochvil st.
Přední řada: Karel Mateřánka, Ing. Josef Soušek, Jan Růžička, Josef Mrtvý ml., Ladislav
Daněk, Zdeněk Rybka st., Josef Harna, Stanislav Stavinoha, Vladimír Kratochvil, Josef
Vojtek, František Skácel, Ing. Josef Pátek, Zdeněk Buček, František Kratochvil, František
Marek, Václav Janoušek, František Vojtek

Členská základna v březnu 2020
První řada zleva: Přemysl Smolka, František Gregovský, Čestmír Stavinoha, Stanislav Svozil,
Václav Janoušek, František Judas, Josef Kaláb, Zdeněk Nenadál – adept, Josef Katochvil
Prostřední řada: Vít Kratochvil, Alois Dočkal, Antonín Peluha, Radek Mrtvý, Michal Schejbal,
Ing. Michal Školoud, Luděk Judas
Horní řada: Otakar Mateřánka, Jiří Vojtek, Ing. Petr Mateřánka, Aleš Smolka, Michal Dvořák
– adept, Lukáš Novotný – adept, Michal Dvořák – adept, Lukáš Novotný – adept, Šárka
Schejbalová – adept.
Chybí Dominik Dočkal, Tomáš Mateřánka
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Oﬁciální rozdělení mysliveckého společenství Troubky – Henčlov se datuje na 17. února
1997. Nemá cenu pátrat, kdo má rozvod na svědomí, ani není třeba domýšlet se, co by,
kdyby. Myslivci troubečtí a henčlovští si začali kráčet každý svojí cestou. Troubeckým zůstala
vybavená místnost v Kulturním domě v Troubkách, Henčlov
zdědil traktor.
Samostatná cesta troubeckých myslivců od roku 1997
přinesla další řadu činů, událostí a založení nových tradic.
S ohledem na místo v tomto zpravodaji vás s životem v posledních dvaatřiceti letech seznámím v příštím čísle.
Je ve hvězdách, zda vás budeme moci pozvat na tradiční myslivecký ples v troubeckém kulturním domě. Plánován je sice na 9. ledna 2021, ale jaká opatření, s ohledem
na pandemii, budou v platnosti? To si nyní ztěžka někdo
dovolí dopředu předpovídat. Proto si vás dovoluji poprosit, sledujte naše webové stránky https://myslivosttroubky.
webnode.cz, budeme vás informovat nejen o tomto plese.
Je konec roku a asi mi dáte všichni za pravdu, jakéhosi
divného roku. Nicméně dovolte, abych jménem svým i jménem troubeckých myslivců poděkoval všem, kteří přiložili
ruku k dílu, a obrátil se k nim, aby nám zachovali přízeň i do Takové krá
sné kresby, malované
budoucna. Bez vás, sponzorů, příznivců, kuchařek a ná- přímo do
zmiňované myslivecké
vštěvníků našich akcí, by se nám dýchalo daleko obtížněji. kroniky aka
demickým malířem
Poděkování samozřejmě patří i řadě mých kolegů, členů Františkem
Záhorským –
a adeptů Mysliveckého spolku Mezivodí Troubky.
Ziegelheimem, dokonale
Všem čtenářům a jejich blízkým přeji hodně zdraví, sil dokreslova
ly nostalgii starých
a úspěchů a těm nejmenším pod stromečkem vše, o co si časů. Ško
da, že se mi kronika
napsali na Vánoce Ježíškovi.
dostala před dvaceti roky do
Luděk Judas rukou ve stav
u, kdy už ji nejde
jednatel Mysliveckého spolku Mezivodí Troubky zrestaurov
at.

JEZDECKÝ ODDÍL

BLAHOPŘÁNÍ
22. 11. 2020 oslavil náš kamarád
a dlouholetý člen JO
Ivoš Dočkal
významné jubileum 70 let.
Tímto mu jezdecký oddíl blahopřeje k jeho narozeninám.
Dovolte mi za nás všechny popřát Vám krásné a radostné Vánoce a v novém roce hlavně pevné zdraví, hodně
štěstí a úspěchů.
Za JO Jaroslav Vrána
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STÁJ KREJČÍŘOVI
Dovolte mi v krátkosti
zrekapitulovat, co se dělo
v naší stáji za uplynulý rok
2020.
Začátkem roku jsme se
s našimi klisnami zúčastnili jezdeckých soustředění
v nedalekém Tlumačově
a vzhledem k pozdější indispozici jezdkyně, a také díky
koronavirové situaci, která
odsunula zahájení jezdecké
sezóny, jsme se rozhodli, že
naše klisny připustíme. Podařilo se nám připustit celkem tři
klisny – Fanny, Anabeth a BiBibiana
ancu. Na jaře 2021 tedy očekáváme tři přírůstky.
Část roku 2020 jsme se
také věnovali přípravě tříleté
pony kobylky Bibiany a vzhledem k tomu, že díky koronaviru k nám do stáje nikdo
z mládeže nedocházel, tak
jsme oslovili zkušenou jezdkyni, která nám Bibianu na
zkoušky přichystala a také
velmi pěkně předvedla.
V dubnu oslavila naše
Kobylka Fanny
zakladatelka stáje, pony
kobylka Šárka, úctyhodných 23 let a stále se těší
pevnému zdraví a elánu do
života.
Rok 2020 byl pro nás
obzvlášť významný, jelikož
se do naší rodiny narodili
dva noví členové – Matyášek a Honzík. Doufáme tedy,
že i oni budou mít ke koníčkům velmi blízko.
Závěrem bychom vám
chtěli popřát příjemné svátky
a poklidný vstup do nového
roku 2021.
Simona Krejčířová
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ZE SPORTU
TJ SOKOL TROUBKY
Vážení čtenáři Troubeckého zpravodaje, sportovci, dovolte mi vás v těchto pro sport nepříznivých chvílích pozdravit a ujistit, že v případě dobré epidemické situace se vrátíme k našim oblíbeným sportovním aktivitám, které nás naplňují elánem a zažíváme při nich spoustu krásných
chvil. I když nám nařízení Vlády ČR o uzavření sportovišť v průběhu října opět udělalo „čáru
přes rozpočet“ v našem sportování a pravidelný pohyb nám chybí, našli jsme si svoji cestu.
Vídávám každodenně občany Troubek – od dětí po seniory – věnující se chůzi, běhu nebo jiné
sportovní aktivitě, za což je potřeba je pochválit.
Za TJ Sokol Troubky vám přeji krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 vše
nejlepší, hodně zdraví a těším se na setkání s vámi na sportovištích.
Mgr. Martin Frgal, předseda TJ Sokol Troubky

CVIČENÍ ŽEN A DĚTÍ ZAČÍNÁ
Oznamujeme všem našim sportovním příznivcům, že od 3. 12. 2020 opět začíná pravidelné
cvičení žen ve sportovní hale, vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Informace o zahájení dalších cvičení (zejména cvičení s dětmi) budeme uvádět na webových stránkách www.tjsokoltrouky.cz.
Vzhledem k nejisté situaci kolem opatření spojených s prevencí šíření nemoci covid-19 se
Pohodová sobota, plánovaná na konec ledna 2021, konat nebude.
Přejeme vám poklidné a příjemně strávené vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví!
Lenka Kargerová

ZPRÁVA O „NEČINNOSTI“ SPOLKU REKREAČNÍCH
VOLEJBALISTŮ Z TROUBEK A OKOLÍ
Druhá vlna covidu zaskočila rekreační volejbalisty, asi
jako celou naši republiku. Jako
bychom si ani nechtěli připustit,
že je to tu zase. Ještě jsme plánovali, jak si báječně zahrajeme
v hale, kam pojedeme na turnaj,
nebo co spolu podnikneme, například víkendové soustředění
ve Velkých Losinách.
Ale šíření viru a návazná
vládní opatření byly rychlé
a nekompromisní. V půli října
bylo jasné, že si hned tak nezahrajeme, a také se objevili
nakažení již přímo mezi našimi členy. Už to nebyla nějaká
Rekreační volejbal, pro
cházka
abstraktní exotická nemoc
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jako na jaře, kdy jsme slyšeli o někom, kdo to prý měl. Už to bylo, a bohužel stále je, něco, co
jsme již někteří prodělali sami, či naši blízcí a jejich rodiny. Všem členům tedy nezbylo nic jiného, než čekat a povzbuzovat se alespoň na sociálních sítích.
Jak bychom v té době byli rádi i za chladno na Liďáku, kde se tou dobou prohánělo jen spadané listí. A sportovní hala? Naše krásná vyhřátá hala nám v ten čas připadala jako nedostižná
kráska.
Protože vidět se s přáteli naživo žádný Facebook nenahradí, začali skalní členové podnikat
vždy o víkendu alespoň krátké společné vycházky
ycházky po okolí.
Samozřejmě, že si každý vzal s sebou něco na zub i na zapití, ale nejdůležitější byl ten sociální, společenský
rozměr. Protože v našem spolku rekreačních volejbalistů to, co nám chybí na
preciznosti hry, lehce nahradíme „mimoherní činností“.
K vánočním svátkům a hlavně do
nového roku bych nám proto všem moc
přál, abychom mohli brzo uložit roušky někam hodně hluboko a hlavně nadlouho. A aby zpod těch roušek vykoukl
úsměv. Úsměv nad tím, že zase můžeme dělat běžné věci. Chodit do školy,
podat si ruce nebo zajít na pivo. Protože
Dezinfekce
jak nám covid ukázal, tyto běžně věci nemusí být vždy samozřejmostí.
Za rekreační volejbalisty, Ondřej Rybka
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FOTBALOVÝ KLUB
PODZIMNÍ SEZONA FK TROUBKY
Po neodehrané jarní soutěži přišla rána od koronavirové pandemie, také začátkem října,
kdy musely být všechny fotbalové soutěže přerušeny. Fotbalový život amatérských soutěží
byl do konce roku vládou zakázán. Všichni doufáme, že se covidová situace během zimy
uklidní a začátkem jara se znovu otevřou brány všech stadiónů.
Podívejme se, jak si vedla jednotlivá mužstva v podzimní soutěži.
MUŽI
Po odehraných deseti kolech zatím drží muži 9. místo, což je velké zklamání pro všechny
naše příznivce. Na předposlední Mostkovice máme náskok dvou bodů a na vedoucí Kovalovice ztrácíme osm bodů, což měla být, ve ﬁnále, na podzim, úplně opačná situace. Tento tým
propadl hlavně v domácích zápasech, kdy jsme z šesti utkání pouze dva vyhráli, a to je asi
největší důvod dosavadního umístění. Na jaře čeká muže celkem 16 „mistráků“ k vylepšení
tohoto nelichotivého postavení v tabulce.
STARŠÍ ŽÁCI
Podzimní sezonu starších žáků je nutno hodnotit velmi kladně. Toto družstvo se po odehraných osmi kolech umístilo na 3. místě se ziskem 15 bodů. Nejvíce kluky asi mrzí prohra
s průměrným Beňovem na jeho půdě, kdy ještě v poločase vedli 2:1 a byli daleko lepším
týmem. Na rozdíl od mužů zvládli perfektně domácí zápasy, ve kterých získali plný počet 12
bodů při skóre 22:2. Pokud zvládnou v jarní sezoně i venkovní utkání, tak by si současnou
situaci ještě více vylepšili.
MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci stačili odehrát na podzim osm mistrovských utkání, ve kterých se čtyřikrát
radovali z výhry a čtyřikrát odešli poraženi. Z těchto výsledků je patrno, že mužstvo mělo
nevyrovnané výkony, jež byly částečně způsobeny i podzimní marodkou mužstva. Že kluci
fotbal hrát umí, to dokázali v utkání s vedoucí Viktorkou Přerov, kde na domácí půdě, po
dramatickém průběhu, dokázali porazit kluky z okresního města 6:5 a uštědřili tím soupeři
jedinou porážku v dosavadní soutěži.
STARŠÍ A MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Starší a mladší přípravka najela v podzimní sezoně na sérii mistrovských turnajů, ve
kterých výsledky nejsou vůbec důležité. Důležitá je u této kategorie chuť do hry, kterou by jim
mohli závidět i hráči v nejvyšších kategoriích. Drtivá většina hráčů těchto přípravek vypomáhá i v nejbližší fotbalové kategorii, což je důležité při absencích kmenových hráčů.
FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
Nemůžeme při hodnocení zapomenout ani na nejmenší fotbalovou školičku, která byla
letos otevřena pro děti ročníků 2014 a mladší. Máme velkou radost, že každým tréninkem
dětí početně přibývalo, a také se konečně objevila i některá děvčata. Děti se zde učí základům fotbalu, ale i práci v kolektivu a slušnému chování v duchu fair play. V trénincích
se zaměřují na všestranný pohybový rozvoj, hrají různé pohybové hry a pomalu se rozvíjí
jednoduché herní činnosti jednotlivce.
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Výbor FK děkuje všem trenérům za jejich nelehkou práci ve svém volném čase při rozvoji
fotbalu v naší obci.
SLOŽENÍ TRENÉRŮ V PODZIMNÍ SEZONĚ
Muži – Tomáš Stískal
Starší žáci – Tomáš Vojtášek, Petr Hořín
Mladší žáci – Jiří Bršťák, Lenka Voždová
Přípravky – Michal Bartoněk, Zdeněk Skoupil
Fotbalová školička – Vlastimil Raška
ČINNOST FK V OBDOBÍ PANDEMIE
Vynucenou přestávku způsobenou pandemií využil výbor FK k provedení dvou investičních akcí. Na jaře bylo provedeno předláždění chodníků před šatnami a „Efkem“, které zvýšilo kulturní úroveň tohoto areálu. Další akcí, jejíž vrchol následoval v červnu, byla venkovní
elektroinstalace areálu, která ve ﬁnále spojila v jedno odběrné místo závlahu, terasu a hlavní
šatny. Při této akci bylo potřeba vykopat okolo 200 m drážek k položení rozvodových kabelů.
Nové odběrné místo bylo vybudováno na hranici plotu před šatnami.
Na obou akcích se nejvíce brigádnicky podíleli členové výboru FK a poděkování za pomoc patří i hráčům a rodičům dětí. Obě akce přišly na 120 000 Kč, které byly převážně
čerpány z obecních dotací.
Závěrem mi dovolte v této nelehké době popřát všem pohodové svátky a především
pevné zdraví v novém roce 2021.
Pavel Němčák
Muži

1

Sokol Kovalovice

10

6

2

2

33:15

22

2 0

2

FC Želatovice "B"

10

5

2

3

28:16

19

2 0

3

SK Radslavice

9

4

3

2

16:14

17

2 1

4

Sokol v Pivíně

10

5

1

4

25:27

16

0 1

5

Sokol Klenovice

10

4

2

4

28:24

15

1 1

6

Sokol Tovačov

9

5

0

4

24:24

15

0 0

7

Sokol Otaslavice

10

3

4

3

22:22

15

2 2

8

Sokol Újezdec

10

3

3

4

20:20

14

2 1

9

FK Troubky

10

4

2

4

23:24

14

0 2

10 Sokol Jezernice

10

2

5

3

23:24

13

2 3

11 Sokol Vrchoslavice 1946

10

4

1

5

22:26

13

0 1

12 Sokol Horní Moštěnice

10

4

1

5

15:19

13

0 1

13 Sokol Mostkovice

10

3

2

5

17:23

12

1 1

14 Sokol Ústí "B"

10

3

0

7

17:35

9

0 0

Branky: Koller 10, Stoklásek 3, Brázda D. 3, Caletka 2, Janský M. 2., Polepil 1, Němčák 1,
Skopal J. 1.
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Starší přípravka

1

Újezdec

12

7 2 3 49:32

23

2

Kojetín

9

6 1 2 52:23

19

3

Troubky

9

5 1 3 32:30

16

4

Beňov

9

2 3 4 36:34

7

5

Tovačov

9

0 1 8 11:61

1

Mladší přípravka

1

Kovalovice

12 7 3 2 56:32

24

2

Kojetín

12 7 3 2 54:43

24

3

Troubky

12 4 3 5 42:43

15

4

Vlkoš

12 4 1 7 51:59

13

5

Tovačov

12 3 0 9 40:48

9

Starší žáci

1
2
3
4
5
6
7
8

FK Spartak Lipník
Tatran Všechovice
FK Troubky
TJ Sokol Bělotín
KMK Zubr Přerov
FC Beňov
Sokol Horní Moštěnice
Sokol Čekyně

8
8
8
6
7
8
8
7

7
5
5
5
3
2
1
0

0
1
0
0
0
1
2
0

1
2
3
1
4
5
5
7

60:10
41:13
35:10
30:10
24:33
20:40
14:40
4:72

21
16
15
15
9
7
5
0

Branky: Zatloukal V. 9, Vojtášek M. 8, Hořín P. 4, Dolanský V. 4, Hořín J. 3, Stoklásek M. 3,
Ministr L. 2, Obrtel J. 1.
Mladší žáci

1

FC Viktorie Přerov

8 7 0 1 63:19 21

2

TJ Sokol Ústí

8 6 0 2 37:14 18

3

TJ Sokol Újezdec

8 6 0 2 42:28 18

4

Slavoj Kojetín

8 5 0 3 49:18 15

5

FK Troubky

8 4 0 4 33:35 12

6

FK Brodek u Přerova

8 2 1 5 20:50 7

7

FC Beňov

8 1 1 6 31:40 4

8

Sokol Horní Moštěnice

8 0 0 8 12:83 0

Branky: Doležel J. 11, Bršťák M. 4, Bršťák O. 3, Přikryl P. 2,
Kaláb J. 2, Vinkler M. 2, Zatloukal Š. 2, Karger L. 2, Janča D 1.
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ZADÁNO PRO ŽENY

PAŘÍŽSKÉ (ŠKAREDÉ)
ROHLÍČKY
Suroviny:
2 vejce + 2 žloutky
30 dkg mletého cukru
30 dkg pomletých ořechů
10 dkg polohrubé mouky
Postup: vyšleháme celá vejce +
žloutky spolu s cukrem do pěny,,
přidáme ořechy a mouku. Hotovou
u
směs dáme do cukrářského pytlíku
a tvoříme rohlíčky, nebo můžete
i tyčinky. Pečeme na plechu vyloženém pečícím papírem. Pečeme
pomalu v troubě na 160 – 180 oC,
asi 40 minut. Po vychladnuzdobíme máslem a poléváme čokoládovou polevou.

tí

OŘECHOVÉ PLACKY
– MAROKÁNKY
Suroviny:
¼ l mléka
8 dkg másla
10 dkg mletého cukru
14 dkg mletých ořechů
kandované ovoce,
lískové oříšky apod.
Postup: dáme vařit mléko a máslo, do vařícího přidáme cukr, ořechy a kandované ovoce.
Vaříme asi 6 – 8 minut, stáhneme var, přidáme 3 lžíce hladké mouky a necháme ještě
provařit. Pokud je těsto řídké, přidáme ještě mouku. Uvařenou směs dáme vychladnout.
Poté klademe lžičkou na pečící papír malé hromádky a pečeme na 180 oC asi 20 minut. Po
vychladnutí namáčíme spodní stranu marokánek do čokolády.
Hana Kamelandrová
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PRO CHVÍLE ODDECHU
JAZYKOLAMY
Bylo-li libo limo? Toliko nebylo-li by pivo.
Na otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog.
Pudl prdl pudr.
Revolverem provrtal leporelo.
Instituce institucionalizovaly institucionalismus.

MYŠLENKY SLAVNÝCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
Lehká věc je mlčeti, když člověk nic neví.
Pesimista vidí v tunelu tmu. Optimista světlo na konci.
Realista světla vlaku. A strojvůdce tři cvoky na kolejích.
K pití starého vína je třeba mít staré přátele.
Náhrobní nápis je opožděný kompliment.
I železné zdraví nakonec zrezaví.
Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.
Někteří lidé mluví jako kniha, ale nedají se tak snadno zavřít.
Věda není nic než soubor pokusů, které se povedly.
Když se zablýskne zlato, i svatý sejde z cesty.

SENECA
A. JIRÁSEK
AUTOR NEZNÁMÝ
F. L. WRIGHT
E. G. HUBBARD
J. PRÉVERT
KRÁL ŠALAMOUN
O. FIŠER
P. VALÉRY
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
LK

?
?
?

KVÍZ
1. Dospělý chrup je tvořen 32 zuby. Kolik zubů tvoří dětský
mléčný chrup?
2. Ve kterém roce se odehrála bitva u Slavkova, známá též
jako bitva tří císařů?
3. Jak se jmenuje nejvyšší hora Afriky?
4. Jak se nazývá největší hlodavec žijící na Zemi? Dosahuje váhy až 80 kg a žije v Jižní Americe.
5. V jakých jednotkách se měří elektrický proud?
6. Která česká hudební skupina nazpívala hit Když nemůžeš, přidej?
7. Jak se nazývá kosmetický produkt v podobě hustého krému s hrubými částečkami,
který se používá k jemnému obrušování pleti?
8. Doplňte rčení: „Co oči nevidí…“
Správné odpovědi:
1. 20 zubů, 2. 1820, 3. Kilimandžáro, 4. kapybara, 5. ampér, 6. Mirai, 7. peeling, 8.
„… srdce nebolí.“
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SMÍCH – NEJLEPŠÍ LÉK
Dva manželé chodí k lékaři se sklerózou. Jednou je potká známý a ptá se na to, jak je jejich
léčba úspěšná. Manžel na to: „Hele, jak se jmenuje ta červená kytka s ostny?“
Přítel: „Ty myslíš růži?“
„Jo. Hele Růžo, jak se jmenuje ten doktor, ke kterému chodíme se sklerózou?“
Před zápasem se mezi sebou hecují hokejisté z dvou konkurenčních týmů. „Nemáte na nás,“
chvástají se domácí, „na rozdíl od vás hrajeme srdcem!“
„To na nás spíš nemáte vy,“ oponují jim hosté, „my hrajeme hokejkami!“
Říká pán u okénka paní pokladní: „Slečno, vy jste se spletla o dvě stě padesát korun!“
„To jste měl říct hned, teď už je pozdě.“
„Co se dá dělat, tak si je nechám.“
Lékař říká: „Že váš muž mluví ze spaní? Milá paní, proti tomu není žádný lék.“
„Takový lék ani nechci, pane doktore. Ale dejte mu něco, aby mluvil zřetelně!“
Rozčílená matka vejde do obchodu: „Pane vedoucí, před chvilkou jsem syna poslala do
obchodu pro kilo jahod. Jahody jsem převážila a 40 deka chybí!“
Vedoucí se zdvořile zeptá: „A převážila jste také syna?“
Rozmlouvají spolu dva politici. „Já se ti důvěrně přiznám, kolego, že vůbec nerozumím naší
ekonomické situaci,“ svěřuje se jeden.
Druhý říká: „Ale to já ti ji rád vysvětlím.“
„Moment,“ ozve se ten první, „vysvětlit ji umím taky. Ale nerozumím jí…“
„Dneska jsem vypral, osprchoval jsem se…“ chlubí se bezdomovec kamarádovi.
„Neříkej, jak jsi to dokázal?“
„Já ne, to všechno déšť.“
„Jo, kamaráde, člověk zamumlá pár slůvek na radnici a hned je ženatý.“
„Hm,“ odpoví druhý, „a pak zase kecne pár slůvek ze spaní a hned je z toho rozvod.“
K nebeské bráně přišel nějaký muž. Svatý Petr ho zastavil a smutně mu řekl: „Nemůžeš se
dostat do nebe, protože jsi v životě moc lhal.“ „Slituj se,“ odpověděl muž, „vždyť jsi byl přece
také rybář.“
Otec bere řemen a chystá se nařezat synkovi. Matka se však za synka přimlouvá: „Netrestej
ho hned! Počkej, až to udělá ještě jednou.“
Hlava rodiny se rozčiluje: „Tak? A co když už to víckrát neudělá?“
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

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021
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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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KADEŘNICTVÍ
TVÍ
VLÍKOVÁ
MARIE PAVLÍKOVÁ
7
776 306 777
ánoce
Radostné Vánoce
ovvý rok
rok 2021
2021
a šťastný nový
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KADEŘNICTVÍ
TVÍ
HANA VÁVROVÁ
ROVÁ
731 185 402
Vánoce
Požehnané Vánoce
aví
a pevné zdraví
e 2021
202 1
v novém roce

Květiny Hana
Hana Packová
Dědina 19/6, TROUBKY
Y

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. 13 – 17 hod.
Sobota
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

Šťastný nový rok 2021
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KŘÍŽOVKA

Kristýna Sedlářová

TAJENKA:…………………………………………………………………………………
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 12. 3. 2021 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 heligón): Marek Rozehnal, Amélie Slouková,
Roman Stískal, Halka a Kateřina Němčákovy, Eliška Březinová, Adéla a Tereza Bartoníkovy.
Výhercům gratulujeme, odměny dostanete na konci ledna.
Redakce
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SPŠ - dětské šibřinky 2020
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