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SLOVO ÚVODEM
Když jsem přemýšlela o tom, co by se hodilo na úvod zpravodaje, stále se mi do hlavy
vracel rým ze známé písničky Karla Gotta – čas letí jako bláznivý…
A je to tak. Opět držíte v rukou náš zpravodaj. Poslední v letošním roce. A to navzdory
této těžké době, navzdory názorům, které občas rozdělují společnost a někdy bohužel i rodiny nebo přátele. Navzdory všemu, co současný život přináší, bychom si v redakci přáli,
abyste si při prolistování časopisu na chvíli odpočinuli, abyste se potěšili fotkami s novými
občánky, které se nám naštěstí podařilo v mezičase přivítat, abyste si nakonec mohli říct, že
to sice bohužel pořád není ideální, ale přesto je život krásný.
A v tomto duchu na mě při brouzdání internetem vykouknul tento odkaz s přáním Charlie
Chaplina.
Chaplin nám zanechal čtyři odkazy:
• Na tomto světě není nic věčné, ani naše problémy.
• Rád chodím v dešti, protože nikdo nevidí mé slzy.
• Nejpromrhanějším dnem v životě je den, kdy se nesměji.
• Šest nejlepších lékařů na světě: slunce, odpočinek, trénink, zdravá strava, sebeúcta
a přátelé. Udržujte je ve všech etapách života a užívejte si život.
Život je jen cesta. Žijte dnes!
Krásné vánoční svátky, ať jste všichni šťastní a zdraví v novém roce i dalších letech, přeje
za redakční tým
Hana Obrtelová
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Letní měsíce tohoto roku byly jistě příjemným obdobím v jinak velmi složité pandemické situaci. Na obci se především řešily žádosti o platby projektů podpořených dotací,
a také se pokračovalo v přípravách na realizaci dalších projektů.
Jako první nám byla proplacena dotace na projekt Protipovodňová opatření obce
Troubky, který spočíval v kompletní rekonstrukci obecního rozhlasu a aktualizaci digitálního povodňového plánu. V průběhu zkušebního provozu jsme ještě rozhodli o doplnění
dvou „hnízd“ bezdrátového rozhlasu a konečně, před pár dny, byla provedena oprava digitální tabule znázorňující aktuální čas a den na objektu kulturního domu.
Publicita projektu Protipovodňová opatření
p
obce Troubky
y
Tento projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.

V říjnu nám byla vyplacena dotace na výstavbu místa aktivního
a pasivního odpočinku v parku u prádelny, které je přístupné veřejnosti
a jistě bude v příznivých klimatických
podmínkách hojně využíváno.

Na konci měsíce července jsme pak podali žádost o platbu projektu Venkovní učebna pro ZŠ Troubky. Dotace nám byla na účet vyplacena začátkem prosince, a to ve výši
2 756 272,65 Kč, přičemž celkové náklady této akce činily částku 2 957 650,42 Kč.

O měsíc později jsme pak podávali žádost o platbu dotace na projekt Vybavení pro Pečovatelskou službu obce Troubky. Také dotace na tento projekt nám byla proplacena, a to
v celkové výši 266 366,70 Kč. Zároveň na tomto místě musím uvést informaci, že rada obce
rozhodla o zvýšení úhrad za poskytované služby od 1. 1. 2022, přičemž nový ceník najdete
v příspěvku pečovatelské služby. Zároveň jsme, společně s poradenskou společností RPA
dotace s. r. o. Brno, připravili a podali žádost o poskytnutí dotace na pořízení nízkoemisního
vozidla pro naši pečovatelskou službu. Nyní tedy již čekáme na vyhodnocení žádosti.
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Oba výše popsané projekty – Venkovní učebna a Vybavení pro pečovatelskou službu,
byly realizovány podáním žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím MAS Střední Haná,
a proto na tomto místě zveřejňujeme v rámci publicity projektů také logo MAS.
Prostřednictvím MAS Střední Haná jsme rovněž podávali žádost o poskytnutí dotace
na výstavbu chodníků a zpevněných ploch u autobusových zastávek v ulici K Zavadilce.
V letním čísle zpravodaje jsme ještě výsledek dotačního řízení neznali, nyní však již máme
k dispozici rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci. V zimních měsících proběhne
výběrové řízení na zhotovitele akce a následně bychom tuto akci stavebně zrealizovali.
Mimo to pracujeme na podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Výstavba chodníku v ulici Vlkošská – II. etapa, který má již řádně vydané stavební povolení, a to na Státní
fond dopravní infrastruktury. V rámci rozsáhlé opravy krajské silnice III/4348 Troubky–
Vlkoš pro nás zhotovitel této akce – ﬁrma STRABAG, provedl pokládku obrubníků u připravovaného chodníku, upravil místo pro přecházení, a také vybudoval dle projektu vsakovací
objekty, nacházející se v zeleni na druhé straně silnice. Tuto část investice jsme museli
po dohodě se Správou silnic Olomouckého kraje zrealizovat, jelikož dotační podmínky
jejich akce by nám, v době udržitelnosti, nedovolovaly zasahovat do opravené silnice. Dle
podmínek dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury bychom se někdy v půli
příštího roku měli dozvědět výsledek dotačního řízení a následně tak zahájit stavbu tohoto
chodníku.
Opět, po roce, budeme podávat žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci místní
komunikace v ulici Vrbí III. a části ulice Vrbí II. V minulém roce jsme nebyli úspěšní, tak
uvidíme, jak dopadneme letos. Pro tuto akci je připravena i náhradní varianta realizace,
spočívající ve ﬁnancování akce z vlastních zdrojů s rozloženým ﬁnancováním. Tato možnost by však byla uplatněna až v případě zamítnutí naší dotační žádosti.
Neúspěšní jsme byli s žádostí o poskytnutí dotace s projektem stavebních úprav 12
bytových jednotek, který byl podáván na ministerstvo ﬁnancí. Zde byl velký převis žádostí
a na základě bodového hodnocení byla uspokojena jen menší část žádostí. K ﬁnancování
bylo schváleno pouze 75 žádostí z 329. Naše žádost tak skončila mezi projekty, které nemohly být podpořeny z důvodu
vyčerpání celkové ﬁnanční alokace dotačního programu.
V říjnu jsme pak ukončili
projekt pořízení mobilní toalety
pro venkovní prostor za kulturním domem, který byl podpořen
z Programu rozvoje venkova.
Sanitární buňku nám dodala společnost Moravia Containers a. s.,
provozovna Imecon z valašské
Trnavy a samotná kupní cena
činila částku 355 861 Kč. Část
nákladů pak bude hrazena dotací z výše popsaného programu,
přičemž v prosinci budeme žádat
o její platbu Státní zemědělský intervenční fond.
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Jednou z největších investičních akcí roku 2022 bude rozsáhlá rekonstrukce veřejného
osvětlení v lokalitě Nová čtvrť – Zahradní. Na akci máme již vydané pravomocné územní
rozhodnutí a předpokládáme, že se samotnou stavbou se začne v jarních měsících. Zahájení realizace bude ovšem závislé na výsledku výběrového řízení, které bude prováděno
ve spolupráci se společností ČEZ Distribuce a. s.
Na příští rok je také již smluvně ošetřena kompletní výměna oken a dveří na objektu
smuteční síně (dodavatelem je společnost V okno s. r. o. ze Skaštic) a bude muset být
rovněž řešena střecha tohoto objektu.
Záměr bezbariérových tras, který je nutný pro zařazení do národního programu mobility a je podmínkou pro podání žádosti o poskytnutí dotace na stavbu výtahu na obecním
úřadě, nám byl s připomínkami vrácen k úpravám a opětovnému podání. Společně s poradenskou společností tedy řešíme potřebné úpravy. Samotnou realizaci stavby výtahu
bychom i tak chtěli v roce 2022 provést.
Projekčně se řeší i další záměry. U bytových domů se projekčně řeší energetické úspory na DPS Záhumení a také na bytovém domě v ulici Sportovní. Se stejným záměrem
chceme projekčně zpracovat i objekt stávající mateřské školy. Projekt výstavby III. oddělení mateřské školy získal pravomocné územní rozhodnutí a budeme pokračovat v projekční
a inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení. Následně by se v případě vhodného
dotačního titulu mohlo žádat na tuto stavbu o ﬁnanční podporu.
Ještě je třeba také zmínit, že na říjnovém mimořádném zasedání zastupitelstva obce
byl vydán nový územní plán. Dne 3. 11. 2021 pak nabyl zveřejněným opatřením obecné
povahy účinnosti, a je tak nyní platný pro celé naše katastrální území.
Závěrem vám přeji krásné prožití svátků vánočních, ať si tyto svátky užijete v kruhu
rodinném a do nového roku pak přeji hodně pracovních úspěchů, radost a spokojenost ve
vašich rodinách a samozřejmě pevné zdraví.
Radek Brázda

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Odpadové hospodářství se řídí zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. Zákon stanoví
pravidla pro nakládání s odpady a rovněž klade důraz na předcházení vzniku odpadů.
V naší obci je zaběhnutou praxí třídění odpadů. Odpady, které vytřídit nelze, tj. směsný
komunální odpad, odváží svozová ﬁrma. Třídíme hlavně komodity jako papír, sklo, plasty,
kovy, použitý jedlý tuk a olej, které předáváme oprávněným ﬁrmám k dalšímu využití.
Pro odkládání tříděných odpadů máme po obci rozmístěné kontejnery na 11 stanovištích. K odevzdávání odpadů slouží sběrný dvůr, který je otevřen dle stanoveného rozvrhu. (Od začátku dubna do konce října každou sobotu, od začátku listopadu do konce
března zpravidla každou druhou sobotu.) Na sběrný dvůr je možné kromě papíru, skla,
plastů, kovů, použitého jedlého oleje a tuků odevzdat rovněž další odpady vyjmenované
v provozním řádu sběrného dvora. U stavebních materiálů a objemného odpadu je možné
v kalendářním roce odevzdat na sběrném dvoře bezplatně 200 kg na každý kód odpadu na
bytovou jednotku. U většího množství je možné objednat si na obecním úřadě kontejner,
který bude vyvezen za úplatu na příslušnou skládku.
Na sběrném dvoře je rovněž zřízeno tzv. místo zpětného odběru. Na toto místo je možné odevzdat malé i velké elektrospotřebiče, které jsou následně předávány oprávněným
ﬁrmám k dalšímu zpracování a recyklaci.
Samostatnou kapitolou našeho odpadového hospodářství je nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. V roce 2015 byla v ulici Sadová uvedena do provozu kompostárna,
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která byla projektována na zpracování dvou kontejnerů týdně. Na to navázal projekt na svoz
biologického odpadu, v rámci kterého bylo po obci rozmístěno 15 kontejnerů na bioodpad.
Do těchto kontejnerů odkládáme biologicky rozložitelný odpad. Objem tohoto odpadu postupně narůstal do takového množství, které kompostárna v určených prostorách a za použití dostupné techniky není schopna zpracovat. V roce 2021 bylo nutné k drcení bioodpadu
využít ﬁrmu, která výkonným drtičem postupně zpracovává v obci vyprodukovaný materiál.
V letošním roce končí povolení pro provoz kompostárny. V rámci správního řízení provedli pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje kontrolu prostor kompostárny a seznámili se s okolnostmi, za jakých se kompost v Troubkách zpracovává a využívá. Bylo konstatováno, že další provoz stávající kompostárny nebude povolen. V průběhu prvního pololetí
roku 2022 bude provoz kompostárny postupně utlumen a přejde se na nový způsob nakládání s bioodpadem. Na přelomu roku 2021 a 2022 dostanou občané Troubek informace do
svých schránek, kde bude navržen další postup při nakládání s bioodpadem. Každý bude
mít prostor se vyjádřit, jaký způsob dalšího postupu upřednostňuje. Na základě vyhodnocení
stanovisek občanů bude zastupitelstvem obce rozhodnuto o dalším postupu.
Jindřich Válek

INFORMACE K PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANĚ TROUBEK
1) Aktuální stav majetkoprávního vypořádání
Trvalé zábory (zastavěná plocha stavbou dle projektové dokumentace, která činí výměru 182 000 m², vyjádřeno procentuálně). Z toho:
- státní a obecní pozemky
28,36 %
- vykoupená plocha trvalých záborů
21,70 %
- uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní
5,66 %
- uzavřená smlouva o budoucí smlouvě kupní – směnná (Renofarma)
7,41 %
- žádost o směnu, konkrétně domluveno
15,46 %
- zásadní nesouhlas (prozatím)
1,36 %
Zbývá dořešit asi 20 % výměry trvalých záborů. Většina vlastníků a spoluvlastníků (80)
se neozvala, nereagovala, nebo reagovala s tím, že si chtějí ponechat nějaký čas na rozmyšlenou. Část vlastníků bude řešit situaci, až se seznámí s novým územním plánem,
který již nabyl platnosti. Nyní tedy postupně znovu oslovujeme tyto vlastníky, kde jim v průvodním dopise sdělujeme aktuální informace týkající se platnosti územního plánu a nabízíme možnost uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na dotčenou část jejich pozemků,
případně uzavření kupní smlouvy.
2) Dne 3. 11. 2021 nabyl platnosti nový územní plán obce, kde je protipovodňová
ochrana obce vymezena jako veřejně prospěšná stavba. Předpokládáme, že tato skutečnost bude pro mnohé další vlastníky impulsem k dohodě s obcí ve věci smluvního ujednání
o budoucím vykoupení jejich pozemků dotčených stavbou PPO. Ostatně část vlastníků ve
svých vyjádřeních uváděla, že se svým rozhodnutím chtějí počkat, až bude schválen nový
územní plán.
3) Začátkem listopadu se uskutečnilo jednání na Povodí Moravy, kde zástupci obce
informovali o aktuálním stavu majetkoprávního vypořádání stavby, dále o problematických
místech, které by bylo vhodné řešit úpravu projektu, a byla rovněž předána informace

8

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2021

o platnosti nového územního plánu. Zároveň zástupci obce také požádali Povodí Moravy
o spolupráci při veřejné prezentaci projektu. S ohledem na současnou pandemickou situaci
a také časové možnosti projekční společnosti a zástupců Povodí se tato prezentace uskuteční na jaře 2022. Povodí Moravy pak začátkem roku 2022 zahájí jednání s ministerstvem
zemědělství ohledně možností nastavení dotačního programu pro PPO Troubky a zároveň
bude dohodnuto společné jednání zástupců ministerstva, Povodí Moravy a obce Troubky,
kdy hlavními tématy bude ﬁnancování PPO a časová osa přípravy a realizace PPO. Ze
strany Povodí Moravy bylo dále přislíbeno, že v období leden – únor 2022 proběhne společné projednání aktuálního stavu za přítomnosti projektanta. Zde se proberou možné zásadní střety a projedná se možnost, zda je lze eliminovat případnou úpravou technického
řešení projektu. Povodí Moravy rovněž prověří právní rámec týkající se procesu případného vyvlastňování ve vazbě na zadání společné dokumentace pro územní řízení i stavební
povolení, a to dle nového Stavebního zákona.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
konaných 8. a 9. října 2021 v obci Troubky
Volební okrsky
1
2
Celkem
Volební
strany
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

Voliči ve stálém seznamu
820
811
1631

Vydané úřední
obálky
549
577
1126

Odevzdané
úřední obálky
549
577
1126

Název

Okrsek
č. 1
Strana zelených
3
Švýcarská demokracie
5
VOLNÝ blok
4
Svoboda a přímá demokracie
54
Česká strana sociálně demokratická
26
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
0
Trikolora Svobodní Soukromníci
26
Aliance pro budoucnost
1
Hnutí Prameny
2
Levice
1
PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty
25
SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09
106
Urza.cz
2
Koruna Česká (monarchická strana Čech, Mora0
vy a Slezska)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
56
Komunistická strana Čech a Moravy
15
Moravské zemské hnutí
0
ANO 2011
212
Otevřeme Česko normálnímu životu
2
Moravané
7

Platné hlasy

Volební účast

547
573
1120

66,95%
71,15%
69,04%

Okrsek
č. 2
3
1
8
55
22
0
13
0
2
0
15
118
0
0

Celkem
hlasů
6
6
12
109
48
0
39
1
4
1
40
224
2
0

Celkem
% hlasů
0,54%
0,54%
1,07%
9,73%
4,29%
0%
3,48%
0,09%
0,36%
0,09%
3,57%
20,00%
0,18%
0%

60
20
1
253
0
2

116
35
1
465
2
9

10,36%
3,13%
0,09%
41,52%
0,18%
0,80%

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelskou službu využívají převážně senioři, kterým poskytujeme
pomoc a podporu v nepříznivé sociální situaci, aby i přes ni mohli setrvávat
ve svém domácím prostředí. Pomáháme klientům např. při osobní hygieně, podání jídla
a pití, úklidu, nákupu, doprovodu k lékaři, ale i lidem, kteří jsou upoutáni na lůžko.
V naší pečovatelské službě je také možné zapůjčit si kompenzační pomůcky, jako
např. chodítko, elektrickou postel, sedátko na vanu, toaletní křeslo, invalidní vozík nebo
různé polohovací pomůcky.
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně cen úkonů pečovatelské služby dle nového ceníku,
viz níže.
Našim klientům přejeme klid a vánoční pohodu s jejich nejbližšími a v novém roce
jenom samé dobré zprávy.
Krásný advent a příjemné vánoční svátky přeje kolektiv pečovatelské služby.

10

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2021

CENÍK – ÚHRADY ZA SLUŽBY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBCE TROUBKY
PLATNOST OD 1. 1. 2022
ÚKON
CENA
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
100 Kč/hod.
2) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
100 Kč/hod.
3) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100 Kč/hod.
4) Pomoc při přesunu na lůžko
100 Kč/hod.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1) Pomoc při úkonech osobní hygieny
100 Kč/hod.
2) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
100 Kč/hod.
3) Pomoc při použití WC
100 Kč/hod.
4) Pomoc při úkonech osobní hygieny a přesunech – více pracovnic
130 Kč/hod.
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1) Pomoc při přípravě jídla a pití
100 Kč/hod.
2) Dovoz nebo donáška jídla
15 Kč/úkon
3) Příprava a podání jídla a pití
100 Kč/hod.
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1) Běžný úklid a údržba domácnosti
100 Kč/hod.
2) Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
100 Kč/hod.
3) Donáška vody
100 Kč/hod.
4) Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 100 Kč/hod.
5) Běžné nákupy a pochůzky
100 Kč/hod.
6) Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení
100 Kč/hod.
7) Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
50 Kč/hod.
8) Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
50 Kč/hod.
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1) Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
100 Kč/hod.
2) Doprovázení dětí do mateřské školy, základní školy, k lékaři a doprovázení zpět
100 Kč/hod.
Výše úhrady za poskytování pečovatelské služby se vypočítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění a provedení úkonů. Pokud poskytování služby, včetně času
nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
ÚKON
a) Dohled nad dospělou osobou
b) Přeprava klienta motorovým vozidlem

CENA
130 Kč/hod.
10 Kč/km

Schváleno Radou obce Troubky dne 22.11.2021, usnesením číslo 71R/528/2021.
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VÁNOČNÍ STROM
Rok se sešel s rokem a ve zpravodaji měl být výsledek ankety – jak by se měl jmenovat
vánoční strom v areálu za kulturním domem.
Nápad to byl hezký, ale protože se nemohly konat žádné vánoční trhy ani vánoční
dílničky, tak tato myšlenka nakonec upadla v zapomnění. Jen pro úplnost dodáváme, že
se k nám do redakce dostaly zatím dva návrhy, a to Koviděnka nebo návrh od Metelků,
kterým by se líbil Troubecký Kvído. Za návrhy děkujeme.
Ale strom, navzdory všemu, hezky roste a bude na svém místě i příští rok, tak uvidíme,
jak se s tím v budoucnu popasujeme.
Redakce

12
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TROUBECKÝ BETLÉM

Krásné vánoční svátky a pevné zdraví
v novém roce vám přeje
komise pro rozvoj obce se svými příznivci
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Blíží se konec roku 2021 a je zde opět prostor k ohlédnutí za uplynulými dvanácti měsíci. Nejsem rád, že i rekapitulaci právě se končícího roku musím začít hlavním tématem,
které každodenně ovlivňuje naše životy. Bohužel v současné situaci ještě nemůžeme ani
zdaleka prohlásit, že je situace související s pandemií nemoci covid-19 za námi a s nemocí už umíme nějakým způsobem žít. Jsem velmi rád, že jsme začátek školního roku
2021/2022 zvládli bez uzavření školy či početného posílání žáků jednotlivých tříd do karantén a režimu distanční výuky. Samozřejmě, že situace není jednoduchá. Absence žáků
a především zaměstnanců komplikují provoz školy a velmi narušují její běžný chod. Situaci
se snažíme zvládat a zachovat výuku v maximálním možném rozsahu. Zatím se nám to
společně daří. Je však zřejmé, že to stojí všechny přítomné velké množství sil. Chtěl bych
proto věřit tomu, že se situace po vánočních prázdninách alespoň částečně uklidní.
Všichni jsme v dnešní době rádi za každou maličkost, která nás potěší, i za každý
úspěch či pozitivní zprávu. Proto nás velmi těší, že se nám podařilo během září a října
významně zapojit do výuky prostor nově vzniklé venkovní učebny. Jsem také velmi rád,
že jsme zorganizovali drtivou většinu akcí, soutěží, projektů a aktivit, které jsme si pro
první pololetí naplánovali. Zde je výčet některých z nich: slavnostní zahájení školního roku
2021/2022, plavecký kurz žáků ZŠ, předplavecký kurz dětí z MŠ, adaptační pobyt žáků
6. třídy ve Středisku ekologické výchovy v Podmitrově na Vysočině, atletická olympiáda
žáků 1. stupně, podzimní sběr papíru, účast žáků a reprezentace školy a obce na sportovních soutěžích (běžecké závody Hradčanské vlnky, 3. místo fotbalistů na okrskovém kole
v minifotbalu v Přerově), turistické výpravy žáků (Králíky, Helfštýn), realizované projekty,
projektové dny (Bramborový týden, Mamuti, Dýňová slavnost, Den stromu aj.), školní soutěže (Pythagoriáda, Bobřík informatiky) a mnohé další.
S alespoň mírným optimismem můžeme vzhlížet k právě dokončené Komplexní architektonické studii areálu ZŠ vypracované projekčním studiem MY3 architekti Brno, která
řeší proměnu areálu školy pro potřeby školství 21. století. Je to jen první krok v sérii dalších, jejichž cílem je v blízké budoucnosti stávající areál proměnit tak, aby vzniklo v Troubkách moderní a funkční prostředí pro vzdělávání.
Závěrem bych rád poděkoval všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy za dosavadní úspěšné zvládnutí „testu tolerance a respektu k právu mít odlišný názor“. Velmi si
tohoto společného úspěchu cením.
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 2022.
Petr Vrána, ředitel školy
„Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí...“
Démokritos

Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku pevné zdraví, spokojenost, mnoho
pracovních i osobních úspěchů přejí zaměstnanci
Základní školy a Mateřské školy Troubky
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EKOŠKOLA
Spolu se začátkem nového školního roku jsme se v rámci Ekoškoly
rozhodli nezahálet, a tak jsme během podzimu stihli hned několik akcí.
Kromě pravidelných schůzek Ekotýmu jsme ve škole uspořádali Bramborový týden, oslavili Den stromu, uspořádali již tradiční akci se Stromkaři,
zapojili se do Recyklohraní hned dvěma úkoly, naučili se něco nového
o odpadech a zúčastnili se ekologicky zaměřené soutěže Naší přírodou.
Bramborový týden byl opravdu pestrý.
Děti na prvním stupni počítaly brambory,
učily se říkadla o bramborách, zasoutěžily si na bramborové olympiádě, vytvořily
a tiskly bramborová tiskátka, třeťáci a čtvrťáci sepsali recepty do bramborové kuchařky, 4. A dokonce sestavila elektrický
obvod pomocí brambor. Velkým lákadlem
vždy bývá kuchtění v kuchyňce. Bramboráky nám na prvním stupni usmažili třeťáci, a úžasně tak provoněli celou školu!
Na druhém stupni již řešili žáci jiná
Bramborový týden
témata. Například potraviny domácí, regionální a dovozové – provázanost k udrržitelné spotřebě, potraviny z průmyslového
a ekologického zemědělství, brambory jako
plodina, která ovlivnila svět, historii a další.
Ve výtvarné výchově vyrobili z lepenky zajímavé pytle brambor. V dějepise vytvořili
prezentace o bramborách, které vysvětlují, jak se brambory dostaly k nám na talíř,
navzdory tomu, že to původně vůbec není
naše domácí plodina, popisují jejich všestranné využití a další zajímavosti.
I druhý stupeň nám provoněl celou školu.
Kvůli nepříznivému počasí žáci nemohli vařit
guláš na zahradě v kotlíku, tak vařili v kuchyňce. Výborné guláše uvařila 8. A a 8. B. Guláš
voněl kořením, paprikou, česnekem a byl
opravdu vynikající! Velkou pochvalu si zaslouží
Kuba Obrtel, který po celou dobu vaření guláše
smažil pro své kamarády na pánvi bramborové
lupínky! Takové mňamky už jsme dlouho nejedli! Díky, Kubo. Náš Bramborový týden podpořily i paní kuchařky ve školní jídelně. Každý
den jsme mohli ochutnat jinou bramborovou
pochoutku.
V rámci oslav Dne stromu jsme se učili
o stromech ve školním arboretu, k svátku jsme
jim popřáli čistý vzduch a čistou vodu, plnili
Recyklování plastů
jsme různé úkoly a na konci jsme objali stromy,
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a tak z nich načerpali energii. Spolu se Stromkaři jsme
se postarali o nově vysazené stromky ve vznikajícím
biokoridoru kolem svodnice
za troubeckým družstvem.
Mladé stromky jsme ostříhali a obalili ochranou proti
okusu. Po cestě jsme také
posbírali zahozené „odpadkouše“.
Bylo krásné podzimní
počasí, modrá obloha, listí na
stromech se barvilo do zlata
a dozrávaly šípky. Za pomoc
Stromkařům a vlastně hlavně stromům jsme si smlsli
na voňavém tvarohovém
koláči od paní Sobkové,
Stromkaři
tatrankách a mandarinkách. Stromy jsou každým
rokem o kus větší a tím pádem také krásnější. Nejen
o této zdařilé akci se zmiňují
i Stromkaři v jejich samostatném příspěvku. Takže se těšíme zase za rok!
Na odpady jsme se podívali hned dvakrát. Naši
nejmenší měli nachystaný
program Tonda Obal na cestách. Naučili se nejen barvy
kontejnerů, ale také to, které
odpadky kam patří. Lektoři
z tohoto programu nás po něRecyklovaná šipkovaná
kolik let navštěvují opakovaně a jejich beseda bývá vždy
velkým přínosem.
Začátkem října nás navštívil absolvent naší školy Tomáš
Kolečář, který vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a ve svém
profesním životě se zabývá zpracováním plastů. Jeho workshopů
se zúčastnili žáci 5., 6. a 7. ročníku. Naučili se, že není plast jako
plast, že každý má jiné označení
a jiné možnosti recyklace. NauTonda Obal
čili jsme se, že nejvhodnější pro
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vstřikování roztavených plastů je vysokohustotní polyethylen HDPE. Vyzkoušeli jsme si
„šrotovačku“ na plasty a vstřikovacím lisem jsme si mohli vyrobit plastové medaile. Na
základě našeho workshopu jsme se domluvili na další spolupráci v oblasti ekologie a zpracování plastů. Těšíme se na další přednášku a praktickou ukázku. Aktuálně společně plánujeme výrobu medailí pro naše žáky s logem ZŠ a MŠ Troubky. Přednáška i praktická
ukázka byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho užitečného a Tomovi patří velký dík.
V rámci Recyklohraní jsme v září se žáky Ekosemináře vytvořili pro žáky 1. stupně recyklovanou šipkovanou spojenou s přírodovědně-ekologickými úkoly. Druhým úkolem byla
vodní stopa. Tohoto úkolu se zhostili za první stupeň prvňáčci, kteří se spolu s Krtečkem
podívali na to, kde všude voda je a hlavně na co všechno ji v životě potřebujeme. Namalovali krásné obrázky vody v krajině, jeden žák se dokonce velice zdařile pokusil namalovat
vodu v domácnosti.
V rámci druhého stupně deváťáci pro své mladší spolužáky vytvořili prezentaci a interaktivní pojmovou mapu na téma vodní stopa. Mohli jsme se tak dozvědět, že například na
výrobu 1 litru mléka je potřeba 1020 litrů vody.
Na konci listopadu se žáci 6., 8. a 9. ročníku již tradičně zúčastnili základních okresních
kol ekologicky zaměřené soutěže Naší přírodou. Pro šesťáky byla soutěž seznámením se
s ekologickými soutěžemi jako takovými, starší žáci však, podobně jako v minulých letech,
postoupili až do okresního ﬁnále.
V rámci Ekoškoly již druhým obdobím řešíme také téma jídlo. V letošním roce v rámci
projektu Mezinárodní kuchyně aneb ochutnávka jídel z různých koutů světa máme vždy
první středu v měsíci možnost ochutnat jídlo z některé více či méně známé země. V listopadu jsme tak měli možnost ochutnat typické jídlo našich sousedů Slováků – halušky.
V prosinci jsme zavítali do Španělska a už teď se těšíme, co nás čeká v dalších měsících
tohoto školního roku.
Za Ekotým vám všem přejeme krásné a pohodové svátky a doufáme, že v novém roce
nás bude čekat mnoho dalších akcí, zážitků a soutěží.
Kateřina Gažová, Ivana Smolková

MUZICÍROVÁNÍ
ÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Jedno zamračené říjnové odpoledne jsme si ve školní družině rozjasnili pásmem veselých písniček
a líbivých tónů hudebních nástrojů.
Malí muzikanti, kteří se učí hrát na
různé hudební nástroje v Základní umělecké škole, nám představili
svůj hudební um. Nikolka Ticháčková hrála na kytaru, Jonášek Přehnal
na trubku, Eliška Čechová, Soﬁnka
Frgalová a Eliška Březinová nám zapískaly na ﬂétničky.
A aby ostatním dětem nebylo líto,
že na žádný nástroj nehrají, byly jim
zapůjčeny školní tamburíny, ozvučná
dřívka, xylofon, činely a bonga. Všichni dohromady jsme vytvořili takový
orchestr, že i Česká ﬁlharmonie by nám mohla závidět!

Mirka Šenkár
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
„Vánoce, Vánoce přicházejí…“ rok se s rokem sešel a nás opět čekají Vánoce. Ale
než prožijeme svátky plné pohody a klidu, musíme se poohlédnout za tím, co jsme od
září v mateřské škole zažili. A že toho nebylo málo. Jako každým rokem jsme zrealizovali
spoustu akcí a činností.
Od září jezdili předškoláčci z Berušek na předplavecký výcvik na bazén do Přerova.
Děti se hravou formou seznámily s vodním prostředím. Některé děti se vody bály méně,
některé více, ale velmi je plavání bavilo. V listopadu proběhla poslední lekce, kde děti
obdržely mokré vysvědčení. Za snahu a píli si děti mohly koupit v oblíbeném bufetu malou
odměnu.
V podzimních dnech proběhla také naše oblíbená drakiáda. Pozvali jsme všechny rodiče do prostoru za mateřskou školou, kde rodiče s dětmi vypustili své pestrobarevné draky.
Součástí akce bylo samozřejmě zábavné soutěžení rodičů a dětí a poté oblíbené opékání
špekáčků. Děti si s sebou odnesly sladkou odměnu.
Co by to bylo za školku bez pohádek? I naše děti měly možnost zhlédnout během
podzimního období dvě představení, která se odehrála ve třídě Sluníček. Navštívilo nás
Divadlo Plyšového Medvídka a Maňáskové divadlo Šikulka. Obě představení byla pro děti
zábavná a zároveň i poučná.
Velkou akcí, která naši mateřskou školu vždy potěší, byl lampionový průvod, který končí právě na naší zahradě. Tady čekal na děti a rodiče malý dáreček v podobě papírového
zápichu k tématu. Temnou zahradou se rozsvítilo několik stovek světýlek, která osvětlovala
překrásné podzimní dekorace a výrobky. Na výzdobě se podílely jak děti, tak jejich rodiče
a celý kolektiv mateřské školy. Součástí této velké akce bylo i občerstvení, velký oheň
a překrásný ohňostroj, toto vše zajistili členové SPŠ.

Sluníčka
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Každý čtvrtek navštěvují třídu Berušek mladé paní učitelky – praktikantky ze
Střední školy pedagogické z Přerova, které se učí novým věcem a hlavně tomu, jak
pracovat s kolektivem dětí. Součástí péče
o naše děti v mateřské škole je i logopedická prevence. Je poskytnuta především
předškolním dětem, které půjdou v září do
první třídy. Hravou formou si děti procvičují
s paní PaeDr. Ladislavou Šmídovou mimické svalstvo, pohyblivost jazyka a vyvozování hlásek.
Pro zdraví a pohyb můžou děti každou
středu navštěvovat TJ Sokol ve sportovní
hale. Zajímavou exkurzí pro nás byla návštěva rybárny v Tovačově. Děti měly zážitek, který začal jízdou autobusem. Poté jsme krásnou procházkou došli do sádek, kde děti
zhlédly kapry, sumce a jiné malé ryby.
Každým rokem navštěvuje naši mateřskou školu pan fotograf a nabízí vánoční focení.
I letos mají děti hezké fotograﬁe, které udělaly radost nejednomu rodiči. Další nabídkou pro
naši školku byl projekt Prima vizus, kdy za pomocí očního měření byl přihlášeným dětem
změřen zrak.
Kvůli epidemiologické situaci nám letos bohužel nebylo umožněno zúčastnit se předvánočních dílniček a uskutečnit mikulášskou nadílku s rodiči. Nicméně nám to nepřekazilo
dobrou náladu a vše jsme si vynahradili společně ve třídě. Mikuláš přišel a připravený
program předvedly děti alespoň do kamery, aby se rodiče potěšili na dálku.
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Vánoční dárečky a přáníčka děti vyrobily s láskou a s tou největší dětskou fantazií. Teď
nám nezbývá nic jiného, než se těšit na Ježíška, protože si děti napsaly dopis plný přání.
Copak jim Ježíšek asi nadělí? Myslím, že určitě nějaké pěkné hry a hračky, které udělají
ve školce všem dětem radost.
Touto cestou bych chtěla za celý kolektiv MŠ popřát dětem, rodičům a všem přátelům
školy hodně zdraví, štěstí a trpělivosti, co nejméně starostí a žádné bacily.
Přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022.
Bc. Miroslava Brabcová

SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
S příchodem chladných podzimních dnů přišel také čas na naši první naplánovanou akci
nového školního roku – lampionový průvod spojený s výstavou dýní v ZŠ a MŠ Troubky.
Přestože situace nevypadala zrovna příznivě, nakonec jsme se přece sešli, abychom
mohli obdivovat krásné podzimní výtvory, které připravily děti ve škole a školce a jejich paní
učitelky.
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Letos byla výstava kvůli opatřením přesunuta do ven-kovních prostor, a tak jsme měli příležitost zhlédnout také
novou, krásně vyzdobenou venkovní učebnu, ve které
jsme se zahřáli teplým čajem.
Po prohlédnutí všech originálních a nápaditých dílek
jsme se seřadili do dlouhého průvodu a za doprovodu
písniček z rozhlasu a světýlek lampionů jsme dorazili
na zahradu školky, kde na nás čekaly další obdivuhodné výtvory z dýní a podzimních přírodnin. Po západu
sluníčka nás začala přepadat zima, a tak jsme využili
možnost ohřát se a zazpívat si písničky v doprovodu
kytary u hořící vatry. Za poskytnutí dříví na vatru děkujeme panu Dřímalovi. U stánku s občerstvením bylo
k zakoupení svařené víno, dýňová polévka, chléb se
škvarkovou pomazánkou nebo dobroty z udírny.
Kouzelnou atmosféru dokreslil slavnostní ohňostroj, po kterém jsme se spokojeně rozešli domů s pocitem, že podzim nemusí být jen chladné, blátivé období mezi létem a zimou
zimou.
Podzim vystřídala zima a nastal čas adventu. Kvůli pandemii jsme opět nemohli s dětmi
přivítat Mikuláše, anděly a čerty při slavnostním rozsvícení stromku, a tak jsme pro děti připravili balíčky, které jim Mikuláš se svou družinou rozdal přímo ve škole a školce. Příprava
balíčků byla naší poslední letošní akcí.
Děkujeme všem našim příznivcům za podporu v tomto netradičním roce a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, lásku, pohodu a spoustu
splněných přání.
Za SPŠ Hana Pospíšilová
p
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Z NAŠÍ FARNOSTI
O Vánocích budeme svědky převeliké události. Nekonečný, všemohoucí a milosrdný
Bůh vstupuje do dějin světa tak převratným způsobem, že přijímá z lásky k nám omezenost
a křehkost lidské existence. Stává se pro nás člověkem, aby se stal naším společníkem na
cestě životem.
O Vánocích se v naších kostelech stavějí betlémy a jesličky. Jako františkán přináším
vám příběh o prvním živém betlému sv. Františka s Assisi, který je spojen se zvykem stavět
o Vánocích jesličky. Právě on byl v roce 1223 inspirován, aby zvláštním způsobem oslavil
Narození Páně. V lese u městečka Greccio ve střední Itálii sehrál to, co popisuje Lukáš ve
svém evangeliu.
Františkův životopisec, bratr Tomáš z Celana, popisuje tuto událost takto: Bylo to asi
čtrnáct dní před Narozením Páně. Bratr František řekl jednomu muži, který se jmenoval
Jan: „Chceš-li, abychom slavnost Vánoc slavili u Greccia, pospěš si a pečlivě obstarej, co ti
říkám. Chtěl bych totiž oslavit památku toho Dítěte, které se narodilo v Betlémě, a chtěl bych,
pokud možno, svýma očima vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo snášet, jak leželo
v jeslích, u nichž stál vůl a osel, i jak leželo na seně.“ Když to dobrý a oddaný muž uslyšel,
spěšně na jmenovaném místě připravil všecko, jak
ak mu světec uložil.
Z Greccia se stává nový Betlém
Den radosti se blížil, čas jásotu nadešel.
Přišli muži i ženy z okolí, jak jen mohli, připravili svíce a pochodně, aby osvítili onu noc, která
ozářila jasnou hvězdou všechny dny i roky.
Konečně přišel František, všecko našel připraveno, viděl to a radoval se. Postavili jesle,
přinesli seno a přivedli i vola a oslíčka. Je uctěna
prostota, povýšena chudoba, zvelebena pokora
a z Greccia se stává nový Betlém. Noc je jasná
jako den a lidé i zvířata se cítí blaženě. Lidé se
sem scházejí a naplňuje je radost. Les zní písněmi a od skal se odráží jásot.
U jeslí
se slaví slavná mše svatá.
j
j
V jesličkách uviděl chlapečka
František si obléká jáhenská roucha – byl totiž
jáhnem – a zpívá evangelium. Jeho hlas, jeho silný
hlas, jeho jasný hlas zve všechny k nejvyšší chvále. Často, když chce vyslovit jméno Ježíš, říká pln
p
převeliké lásky „Děťátko betlémské“. Když vyslovujje slovo „Betlém“, zní to jako mečení jehňátka. Víc
n
než slovy přetékají jeho ústa láskou. Když vyslovoval
jm
jméno „Ježíš“ nebo „Děťátko betlémské“, olizoval rty
ja
jazykem, jako by chtěl ještě názorněji ukázat sladkost
to
tohoto jména. Ukázala se tam štědrost a velkomyslno
nost Všemohoucího. Jeden zbožný muž měl podivuho
hodné vidění. Spatřil v jesličkách neživého chlapečka,
vid
viděl, jak k němu přistupuje František a dítě budí jako
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z hlubokého spánku. Když slavnost skončila, odcházeli všichni domů v blahé radosti. Seno,
které v jesličkách leželo, lidé schovávali, aby skrze ně Pán uzdravil jejich koně a jiná zvířata.
Později bylo místo, kde stály jesličky, posvěceno jako chrám ke cti svatého Františka,
aby tam, kde kdysi požírala z jesliček zvířata seno, mohli v budoucnosti ke spáse těla i duše
požívat Tělo Pána Ježíše Krista.
Klášter v Grecciu dýchá po celý rok Vánocemi, úžasem z Božího příchodu na zem. Dodnes je možné v Grecciu setrvat v modlitbě u jeskyně, kde se slavnost odehrála. Pod freskou připomínající Ježíšovo narození i Františkovu událost vystupuje skála, na které světec
z Assisi položil Ježíška.
Bratři a sestry,
čas Vánoc je časem přání. Přejeme si dostávat dárky jako symbol lásky. Přejeme si
navzájem, abychom se o těchto svátcích radovali, abychom prožili něco z milosti Boží, které
se nám dostává Kristovým narozením. Přejme si, aby noc zasvěcená Ježíšovu narození
vyhnala tmu z našich srdcí a naplnila je radostí. V Greccio si o Vánocích přejí „buon natale“,
což znamená dobré, šťastné narození. Připomíná nám to skutečnost, že si přejeme štěstí
nejen kvůli Božímu narození, ale také kvůli sobě. Přeji Vám požehnané svátky narození
Ježíše Krista.
P. Jan, farář
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24. prosince
15.00 hod.
25. prosince
7.30 hod.
26. prosince
10.30 hod.
31. prosince
17.30 hod.
1. ledna
10.30 hod.
5. ledna
18.00 hod.

Foto Luděk Judas

Setkání u betléma a vánoční mše svatá
Hlavní vánoční mše na Hod Boží vánoční
Mše na svatého Štěpána
Mše na Silvestra a poděkování za rok 2021
Novoroční mše svatá
Mše na Tři krále, žehnání vody, křídy, kadidla
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KNIHOVNA
Úryvek z knihy Marka Ebena

MAREK EBEN – MYŠLENKY ZA VOLANTEM
29. 12. 2015
Tak máme po svátcích a je čas bilancovat. V naší rodině bych
mohl popsat několik fází našeho vztahu k vánočnímu cukroví. Pokusím se o to.
Fáze 1: Těšíme se na vánoční cukroví.
Fáze 2: Protože Markéta nepeče, zmocňuje se jí panika a pro
jistotu kupuje krabičku vánočního cukroví.
Fáze 3: Sousedka, která ví, že Markéta nepeče, přináší krabičku
vánočního cukroví, které je vynikající.
Fáze 4: Druhá sousedka, která rovněž ví, že Markéta nepeče, přináší druhou krabičku
vánočního cukroví, které je vynikající.
Fáze 5: Naše hospodyňka, která přirozeně ví, že Markéta nepeče, přináší velkou krabici
vánočního cukroví, které je zcela mimořádné.
Fáze 6: Přicházejí Vánoce, ležíme v posteli, koukáme na pohádky a konzumujeme cukroví. Otevírám lednici a je stále plná cukroví.
Fáze 7: Přicházejí sousedé na návštěvu. Zdvořile ochutnají pět kousků cukroví. Lednice
je stále plná cukroví.
Fáze 8: Zveme na cukroví všechny zbývající sousedy. Přicházejí, cukroví se nedotknou,
ale – mrchy proradné – přinášejí svá vlastní cukroví. Lednice je plná cukroví a teď už i mrazák
je plný cukroví.
Fáze 9: Při inspekci mrazáku nacházím cukroví z let 2014 a 2013.
Fáze 10: Stojíme s Markétou před zrcadlem a hledíme na sebe. Vypadáme jako dva obrovské vanilkové rohlíky. Jsme zoufalí, nenávidíme se a propadáme depresi.
Teď už jen vesele vykročit do nového roku!
Krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce vám přeje Hana Obrtelová

PROVOZNÍ DOBA
Od 2
Od
23. 12. – 31. 12. 2021 bude v knihovně zavřeno.
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A LÉTA BĚŽÍ…
Do redakce nám byla od paní Boženy Lužové (rozené Kelnarové) věnována kronika
spolužáků, ročníku 1940. Kronika je vedena velice pečlivě. První fotograﬁe je už ze 7. třídy
základní školy a pokračuje pravidelně, vždy po pěti letech až do současnosti.
Kromě fotograﬁí jsou v kronice veselé příhody z jednotlivých srazů, vzkazy spolužáků
a nejrůznější poznámky. Je to pěkná vzpomínka na to, jak šel čas. I když má tato kronika
největší hodnotu právě pro ročník 1940, bylo by škoda, kdyby upadla v zapomnění. Proto
z ní uvádíme několik fotograﬁí. Poznáte je?
A kdyby měl někdo zájem v klidu si celou kroniku prolistovat, může si ji zapůjčit v místní
knihovně.
H
Ha
n Obrtelová
na
Hana

í školy
Ročník 1940, 7. třída základn

Čtyřicátníci (foto z roku 1980)
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Závěr patří mistrům! (1985)

Sedmdesátníci (2010)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V říjnu 2021 se dožili
významného
životního jubilea

V listopadu 2021
se dožili významného
životního jubilea

V prosinci 2021
se dožili významného
životního jubilea

70 let

70 let

70 let

Oldřich Vrána

Marie Soukupová

Alois Rozehnal

Jaroslav Zatloukal
75 let
85 let

Emilie Zachariášová

Jarmila Smolková

Božena Kalábová

Václav Zelenka
85 let
91 let

80 let
Ludmila Kamelandrová
85 let
Marie Pumprlová
p

Božena Zatloukalová

Jiřina Stískalová

Emilie Gregovská

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

OPUSTILI NÁS
Kvetosláva Bršťáková, Jaroslava Zaoralová, Lubomír Stoklásek, Martin Mrtvý,
Marie Dočkalová, Ladislav Vojtek, Jindřich Baran
Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem,
přejeme Vám odvahu a sílu.
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého člověka.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V říjnu jsme po vynucené přestávce slavnostně přivítali naše
nové občánky. A že jich bylo!
Některé děti už běhaly a díky
nim to bylo ještě hezčí a veselejší.
O program se postarala paní
učitelka Ludmila Písková, která ve
velmi krátkém termínu nacvičila
s žáky prvního stupně pásmo písniček a básniček. Jejich vystoupení
bylo moc pěkné a milé. Hezké bylo
i vystoupení dívek Elišky Březinové, Natálie Mlčochové a Amélie
Jančové, které si vyzkoušely, jaké
to je, hrát na ﬂétničky před publikem. Atmosféru příjemně podkreslovala hrou na klávesy Dana Otáhalová, paní učitelka ZUŠ.
Velké poděkování patří i panu
fotografovi Jaroslavu Blaťákovi,
který to při focení 21 neposedů
opravdu neměl jednoduché. Jak
hezky se mu to povedlo, můžete
posoudit sami.
Všem, kteří při této akci pomáhali, moc děkujeme a těm
maličkým přejeme do života jenom to nejlepší.
Hana Obrtelová
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
TROUBECKÝ KLUB SENIORŮ
Naší snahou stále zůstává
i v náročném covidovém období splnit hlavní cíl Troubeckého klubu seniorů, poskytnout seniorům dostatek
aktivit, činností a napomáhat tak ke
zdravému, plnohodnotnému a spokojenému životu i ve vyšším věku.
A nyní malá rekapitulace našich
zážitků z aktivního života, nás, seniorů. V měsíci říjnu nás v klubovně
navštívila zástupkyně zdravotnických
potřeb Empolas a podrobně nás seČlenky klubu s vlastnoru
čně
známila s kompenzačními pomůckavyrobenými adventními
věnečky
mi, na které má občan nárok, a poradila, jak je získat přes zdravotní
pojišťovnu.
V měsíci listopadu jsme navštívili novou expozici Poklady staré půdy
na Velkém náměstí v Kroměříži ve
zrekonstruovaných
podkrovních
prostorách Muzea Kroměřížska.
Poté, v 11 hodin a 11 minut, jsme
se zúčastnili na Hanáckém náměstí
Svatomartinského hodování.
I letos jsme si domů přinesli
Sv. Martin rozlévající sva
tomartinské víno
z klubu krásné adventní věnečky,
v Kroměříži
které nám pomáhala aranžovat
Liduška Kořínková.
Během celého náročného roku
nás v aktivní činnosti podporovali
a pomáhali nám zaměstnanci Obecního úřadu v Troubkách, starosta,
místostarosta, zastupitelé obce
a dobrovolní hasiči. Děkujeme všem
za podporu, a to jak materiální, tak
ﬁnanční. Poděkování patří taktéž
členkám klubu a jejich rodinným příslušníkům.
Přejeme krásné, poklidné a pohodové vánoční svátky, štěstí a pevné
zdraví v roce 2022.
Jarka Špalková
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HANÁK TROUBKY
Folklorní spolek Hanák se těšil na druhou největší akci, kterou v jednom roce pořádá v naší
obci, a tou je vánoční posezení u cimbálu, ale opět nás všeobecná situace kolem nákazy
a vládní nařízení zastavily. Když nám vedoucí pozvaných souborů zavolali, že ve svém kolektivu mají členy, jež nemají očkování, že tedy nemohou splnit dohodnuté vystoupení, tak bylo
jasné, že posezení u cimbálu musíme opět zrušit. No, nejsme jediní, kterým tato epidemie
znepříjemňuje život. Nejvíce nám bylo líto těch malých Hanáčků, kteří se na své zkoušky těšili
a vždy si to moc užili. Snad se nám po uvolnění všichni opět vrátí, a to nejen do Hanáčku, ale
i do všech složek, a my pak budeme moct v plném počtu a s nadšením zkoušet.
V nynější době, kdy se nemůžeme prezentovat na vystoupeních, probíhá alespoň obnova
krojového vybavení. V příštím roce by měli naši tanečníci mít nové vesty a gatě, ty staré jsou již
docela vetché a budou se postupně renovovat. Pak bychom chtěli v této linii pokračovat i v budoucnu, aby se krojová základna rozšířila. Noví členové pak nebudou muset investovat do krojů, ale bude
jim umožněno půjčit si klubové. Tak
bude pro budoucí generace zachován
inventář pro fungování spolku Hanák.
Přejeme vám, milí čtenáři tohoto
zpravodaje a přátelé folkloru, v tomto
adventním čase pohodu a klid a v roce
2022 ať vás pevné zdraví neopouští. My
se budeme opět těšit na setkání s vámi při
písničce a tanci.
Za spolek Hanák Troubky,
Staňa Vojtek
ách, 2021
nosti v Troubk
Hanácké slav
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Blíží se konec roku, nastává tedy nejen období hodnocení stávájícího
roku, zazimování techniky, ale i období školení a v neposlední řadě topná
sezona. V tomto období je potřeba dbát zvýšené opatrnosti ve vašich kotelnách, kde se topí pevnými palivy, udržovat pořádek a čistotu v blízkosti
kotle, jelikož hrozí větší výskyt požáru. Také je nutné mít dobře zajištěná
komínová dvířka. Také připomínám dobrý stav komínu, kdy by měl každý občan v zájmu své
bezpečnosti dbát na dobrý stav svého komína 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 přichází pokuta. Je lepší těmto problémům předcházet a dát
si věci, které se týkají komínu, do pořádku pro své vlastní bezpečí. Ovšem, je to záležitost
každého daného jedince.
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných hasičů, které se mělo konat 29.11.2021,
bylo kvůli covidovým opatřením zrušeno, bez náhrady termínu. Také veškerá činnost okrsku
je v tomto období značně omezena a veškeré akce jsou pozastaveny. Je to nelehká situace.
Okrsek si plní povinnosti v rámci okresu, a to pouze papírově, kdy podává veškeré informace
o dění formou e-mailů na příslušné OSH Přerov.
Něco k činnosti sboru v letošním roce. Letošní rok byl poznamenán pandemií a nouzovým
stavem. Veškerá spolková činnost byla omezena a všechny akce byly zakázány a nic se nemohlo pořádat. Tak se neuskutečnil ani náš hasičský bál a tradiční soutěž Pohár Hané. Také
se nekonala mše sv. Floriána – patrona hasičů, mše za zemřelé sestry a bratry.
Ovšem jednotka sboru musela zachovávat svou výjezdovou činnost a akceschopnost.
Školení se absolvovalo pomocí počítače a všichni členové školení zvládli. Také se musela
udržovat technika ve výjezdu. I tady se vše podařilo a jednotka zůstala po celou covidovou
dobu akceschopná.
Poděkování patří všem členům jednotky za vzorný přístup k dané situaci a zvlášť veliteli jednotky. Také strojníkům patří poděkování za údržbu techniky. V rámci dotačního titulu
byly pořízeny tři kompletní výjezdové ochranné pomůcky pro výjezdového hasiče, jednalo se
o zásahový oblek, ochrannou přilbu se svítilnou, zásahové boty, ochrannou kuklu a pracovní
rukavice. Také v letošním roce byla zakoupena z dotací obce a vlastních ﬁnančních zdrojů
přenosná elektrocentrála o výkonu 2,2 KW.
Centrála byla pořízena na zásahy, u kterých není možné použít stávající zabudované centrály ve výjezdových vozidlech.
Další věcí, která byla pořízena do výjezdu, je přístroj AED (deﬁbrilátor). Přístroj
byl pořízen z vlastních zdrojů šedesáti procenty a čtyřiceti procenty z dotace obce.
Přístroj se používá na záchranu života,
kdy je schopen člověku, který upadl do
bezvědomí anebo u něho došlo k zástavě
srdce, pomoci k obnovení funkce životních orgánů. Částka vynaložená na koupi
přístroje byla 65.000 Kč a částka na centrálu 42.000 Kč.
Část členů jednotky byla proškolena
záchrannou službou a profesionálními
hasiči, jak správně přístroj používat při
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záchraně lidského života. Druhá část jednotky bude proškolena po ukončení epidemie, kdy
bude povoleno a umožněno školení provést.
V letošním roce měla jednotka jedenáct výjezdů v rámci obce Troubky a v rámci svého
hasebního obvodu. Chtěl bych poděkovat obci Troubky za dotační titul a sboru SDH Troubky
za uvolnění ﬁnančních prostředků na pořízení vybavení pro hasiče. Také chci poděkovat všem
hasičům ve výjezdu za příkladné plnění svých povinností, které jako výjezdoví hasiči mají, a za
obětování jejich volného času pro pomoc druhým.
V letošním ročníku požární hry Plamen VC OSH Přerov byl náš sbor zastoupen v kategorii
mladší a starší žáci. V důsledku jarní epidemie byla zrušena jarní část soutěží mladých hasičů.
O prázdninách se pomalu začalo s rozvolňováním a soutěže mladých hasičů se rozbíhaly.
Ovšem za určitých opatření, která se musela dodržovat. Nebyly žádné nástupy při zahájení ani
závěrečné vyhodnocení, družstva najížděla po etapách v časových harmonogramech. Přes
všechna daná opatření se mladí hasiči zúčastnili okresního kola hry Plamen a absolvovali pět
soutěží VC okresu Přerov.
Na podzim proběhl branný závod mladých hasičů. V celkovém hodnocení se starší hasiči
umístili na 17. místě a mladší se umístili na 16. místě VC OSH Přerov. V podzimním závodu
branné všestrannosti se mladší žáci umístili na 15. místě a starší hasiči na místě 19. Poprvé
v historii sboru máme naději, že bude utvořeno i družstvo dorostenek. Jsou to starší žačky,
které v příštím roce dovrší patnáct let a tudíž můžou startovat za družstvo dorostenek, v kategorii družstva žen. Je přáním vedení sboru, aby to holkám vydrželo a mohly reprezentovat
naši obec a náš sbor v soutěžích v rámci okresu. Bude to určitě náročná práce, ale věřím že
se to podaří.
Děkuji všem vedoucím, kteří se přičinili a starají se o mladé hasiče. Je to náročná práce
a hlavně stojí spoustu volného času, který tomu věnují. Podpora vedení sboru je velká, ještě
jednou velké díky všem, kteří se podílejí na výchově mladých hasičů. V současné době probíhá zimní příprava ve sportovní hale. Doufám, že to přinese patřičné výsledky ve sportovní
sezoně 2022.
Na půdě hasičské zbrojnice se práce zastavily a nejsou stále dokončené. Chybí dokončení
podlahy ve výjezdové garáži číslo dvě. Také byla zastavena činnost na přístavbě poslední části
hasičské zbrojnice. Pevně doufám, že se to podaří dokončit tak, aby byla hasičská zbrojnice
zdárně dokončena. Společenská místnost, která je pronajímána spoluobčanům na jejich akce,
je stále využívána. I zde bychom chtěli do budoucna něco investovat na obnovu zařízení. Je to
nelehký úkol, za vším stojí peníze.
Akce, které bychom chtěli pořádat v roce 2022
19. února
Hasičský ples
Květen
Mše sv. Floriána
Květen
Májové odpoledne
19. června
Pohár Hané
Červenec
Hodové zábavy
To bude možné jen za předpokladu, že se vše vrátí do normálního života a nebudou žádná
omezení.
Jménem svým a jménem výboru sboru a členů SDH Troubky vám přeji v nastávajícím
období nejkrásnějších svátků roku vše nejlepší, hodně klidu, zdraví, osobní pohody a spokojenosti a do toho nového roku hodně sil, elánu a životního optimismu a v neposlední řadě to
nejdůležitější – zdraví.
Vlastimil Zatloukal, starosta sboru
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
ZÁJEZD NA FLORU OLOMOUC
Letos jsme i přes nepříznivou situaci s kovidem vyjeli, po delší pauze,
na tradiční podzimní přehlídku ovoce
a zeleniny. Podzimní Flora Olomouc
2021 představila pestrý výběr produktů ovocnářů a zelinářů. Podzim, jeho
barevnost a plodiny lákaly v hlavním
pavilonu na prohlídku instalované
expozice.
Na olomouckém výstavišti Flora čekal všechny návštěvníky od
14. do 17. října 2021 bohatý program
se spoustou lákadel, doplněný již
tradičně oblíbeným festivalem gastronomie a nápojů Olima a Podzimními zahradnickými trhy.
trhy Sami jsme některé
dobroty ochutnali a nakoupili si rostliny do zahrádek.
Michaela Franková
ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
Letos se naše Základní organizace Českého zahrádkářského svazu rozhodla, navzdory
nepříznivé situaci s virem, který na nás útočí již dlouho, opět uspořádat výstavu výpěstků
ovoce a zeleniny. Po důkladné přípravě proběhla samotná akce v sobotu 2. 10. a v neděli
3. 10. 2021. Za oba dny ji navštívilo okolo 210 osob obojího pohlaví, různých generací od
dětí po seniory.
Sešlo se nám přes 160 vzorků ovoce, zeleniny a květin od členů ČZS, obyvatel obce,
ﬁrmy Zeltr a ze Zahradnictví Manovi Henčlov. Letos navíc proběhla ochutnávka jablečného
moštu od ZO ČZS Chropyně.
Na stolech uvítaly návštěvníka vzorky vonícího ovoce a pestrý výběr zeleniny, pěstitelských rarit a květin v květináčích. Při další prohlídce jste se mohli seznámit se šikovností
troubeckých rukou – aranžmá z čerstvých i suchých květin, keramika, háčkované oblečky
na panenky a hračky (touto ruční prací se pochlubila paní Marie Špalková). Děti ze ZŠ a MŠ
Troubky se na několika výstavních panelech a stolech daly vidět svými výtvarnými pracemi
na podzimní téma.
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Na závěr prohlídky bylo možné potkávat zájemce o chutné zákusky a koláčky, vytvořené
rukami členek klubu seniorů. Mohli jste si k nim dát čaj nebo kávu a v klidu si je vychutnat.
Velký dík za obětavost patří nejen jim, ale hlavně členům ZO ČZS, kteří se podíleli na
přípravě a hladkém průběhu výstavy.
Michaela Franková

STROMKAŘI
TROUBEČTÍ STROMKAŘI SLAVÍ 10 LET ČINNOSTI
O založení naší akční skupiny s názvem Stromkaři jste
se mohli poprvé dočíst v Troubeckém zpravodaji č. 4 v roce
2011. Tehdy jsme si předsevzali, že za každé místní narozené dítě vysadíme strom. Od té doby uplynulo již deset let.
Náš záměr jsme si vzali skutečně k srdci a pomyslně se nám
vymkl z rukou, protože stromů, které jsme vysadili v Troubkách a blízkém okolí, je již několik stovek! V krajině je naše
stopa znatelná.
Během deseti let naší dobrovolnické činnosti jsme se podíleli i na návrhu zeleně, kterou realizovala odborná ﬁrma a ﬁnancoval obecní úřad. Každoročně na jaře pořádáme úklid
dolin a příkopů okolo silnic. Snažíme se pravidelně provádět
ošetření a řez na již vysazených stromech.
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Letos na jaře jsme provedli úklid za fotbalovým hřištěm a nebudete věřit, kolik jsme toho našli. Byl to odpad
všeho druhu: koberce, lino, stavební suť, pytel s plastovými kelímky, plechy, kopačky, míče, pádlo a další až
nepochopitelné věci. Odpad zaplnil celý přívěsný vozík
za autem.
V dubnu jsme vysadili šest desítek ovocných stromů, které obec získala jako náhradu za stromy okolo
nyní již zrekonstruované silnice na Vlkoš. Tyto stromy
jsme umístili do biokoridoru, který se nachází podél
svodnice u družstva. Doporučuji biokoridor jako cíl nedělní vycházky.
Podařilo se nám navázat výbornou spolupráci s Ekotýmem Základní školy v Troubkách a snažíme se dětem
vštípit význam zeleně v krajině a také je učit, jak o stromyy
pečovat. Na podzim jsme společně se členy Ekotýmu na
a
vysazené stromy instalovali plastové ochrany proti okusu
u
zvěře. Děti práce bavila a společný pobyt v přírodě jsme
e
si společně užili.
Jsme dobrovolníci, kterým záleží na krajině a zeleni
ni
v Troubkách. Stromkaři se neschází pouze na brigádách,
h,
ale každoročně stavíme na prostranství v ulici U Dvora
ra
májku.
Na brigádách používáme svoje nářadí a techniku.
u.
Z obecního úřadu získáváme pouze potřebný materiál,
ál,
jako např. pytle na odpad, ochrany na stromy a úvazy.
Chtěla bych poděkovat všem Stromkařům, pomocníní
níkům, rodinným příslušníkům a členům Ekotýmu za podporu
oru
a pochopení. Díky patří i obecnímu úřadu za poskytnutý materiál.
Přeji vám všem příjemné vánoční svátky a v novém roce vše dobré. Zdar stromům!
Za Stromkaře Ing. Klára Sobková
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Rok se znovu chýlí ke svému konci a my jsme zase o něco starší a o něco moudřejší. Loni
jsme si přáli, aby byl tento rok alespoň o trošičku lepší než ten předchozí… To, nakolik se toto
přání vyplnilo, musí každý posoudit sám.
Zažili jsme rok plný nejistoty a strachu, ale také radosti z toho, že můžeme být se svými
blízkými a oslavovat každý společný okamžik. Spousta z nás si uvědomila, co je pro nás
opravdu důležité. Rok 2021 byl rokem zvláštním a neobyčejným, přesto jsme si ho užili, jak
jen to šlo.
I v tomto roce jsme uspořádali naši tradiční výstavu, zúčastnili se výstav v okolí a zvládli
jsme i několik závodů v králičím hopu. Nic z toho však není tak důležité jako to, že jsme spolu
trávili čas a byli jsme spolu v kontaktu, i když situace nebyla ideální.
Po letech, po která náš spolek funguje, už nejsme jen jeho členy, ale stali se z nás přátelé.
Každý rok se náš kroužek rozroste o přátele další a my z toho máme obrovskou radost. Proto
jsme nesmírně šťastní, že nás podporujete a že jste svým způsobem součástí naší rodinky.
Myslím, že je na místě poděkovat všem našim členům, kteří se aktivně podíleli na chodu
spolku i všem nečlenům, našim přátelům, kteří nám velmi pomohli. A to nejen v tomto roce,
ale i v letech minulých. Velmi si vážíme každého, kdo přiložil
ruku k dílu, či pomohl jakkoliv jinak. Pro tuto chvíli nám nezbývá než doufat, že těch šťastných okamžiků bude v roce
nadcházejícím mnohem více.
Za celou organizaci bych vám všem chtěla popřát krásné
a pohodové Vánoce a do nového roku 2022 jen to nejlepší.
Pevné zdraví a veselého ducha, také štěstí a hodně úspěchů. Přejeme vám, ať všechny vaše krásné okamžiky prozáří
šeď těch nehezkých a těžkých dní, které možná přijdou.
Krásné a klidné prožití svátků a šťastný Nový rok přejí
chovatelé.
Za ČSCH Troubky, Adéla Vyvlečková

MYSLIVECKÝ SPOLEK
V duchu každodenních radostí i starostí jsme dokráčeli do posledního měsíce roku. Máme
za sebou Mikuláše, který určitě za pomoci anděla nepřipustil, aby čert některého z těch zlobivých malošků strčil do pytle a odnesl do pekla. V mnoha domácnostech jsou ve vázách opečovávány větvičky třešní – barborky, které na Štědrý den určitě vykvetou do krásy.
To všechno již druhý rok za asistence nepříjemného koronaviru. I když se tento prevít
přímo v mysliveckém prostředí revíru až tak moc nepohybuje, určitě páchá neplechu při
možnosti konání našich společenských aktivit, například po společných lovech nebo při pořádání akcí pro veřejnost. V době, kdy píšu tyto řádky, se počty těch, kteří se nakazili, zvyšují
a předpovědi jsou nejasné.
Jelikož všichni dobře víte, že v Troubkách je otvírána plesová sezona mysliveckým plesem, můžete si být jisti, že k termínu 8. ledna 2022 vzhlížíme s obavami. Momentálně povolených sto návštěvníků akce je pro nás neakceptovatelný počet. My, členové Hubertova
cechu v Troubkách, si logicky přejeme, aby se myslivecký ples v sobotu 8. 1. 2022 konal!
Situaci sledujeme a jsme si vědomi, že pořádání či nepořádání musíme v rozumném termínu zveřejnit. Za posledních téměř sedmdesát let se myslivecký ples v Troubkách nekonal
pouze dvakrát. Poprvé vystavila stopku povodeň v roce 1997. To nebyl po záplavě k dispo-
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zici v lednu 1998 kulturní dům. A ve druhém
případě to byl minulý koronavirový rok. Aktuální stav můžete sledovat na našem webu
www.myslivosttroubky.webnode.cz.
V úterý 21. prosince přijde dle kalendáře k moci paní Zima a svoje pomyslné žezlo
předá v březnu, kdy na trůn usedne kolega
g
Jaro. Zvěř čeká nejobtížnější období
roku. Ti starší, kteří už mají nějaké
ty zimy za sebou, vědí, co je čeká.
Horší je to s mláďaty, která přišla na
svět v letošním roce. Ale matka Příroda je moudrá, věřme, že nad nimi
bude držet ochrannou ruku.
Pro myslivce je to čas přikrmování zvěře, aby případné strádání nebylo tak kruté. Důležité je pravidelné přik
krmování. Prázdné krmítko je signál, To není scéna z pohádky Mrazík, to je obráze
k
že jdeme pozdě. My, kteří jsme absol- na levém břehu Malé Bečvy u Troube
vovali zkoušky z myslivosti, víme, že
v tomto období není dobré nadměrné podávání jadrného krmiva. Překyselený žaludek zvěře
může vést k zažívacím potížím, případně úhynu. Dužnaté krmivo zase není vhodné ve velkých mrazech. Přikrmujeme ovsem, senem, kaštany, žaludy, bukvicemi.
Rozhodně však pozor na pečivo, pokud byste se rozhodli přikrmovat i vy. Nejen, že není
pro zvěř vhodné, ale podávání je dokonce zakázáno mimořádným veterinárním opatřením.
Zvláštní pozornost musíme věnovat černé zvěři. Virová nákaza afrického moru prasat se
nám zřejmě nevyhne a je pouze otázkou, kdy a kde najdeme první pozitivní případ i u nás.
Je zde konec roku. Je to čas bilancování a plánování do budoucna. Myslím, že jsme se
s činností během roku poprali dobře. I ve ztížených podmínkách se nám podařilo plnit to,
co jsme si předsevzali. Je to dílo nejen mých kolegů, členů spolku. Automatickou součástí
našich aktivit se stávají naši příznivci, bez kterých bychom mnoho akcí zvládali velmi těžce
nebo vůbec. A že jich není zrovna málo, o tom nepochybujte. Na místě je ocenit za přízeň
naše sponzory v čele s Obcí Troubky.

Výřad na letošním společném honu na drobnou zvěř.
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Děkujeme za pomoc všem, kteří se podíleli na činnosti Mysliveckého spolku Mezivodí
Troubky v tomto roce. Prosíme je, aby nám zachovali přízeň i do budoucna. Přejeme jim
a jejich blízkým klidné a pohodové vánoční svátky, zdravý, šťastný a úspěšný nastávající
rok. Toto přání je samozřejmě směrováno i k vám, čtenářům zpravodaje. Prostě všem lidem
dobré vůle.
Luděk Judas, jednatel Mysliveckého spolku Mezivodí Troubky

JEZDECKÝ ODDÍL
Po vynucené zdravotní pauze se dvojice Lenka Navrátilová a Šeron-ka vrátila na závodní
kolbiště. A návrat to byl vítězný. Na závodech v Nových Zámcích, které proběhly 6. 11. 2021,
vyhrály v parkuru Z. I v následující soutěži se stupňovanou obtížností do 110 cm se žolíkem
zajely parkur bez jediné chyby a obsadily 4. místo.
Na stejné závodiště se vrátily 27. 11. 2021, kdy absolvovaly o stupeň vyšší soutěže.
A zase se jim dařilo. Opět s bezchybným výsledkem v parkuru do 110 cm se žolíkem získaly
3. místo a v parkuru L*, po jedné shozené překážce, dosáhly pěkného 8. místa. Tímto je letošní závodní sezona ukončena a po krátkém odpočinku se budou jezdci a koně připravovat
na sezonu následující.
Na závěr bych chtěl za celý jezdecký oddíl všem spoluobčanům popřát klidný adventní
čas, šťastné a veselé Vánoce a hlavně zdraví v novém roce.
Jaroslav Vrána

Lenka Navrátilová a Šeron-ka, foto Zeno
n Kisza, www.fotokisza.com
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STÁJ KREJČÍŘOVI
Máme tu konec roku, a tak mi dovolte ohlédnout se za tím, co se u nás ve stáji v uplynulém roce událo. Letošní rok byl nejen pro nás všechny velmi komplikovaný, a proto nás
těší, že se nám ve stáji na jaře narodila tři krásná a zdravá hříbata. Jako první se narodil naší
pony klisně Biance a hřebci Tornádo rezavý hřebeček, dne 9. dubna. Hřebečkovi jsme vybrali
jméno Tic Tac.
Druhá se u nás narodila tmavě hnědá kobylka Aquabela, a to klisně Anabeth a hřebci
Grand Step Koláček, 23. dubna.
Na poslední hříbátko jsme již netrpělivě čekali a naše čekání bylo u konce 19. května,
kdy jsme do stáje dorazili a spatřili mokrou rezavou kobylku od naší klisny Fanny po hřebci
Faustinus. Tato klisnička hrdě nosí jméno Femme Fatale.
V létě se nám podařilo zrealizovat dva turnusy příměstských táborů pro děti a mládež,
o který byl letos velký zájem. Doufáme, že se nám podaří uskutečnit tento typ táborů i příští rok.
Na jaře následujícího roku očekáváme narozeni jediného hříbátka, a to od naší klisny
Anabeth.
Závěrem bychom vám chtěli popřát krásné svátky a příjemný vstup do nového roku.
Simona Krejčířová

Enigma

Anabeth a Aquabela

Femme Fatale

Tic Tac
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ZE SPORTU
TJ SOKOL TROUBKY
ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL ZA ROK 2020
TJ Sokol Troubky měla k 31. 12. 2020 299 členů v oddílech ASPV, volejbalu, ledního hokeje, jezdectví, ﬂorbalu a malé kopané, což je o jednoho člena více než v předcházejícím roce. Tak
jako celý svět, tak i naši činnost ochromila epidemie koronaviru. Vládou vyhlášený lockdown
znamenal z našeho pohledu okamžité zastavení veškeré sportovní i společenské činnosti, kterou se naše TJ zabývala a kterou v minulosti přerušila snad jen válka nebo povodeň. Toto
zastavení naší činnosti trvalo do května, kdy se při splnění určitých podmínek mohlo znovu
začít se sportovním či společenským vyžitím. Začali jsme znovu trénovat a organizovat sportovní a společenské akce. A všichni jsme si v této době přáli, aby se tato situace postupně dál
uvolňovala, což se bohužel nestalo a v říjnu nastala další omezení, která přetrvala až do jarních
měsíců letošního roku. Z těchto důvodů se výkonný výbor (VV) rozhodl posunout 30. valnou
hromadu (VH) na pozdější termín.
VV se v loňském roce sešel celkem na pěti zasedáních, na nichž řešil úkoly uložené valnou hromadou a jiné záležitosti, spojené především s chodem sportovní haly (se zajišťováním
ﬁnančních prostředků na provoz a údržbu sportovišt, na investiční akce, zabýval se činností
v jednotlivých oddílech a v TJ jako celku a také řešil sportovní i společenské akce pořádané
oddíly i společně TJ).
• Úkoly uložené valnou hromadou spočívaly v dohlížení na hospodárný provoz sportovní
haly. Podařilo se vyřešit ﬁnanční vyrovnání s obcí, které se týkalo elektro rozvaděče na nově
vybudovaném multifunkčním hřišti.
• Finance na celý rok 2020 se podařilo zajistit díky ﬁnančním příspěvkům, a to především:
z rozpočtu obce Troubky 515 000 Kč, dotace na sportovní činnost dětí a mládeže od 3 do
23 let z MŠMT rozšířila náš rozpočet o 132 000 Kč, z okresního sdružení ČUS v Přerově
nám poskytli 94 000 Kč, z NSA jsme získali 36 000 Kč z programu Covid, Olomoucký kraj
nám přispěl částkou 35 000 Kč na celoroční sportovní činnost.
Další ﬁnanční prostředky se podařilo získat na základě uzavřených smluv s podnikateli
nebo společnostmi se vztahem k Troubkám. Dále pokračovala správní žaloba na MŠMT, neboť
z dotačního titulu Můj Klub, vypsaného MŠMT na rok 2019, nepřišla na účet TJ ani část příspěvku, přestože bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na 250 250 Kč. Další příjmy plynou
z příspěvků našich členů, z pořádaných sportovních a kulturních akcí během roku, pronájmů
sportovní haly a dalšího majetku TJ Sokol Troubky.
UKONČENÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ ZÁMĚRY
Oddílem malé kopané byla svépomocí zrealizována automatická závlaha na travnatém hřišti za sportovní halou.
Dlouhodobým záměrem je vybudování přístřešku v areálu na Záhumení. Jak asi víte, tak
tento záměr se „až“ v tomto roce podařilo zrealizovat. Projekt na tuto konstrukci vymyslel Petr
Hořín, konstrukci dodala ﬁrma Kamat Kroměříž a montáž proběhla za přítomnosti dvou odborníků a členů TJ. Na tuto akci jsme použili cca 170 000 Kč od Obce Troubky z nevratné ﬁnanční
výpomoci poskytnuté na energetické úspory sportovní haly.
Záměr přebudování kotelny na krátkodobé ubytovací zařízení je momentálně ve fázi zpracované studie, se kterou se můžete podrobně seznámit na webových stránkách TJ. Vzhledem
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k vysoké ﬁnanční náročnosti na tento projekt, spočívající ve vypracování dokumentace pro
stavební povolení, výběrové řízení, realizaci stavby a v neposlední řadě podání žádosti o dotaci
s vypracovanou nabídkou na 350 000 Kč, je realizace stavby v této chvíli pro naši TJ nedosažitelná.
Další záměr, ke kterému se zavázala výroční členská schůze oddílu volejbalistů, je vybudování dvou kurtů na plážový volejbal mezi sportovní halou a tenisovými kurty. Nyní jsme ve fázi
zpracované studie a řešíme majetkoprávní záležitosti s Obcí Troubky, která na jednání zastupitelstva obce 13. 10. 2021 schválila prodej části pozemku 1246/3.
TJ začátkem roku 2021, na základě oslovení MAS Střední Haná, vyplnila dotazníkové šetření, které bude sloužit k tvorbě Strategického dokumentu pro období 2021–2027. Závěrečná
část dotazníku bude podkladem pro tvorbu Zásobníku projektů SCLLD MAS Střední Haná,
kde je mimo výše zmíněné projekty i vybudování skateparku s možností zaledování v zimním
období.
Kulturní, společenská a především sportovní činnost jednotlivých oddílů byla výrazným způsobem ovlivněna pandemií Covid. Kulturní akce, které tradičně pořádáme, např. velikonoční
zábavu volejbalistů a Štěpánskou zábavu, pořádanou oddílem ledního hokeje, jsme museli
zrušit. Jedinou sportovně kulturní akcí, kterou se VV rozhodl uspořádat, byl I. ročník memoriálu
Josefy Smolky v termínu 11. července 2020. Protože o této akci jste se mohli podrobně dočíst
ve zpravodaji č. 3/2020, připomenu ji zde jenom heslovitě.
Akce byla rozdělena na tři části:
1) Turnaj tříčlenných družstev ve volejbale žáků a žákyň
V dopoledních hodinách, kdy nám ještě počasí přálo, proběhl na volejbalových kurtech
v ulici Záhumení žákovský turnaj trojic žáků i žákyň. Vzhledem k prázdninovému termínu se
tohoto turnaje zúčastnila pouze tři domácí družstva a dvě družstva ze Zábřehu na Moravě.
2) Sousedský turnaj ve volejbale smíšených družstev
Jelikož na druhou část memoriálu nám přestalo přát počasí a předpověď hlásila vydatný
déšť, byl tento sousedský turnaj přesunut do sportovní haly. Tento turnaj byl takzvaně open
(kdo chtěl, ten si zahrál). Pořadatel dal zájemcům možnost přihlásit se buď za celé družstvo
nebo za jednotlivce. V podvečerních hodinách byl vyhlášen vítěz 1. ročníku, tím se stali Borci
ze Záhumení, a byl jim slavnostně předán putovní pohár.
3) Taneční zábava
Na tuto část memoriálu se naopak počasí umoudřilo a od 20.30 hod. mohla předvést svoje umění kapela Kameron, která do našeho areálu přilákala přes 500 návštěvníků. Hudební
produkce trvala s přídavkem až do nedělních 2.30 hodin. Organizačně a hlavně personálně
byla nejnáročnější právě tato část memoriálu, která zaměstnala cca 40 členů TJ Sokol Troubky
a přátel.

SPORTOVNÍ AKCE
Zmíním zde pouze nejdůležitější dlouhodobé soutěže nebo závody.
ODDÍL ASPV
Z důvodu koronavirové pandemie byl původní březnový termín chodecko-běžeckého
závodu přesunut na sobotu 20. 6. 2020. Už 3. ročník Tróbecké Bludičky tak připadnul na
letní slunovrat, takže chodecko-běžecký závod na 5 km, koncipovaný jako závod setmělými
večerními ulicemi, se letos běžel za světla a čelovky závodníci mohli odložit na příští ročník.
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První únorovou sobotu 2020 jsme připravili již sedmý ročník troubecké Pohodové soboty.
Návštěvníky opět čekal bohatý program – celkem tři druhy cvičení, od rozcvičky, kruhového
tréninku až po kraniosakrální jógu.
MEDVĚDÍ STEZKA
V sobotu 27. 6. jsme uspořádali pod záštitou ASPV soutěž pro žáky prvního stupně.
Závod se běžel ve dvojici, která po cestě odpovídala na otázky, nebo plnila zadané úkoly.
Sami jsme se takové soutěže několikrát zúčastnili, a proto jsme se rozhodli uspořádat první
ročník i v Troubkách.
V červnu proběhl 4. ročník volejbalového turnaje amatérů s názvem Letní slunovrat za
účasti tří domácích družstev a pěti družstev z blízkého okolí. Hned na začátku školního roku
jsme se zúčastnili tradičního venkovního turnaje ve Vlkoši.
ODDÍL LEDNÍHO HOKEJE
Oddíl ledního hokeje se účastnil Kroměřížské amatérské hokejové ligy, která byla po
čtyřech odehraných kolech přerušena a následně zrušena.
ODDÍL JEZDECTVÍ
Dne 13. 6. 2020 se měl pořádat Jezdecký den. Opatření související s covidem nám
umožnilo tuto akci konat. Předpokládali jsme, že se přihlásí dostatečné množství soutěžních
dvojic, protože v té době v okolí žádné závody nebyly. Nicméně se přihlásilo málo účastníků
na to, abychom mohli Jezdecký den uspořádat, a tak se tato akce nekonala. Dne 4. – 6. září
se konaly závody ve všestrannosti na závodišti v Pardubicích, a to na stejné dráze, kde se
pořádá světoznámá Velká Pardubická. Těchto třídenních závodů se také zúčastnila Lenka
Navrátilová na koni Šeron-ka v nejvyšší soutěži L*. Soupeřem jim bylo dalších 21 dvojic.
ODDÍL VOLEJBALU
Členové oddílu volejbalu se v neděli 14. 6. 2020 zúčastnili turnaje v barevném minivolejbale v Zábřehu. Tohoto turnaje se účastnilo asi 150 dětí. Naši svěřenci byli u toho a po
skvělých výkonech se umístili i na nejvyšších místech.

sko
ů, Česká republika vs. Bulhar
5. 9. 2021 ME ve volejbale muž
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ODDÍL MINIKOPANÉ
A konečně nejmladší oddíl malé kopané hrál 2. Ligu PLMK a po odehrané podzimní části
sezóny 2019/2020 se jarní část vůbec nezačala hrát. Podzimní část sezóny 2020/2021 pak
byla ukončena po pěti kolech.
Letos se TJ Sokolu Troubky povedlo za ﬁnanční podpory MAS Střední Haná poprvé
zrealizovat dva turnusy letních příměstských táborů laděných ve sportovním duchu. První
turnus proběhl v termínu od 7. – 10. 7. 2020 a zúčastnilo se ho 13 dětí. Druhý turnus byl od
17. – 21. 8. 2020 a přihlásilo se 15 dětí.
Ještě bych zmínil jednu velkolepou událost, která potkala naše členy oddílu ﬂorbalu Stanislava Svozila nejml. a Martina Ryšavého, a to že v červnu letošního roku byli draftováni
Columbusem, tedy klubem z NHL, za který má Standa odehrané čtyři přípravné zápasy
a v současnosti nastupuje v kanadské juniorské soutěži za Regina Pats a Martin nastupuje
ve stejné soutěži za Moose Jaw Warriors.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám zachovávají přízeň a jsou ochotni jakýmkoli způsobem pomoci. Děkuji Zastupitelstvu obce Troubky, regionálnímu sdružení ČUS,
Olomouckému kraji, Národní sportovní agentuře a dalším sponzorům za ﬁnanční podporu
v loňské roce. Poděkování za spolupráci patří také ZŠ a MŠ Troubky, vedoucím, trenérům
družstev, a také neregistrovaným příznivcům za jejich celoroční práci. Děkuji také našemu
správci panu Jaroslavu Horáčkovi a všem členům Výkonného výboru TJ Troubky.
Martin Frgal, předseda TJ Sokol Troubky

FOTBALOVÝ KLUB
PODZIMNÍ SEZONA
Podzimní mistrovská sezona začala po téměř desetiměsíční covidové pauze 7. srpna,
kdy se rozjely soutěže mužů. Dalším důležitým mezníkem pro letošní podzim bylo přihlášení mužstva dorostu do krajské soutěže. Existence dorostu byla tedy obnovena po osmi
letech, hlavně díky mravenčí práci Tomáše Vojtáška a Petra Hořína, kteří letos dali dohromady tento konkurenceschopný tým výhradně z domácích kluků.
Začátek sezony poznamenal náš klub mírným úbytkem mládežníků, ale postupem
času se opět vraceli a dokonce jsme získali některé žáky navíc. Ne všude se vedlo jako
u nás, nešťastným příkladem bylo mužstvo mužů z blízkého Kojetína, které pro nedostatek hráčů krajskou soutěž muselo opustit a v soutěžích mu tak zůstaly jen kategorie žáků
a přípravek.
Muži v podzimní sezoně zůstali daleko za očekáváním. Na začátku soutěže bylo vidět,
kdo a jak dodržoval protiepidemická rozhodnutí, a když k tomu připočteme kolizi s dovolenými, tak se sestava zpočátku „lepila“, jak se dalo. Od 3. kola se podařilo angažovat
trenéra Tomáše Šilhu, který se zasloužil o to, že mužstvo začalo v dostatečném počtu pravidelně dvakrát týdně trénovat. Bohužel tréninkové manko se nepodařilo dohonit a spolu
s dalšími zraněnými jsme dospěli k nelichotivému 10. místu. Ze 13 zápasů jsme pouze
dvakrát zvítězili v normálním čase, což se muselo v tabulce promítnout.
Od ledna je naplánovaná zimní příprava v hale a na umělém hřišti a bude záležet na
každém hráči, jak k tomu přistoupí. Všichni věříme, že v jarní sezoně se posuneme jak
herně, tak i výsledkově k celkové spokojenosti všech příznivců.
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Dorost byl zařazen do krajské soutěže, neboť okresní soutěže této kategorie již delší
dobu nefungují z důvodu nedostatku hráčů v jednotlivých klubech. Trenéři Vojtášek s Hořínem naordinovali týmu tvrdou letní přípravu. Od začátku srpna trénovali poctivě třikrát
týdně v dostatečném počtu. Do mistrovských zápasů jsme vstupovali trochu s obavami,
neboť polovina kádru by mohla startovat ještě v žákovské kategorii. První dvě překvapivé výhry v Předmostí a s Lověšicemi byly příjemným překvapením na začátku soutěže.
I v dalších utkáních potvrdilo toto mužstvo, že bylo dobře na sezonu připraveno. Závěrečné
7. místo nemusí být po jarní sezoně konečné, neboť mužstvo by mohl ještě posílit „hokejista“ Laďa Brázda a zraněný Dan Borek. Zimní příprava už začala dvakrát týdně v hale,
takže se těšíme na jaře na další kvalitní výkony.
Mladší žáci potvrdili z již minulých kategorií, že budou patřit k těm lepším v tabulce. Nakonec skončili na krásném druhém místě za přerovskou Viktorkou, která vyčnívá mohutným způsobem a je s podivem, že okresní svaz přibral toto mužstvo, které hraje souběžně
ještě jednu soutěž v rámci Moravy. Mladší žáci se dále zúčastnili halového turnaje v rámci
zimní ligy v Lipníku, kde obsadili 2. místo a plaketu nejlepšího střelce si odvezl Kuba Doležel. Také tato kategorie už pravidelně chodí do haly, kde se bude připravovat na jaro.
Obě přípravky sehrály v podzimní sezoně po dvou mistrovských turnajích. Lépe se
dařilo starším vrstevníkům, kteří oba turnaje vyhráli. Mladší kategorie se trochu potýká
s nedostatkem hráčů a pokud do toho ještě někdo onemocní, pak je to vážný problém.
Nicméně, kluci se s tím vypořádali na výbornou a turnaje s velkou bojovností dohráli.
Fotbalová školička jako každým rokem začala fungovat náborem nových adeptů na
konci prázdnin. Pokud počasí dovolilo, trénovali na hřišti a momentálně pokračují v hale,
každé úterý od 16 hodin, pod vedením obětavého trenéra Vlastimila Rašky. Tímto zveme
všechny další předškoláky a prváky, ať se přijdou podívat do haly na trénink nejmladší
fotbalové kategorie.
V listopadu se uskutečnil zájezd mládežníků na fotbalové utkání naší reprezentace
s Kuvajtem na stadionu v Olomouci. Využili jsme nabídku lístků zdarma, pro kluky od přípravek po dorostence, kteří zaplnili autobus skoro do posledního místa. Všichni si zápasu
dostatečně užili, i když soupeř z Kuvajtu zrovna moc důstojný nebyl.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem trenérům, členům a rodičům, kteří v minulém roce
přiložili ruce k dílu a přičinili se o zdárný chod našeho klubu. Všem přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a hodně moc pevného zdraví do nového roku.
Pavel Němčák

Mladší žáci
Zleva: trenérka Lenka Voždov
á, Petr Přikryl, Adam Janča, Mat
yáš Vinkler, Lukáš
Vožda, Tomáš Walter, Oliver
Zatloukal, Ondra Bršťák
Dolní řada: Šimon Zatloukal,
Radim Doležel, Radek Bartoně
k, Patrik Ambrož, David
Pospíšil, Jakub Doležel a gólm
an Lukáš Mozr
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Starší přípravka
Trenér Michal Bartoněk, Štěpán
Frgál, Radim Doležel, Šimon
Zatloukal, Jan Karger,
Tomáš Ticháček
Dolní řada: Ondřej Švára, Pet
r Drabina, David Navrátil a bra
nkář Martin Frgal

Mladší přípravka
Trenér Zdeněk Skoupil
ček
imír Špalek, Tobiáš Surma, Matěj Tichá
Zleva: Filip Omámik, Štěpán Skoupil, Vlad
a Jakub Vinkler

Dorost
Trenér Petr Hořín, Petr Koler,
Kuba Vrána, Lukáš Ministr, Mila
n Vojtášek, Matouš
Stoklásek, Vojta Hořín, Zbyněk
Hradil, trenér Tomáš Vojtášek.
Dolní řada: David Chodúr, Mar
tin Svoboda, Kuba Hořín, Ond
ra Vojtášek, Pavel
Hořín, Mirek Stoklásek, Vojta
Zatloukal, Dan Janča
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MUŽI – I. B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sokol Kovalovice
SOKOL Opatovice
Sokol v Pivíně
SK Radslavice
Sokol Otaslavice
FC Želatovice „B“
Sokol Klenovice
Sokol Tovačov
Sokol Horní Moštěnice
FK Troubky
Sokol Ústí „B“
Sokol Újezdec
Sokol Vrchoslavice 1946
Sokol Jezernice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
9
9
9
8
7
7
5
6
5
5
4
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
4
4
4
5
6
6
8
7
8
8
9
9
11

35:18
42:20
46:21
36:21
28:19
40:38
32:31
40:36
17:20
21:30
22:36
26:33
20:57
19:44

30
29
28
26
25
21
19
17
17
15
14
13
10
9

3
1
0
2
1
1
3
0
4
3
2
1
2
0

0
3
1
1
2
1
1
2
3
3
1
2
0
3

Střelci: Polepil Z. 6, Pospíšil R. 2, Petráš P. 2, Skopal J. 2, Brázda D. 2, Caletka A. 2,
Koller M. 1, Stoklásek L. 1, Raška F. 1, Weigel T. 1,Němčák J. 1.

DOROST – KRAJSKÁ SOUTĚŽ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TATRAN Všechovice
FK KOZLOVICE „B“
SK Radslavice/Pavlovice
Haná Nezamyslice
Union Lověšice
Sokol Čechovice „B“
FK Troubky
FC Želatovice
Sokol v Pivíně/Určice
KMK Zubr Přerov
SOKOL Plumlov
Sokol Bělotín

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
9
9
8
7
5
5
4
4
3
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
3
4
6
6
7
7
8
9
11

41:9
35:5
43:18
40:14
53:26
44:25
31:23
20:23
36:47
8:38
16:49
1:91

30
27
26
24
21
16
16
12
11
9
6
0

1
1
2
1
1
1
0
0
1
0
0
0

1
1
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0

Střelci: Stoklásek Matouš 12, Vojtášek Milan 5, Hořín Vojtěch 5, Brázda Vladimír. 3,
Stoklásek Miroslav 1, Ministr Lukáš 1, Zatloukal Vojtěch 1, Chodur David 1.

MLADŠÍ ŽÁCI – OP
1
2
3
4
5

FC Viktorie Přerov
FK Troubky
Sokol Újezdec
Slavoj Kojetín
FC Beňov

8
8
8
7
8

8
6
4
4
2

0
1
2
1
3

0
1
2
2
3

75:14
32:14
41:21
28:18
30:41

24
19
14
13
9

50
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8
9
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Sokol Vlkoš
FK Brodek u Přerova
Sokol Horní Moštěnice
Sokol Tovačov

7
8
8
8

2
2
1
0

2
1
1
1

3
5
6
7

15:28
25:37
21:42
9:61

8
7
4
1

Střelci: Doležel Jakub 7, Vožda Lukáš 5, Přikryl Petr 5, Vinkler Matyáš 3, Doležel Radim 2,
Pospíšil David. 2, Dvořák Adrian 2, Bršťák Ondřej. 1, Walter Tomáš 1, Zatloukal Oliver 1.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - OP
1
2
3
4
5

FK Troubky
Sokol Pavlovice
TATRAN Všechovice
1. FC Viktorie Přerov
TJ Sokol Bělotín

12
11
10
11
12

8
7
5
3
2

2
2
2
0
0

2
2
3
8
10

72:40
87:46
50:41
40:77
41:86

26
23
17
9
6

2
6
6
5

61:39
41:46
45:59
28:31

25
15
13
8

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - OP
1
2
3
4

SOKOL Opatovice
FK Troubky
FK KOZLOVICE
Sokol Vlkoš

11
11
11
9

8
5
4
2

1
0
1
2

VETERÁNI MALÉ KOPANÉ
V sobotu 25. 9. 2021 uspořádal klub malé kopané – Veteráni Troubky, ve spolupráci
s komisí pro rozvoj obce 1. ročník nohejbalového turnaje dvojic pod názvem Krygl Cup.
Turnaj se konal na nově vybudovaném multifunkčním hřišti Na Dolách. Zúčastnilo se
pět družstev, která se mezi sebou utkala systémem každý s každým, na dva vítězné sety.
Zpestřením turnaje byla účast jednoho ženského družstva, které bylo tříčlenné, pod
názvem Broskvičky. Další čtyři družstva byla dvoučlenná a složená z nynějších i z býva-
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lých hráčů malé kopané. Za krásného slunečného počasí družstva navzájem prověřila
své nohejbalové dovednosti. Nutno říci, že děvčata hrála nohejbal úplně poprvé a že přes
veškerou snahu skončila poslední.
Ostatní týmy předváděly kvalitní a vyrovnané výkony a k vidění byl zajímavý nohejbal.
O vyrovnanosti družstev vypovídá i to, že o vítězi musely rozhodnout vzájemné zápasy při
stejném počtu bodů.
Turnaj se vydařil i díky tomu, že se na své kamarády přišli podívat i diváci, kteří se mohli
posilnit dobrým kabanosem z udírny i dobrým točeným pivem a limonádou.
Těšíme se na příští rok a doufáme, že druhý ročník bude ještě úspěšnější než ten
letošní.
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť!
VÝSLEDKY TURNAJE
Tým
Body
1. FUKA
6
2. Úžasňákovi
6
3. DOKA
4
4. Kolárka Boys
4
5. Broskvičky
0
DOKA – Broskvičky
FUKA – Kolárka Boys
Úžasňákovi – Broskvičky
DOKA – Kolárka Boys
Úžasňákovi – FUKA
Broskvičky – Kolárka Boys
DOKA – Úžasňákovi
Broskvičky – FUKA
Kolárka Boys – Úžasňákovi
DOKA – FUKA

Skóre
75 : 56
80 : 58
75 : 62
86 : 78
28 : 80
2:0
0:2
2:0
2:1
0:2
0:2
0:2
0:2
1:2
0:2

(10 : 2, 10 : 5)
(8 : 10, 7 : 10)
(10 : 2, 10 : 2)
(7 :10, 13 : 11, 10 : 4)
(7 : 10, 8 : 10)
(5 : 10, 3 : 10)
(6 : 10, 8 : 10)
(5 : 10, 5 : 10)
(7 : 10, 10 : 5, 4 : 10)
(7 : 10, 4 : 10)
Libor Dočkal
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ZADÁNO PRO ŽENY
SLEPOVANÉ ROHLÍČKY
Těsto:
420 g hladké mouky, 300 g másla, 350 g cukru moučka,
300 g mletých ořechů, 2 vejce, kakao
Náplň: 1 ½ másla a 1 karamelové salko

MEDOVÉ KORNOUTKY
Suroviny:
250 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru,
1 lžíce mléka, 150 g medu (3 polévkové lžíce),
2 žloutky, troška jedlé sody
Postup:
Ze všech surovin vypracujeme těsto, které necháme v chladu 2 hodiny odpočinout. Velmi tence
vyválíme a hodně podsypáváme moukou. Vykrajujeme kolečka, která po upečení ještě horká
stočíme tak, abychom vytvořili kornoutek. Upečené těsto velmi rychle tvrdne.Pečeme ve
středně vyhřáté troubě. Okraje kornoutků namáčíme do čokoládové polevy spolu s opraženými oříšky. Plníme krémem.
Hana Kamelandrová

PRO CHVÍLE ODDECHU
VÁNOČNÍ KVÍZ
1. Která dvojice autorů složila hudbu a text k vánoční písni Purpura?
2. Jak se jmenuje párový orgán kaprů, který chrání žábry?
3. Ve které evropské zemi nosí o Vánocích dětem dárky čarodějnice Befana?
4. Ve kterém roce byla natočena pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuší
Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem v hlavních rolích?
5. Kdo slaví svátek 23. prosince?
6. Jak pokračuje text koledy? „Zvonky dětských let, rozezvoňte svět. Těm,
co už jsou dospělí, …“
7. Ze které země pochází postavička Santa Clause? Nápověda: USA to
není!
8. Ve kterém pražském kostele je vystavena soška Pražského Jezulátka?

?
?
?
ŘEŠENÍ:

1. Jiří Suchý, Jiří Šlitr, 2. skřele, 3. Itálie, 4. 1973, 5. Vlasta, 6. …ať je znova pět, 7. tradice
Santa Clause je původem z Nizozemí, odtud se rozšířila do USA a dále do světa, 8. kostel
Panny Marie Vítězné na Malé Straně
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HÁDANKY PRO DĚTI
Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem?
Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?
Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.
Nejraději za pecí přikrčena líhá, v očích se jí rozsvěcí, když na kořist číhá.
Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají.
ŘEŠENÍ:
řeka, Měsíc, sníh, kočka, strom

MYŠLENKY SLAVNÝCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úspěšný člověk je ten, který ráno vstane, večer si lehne a mezitím dělá, co ho baví.
B. DYLAN
Je pravda, že tvrdá práce ještě nikdy nikoho nezabila, ale já si říkám, proč to riskovat.
R. REGAN
Až ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády.
J. WERICH
Kdo viděl rozbouřené moře a rozzuřenou ženu, raději lituje manžela než námořníka.
V. HUGO
Muž vypráví to, co ví, žena, co se jí líbí.
J. J. ROSSEAU
Největší pomstou pro toho, kdo nám odloudí ženu, je nechat mu ji.
S. GUITRY
Učený hlupák je větší hlupák, než hlupák nevzdělaný.
MOLIÉRE
Jsou tři druhy nepřátel: nepřítel sám, nepřítelův přítel a přítelův nepřítel.
PERSKÉ PŘÍSLOVÍ
Muž je ještě dost hezký, neděsí-li se ho kůň.
J. AUREVILLY
Když žena muži jednou odpustila, nesmí mu ohřívat staré hříchy k snídani.
M. DIETRICHOVÁ
LK

SMÍCH – NEJLEPŠÍ LÉK
Na dovolené povídá matka synovi: „Po obědě nesmíš na houpačku, Pepíčku, mohlo by ti být
zle.“
„Ale mami, když doma smím, proč tady ne?“
„Protože doma nestojí tvůj oběd sto padesát korun.“
„Prosím vás, vlak na Blansko,“ vychrlil spěchající cestující. „Právě odjel,“ pravil výpravčí.
„Zkusím ho doběhnout,“ vykřikl pán a byl pryč. Za hodinu se vrátil celý otrhaný a špinavý. „Tak
co,“ vyptával se výpravčí, „chytil jste ho?“ „Chytil,“ odpověděl, „ale před tunelem se mi vyškubl.“
Na pláži: „Pozor, vosa!“ „Ty se bojíš, že tě píchne?“ „To ne, ale bojím se, že mi píchne lehátko!“
Náhodný chodec pozoruje rybáře, a pak se zeptá: „Proč jste tak nervózní?“
„To způsobuje rybařeni.“
„Vždycky jsem si myslel, že rybaření uklidňuje nervy.“
„To máte pravdu, ale tady je zákaz chytání ryb.“

LK
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ZASTUPITELSTVO OBCE
USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 22. 9. 2021
15Z/1/2021
Zastupitelstvo obce Troubky určuje
zapisovatelkou zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce paní Ilonu Sychravovou.
15Z/2/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce Mgr. Michaelu Lužnou a Mgr. Martina Frgala.
15Z/3/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce v upraveném znění – bez bodu č. 15) Územní plán Troubky, a bez bodu č. 17) Plán rozvoje sportu obce
Troubky.
15Z/4/2021
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení.
15Z/5/2021
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce v uplynulém období.
15Z/6/2021
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. zprávu o činnosti kontrolního výboru za uplynulé období,
2. zprávu o činnosti výboru pro protipovodňová
opatření za uplynulé období.
15Z/7/2021
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
aktuální informace k PPO Troubky.

15Z/8/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
veřejné jednání ve věci stavby PPO.
15Z/9/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se
společnostmi Zemědělské lány a. s., Zemědělská půda a. s. a Zemědělské pozemky a. s., a to
v předloženém znění.
15Z/10/2021
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
1. výsledky hospodaření obce za období
1–8/2021,
2. komentář k hospodaření obce za období
1–8/2021.
15Z/11/2021
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
informace o rozpočtových opatřeních č. 6/2021,
7/2021, 8/2021 a 9/2021, která byla schválená radou obce v uplynulém období.
15Z/12/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2021 v předloženém
znění.
15Z/13/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce Troubky dle předložené
důvodové zprávy,
2. převod smlouvy o půjčce po zesnulé paní Vojtěšce Varechové Zaoralové, a to na základě
předložené žádosti.
15Z/14/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
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uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace č. 13/2021 mezi Obcí Troubky a FK Troubky z. s. v předloženém znění.
15Z/15/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace č. 9/2021 mezi Obcí Troubky a Sdružením
přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky
z. s. v předloženém znění.
15Z/16/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
pořízení sekačky Kubota G 231 HD dle předložené cenové nabídky.
15Z/17/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
aktualizaci programu rozvoje obce Troubky
v předloženém znění.
15Z/18/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
koncepci veřejného osvětlení obce Troubky
v předloženém znění.
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty:
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje program
zasedání zastupitelstva obce v upraveném znění – bez bodu č. 15) Územní plán Troubky a bez
bodu č. 17) Plán rozvoje sportu obce Troubky.
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje původní
program zasedání zastupitelstva obce Troubky.
USNESENÍ 16. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 13. 10. 2021
16Z/1/2021
Zastupitelstvo obce Troubky určuje
zapisovatelkou zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce paní Hanu Obrtelovou.
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16Z/2/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
1. za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Jaroslavu Vojtkovou a Ing. Pavlu
Přehnalovou
2. program zasedání zastupitelstva obce v předloženém znění.
16Z/3/2021
Zastupitelstvo obce Troubky projednalo
1. návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Troubky, zpracovaný ﬁrmou
Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o., vedoucí projektant Ing. Arch. Helena Salvetová, pod
zakázkovým číslem U - 587,
2. důvodovou zprávu k usnesení o vydání Územního plánu Troubky, včetně jejich příloh č. 1,
č. 2 a č. 3.
16Z/4/2021
Zastupitelstvo obce Troubky bere na vědomí
důvodovou zprávu k usnesení o vydání Územního
plánu Troubky, včetně jejich příloh č. 1, č. 2 a č. 3.
16Z/5/2021
Zastupitelstvo obce Troubky rozhodlo
podle ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů: - zamítnout námitku č. 1, kterou podali Ing. Petr Tolar, nar. 24. 10. 1966, Zdeňka Tolarová, nar. 25.
4. 1968, oba bytem Hostýnská 3242/10, 750 02
Přerov, - vyhovět námitkám pod č. 2.1, 2.2, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, které podala společnost Innogy Gas
Storage, s. r. o., IČ: 27892077, Limuzská 3135/12,
Strašnice, 108 00 Praha 10, - zamítnout námitku
pod č. 2.3, kterou podala společnost Innogy Gas
Storage, s. r. o., IČ: 27892077, Limuzská 3135/12,
Strašnice, 108 00 Praha 10, - vyhovět částečně
námitce pod č. 3.1, kterou podala společnost
ČMOV spol. s r. o., IČ: 00535508, se sídlem Za
Váhou 654/13, 751 02 Troubky, - vyhovět námitce
pod č. 3.2, kterou podala společnost ČMOV spol.
s r. o., IČ 00535508, se sídlem Za Váhou 654/13,

56
751 02 Troubky, - vyhovět námitkám pod č. 4.1a,
4.5, 4.12a, které podal Ing. Petr Obrtel, nar.
3.3.1952, Záhumení 671/3, 751 02 Troubky, - zamítnout námitky pod č. 4.1b, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7,
4.8, 4.10, 4.11, 4.12b, 4.13, 4.14, které podal Ing.
Petr Obrtel, nar. 03.03.1952, Záhumení 671/3,
751 02 Troubky, - vyhovět částečně námitce pod
č. 4.9, kterou podal Ing. Petr Obrtel, nar. 3.3.1952,
Záhumení 671/3, 751 02 Troubky, - vyhovět částečně námitce pod č. 5, kterou podala společnost
RenoFarma Troubky, a. s., IČO: 25357972, se
sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, - vyhovět námitkám pod č. 6.2, 6.3, 6.8, 6.9, 6.10, 6.14,
6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23,
6.24, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.36, 6.37, 6.40,
které podala společnost Zemědělské Lány, a. s.,
IČO: 05945429, se sídlem Lagnovská 669, 742 83
Klimkovice, - zamítnout námitky pod č. 6.1, 6.4,
6.5, 6.6, 6.7, 6.11, 6.12, 6.13, 6.26, 6.31, 6.32,
6.33, 6.34, 6.35, 6.38, 6.39, 6.41, které podala společnost Zemědělské Lány, a. s., IČO: 05945429,
se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, vyhovět námitkám pod č. 6.43, 6.44, 6.46, které
podala společnost Zemědělská půda, a. s., IČO:
03657965, se sídlem Lagnovská 669, 742 83
Klimkovice, - zamítnout námitky pod č. 6.42, 6.45,
které podala společnost Zemědělská půda, a. s.,
IČO: 03657965, se sídlem Lagnovská 669, 742 83
Klimkovice, - vyhovět námitkám pod č. 6.47, 6.49,
6.50, 6.51, 6.52, které podala společnost Zemědělské pozemky, a. s., IČO: 29233968, se sídlem
Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, - zamítnout
námitku pod č. 6.48, kterou podala společnost Zemědělské pozemky, a. s., IČO: 29233968, se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, - vyhovět
námitce pod č. 8, kterou podali Vladimír Martinka,
nar. 21.12.1957, Ivana Plhalová, nar. 12. 3.1965,
oba bytem ul. Kout 803/24, 751 02 Troubky, jak
je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy
Územní plán Troubky v části IV. Náležitosti vyplývající ze správního řádu.
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16Z/6/2021
Zastupitelstvo obce Troubky vydává
po ověření podle ust. § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, že návrh Územního plánu Troubky není
v rozporu s Politikou územního rozvoje České
republiky ve znění pozdějších aktualizací, se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
ve znění pozdějších aktualizací, se stanovisky
orgánů, ani se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje
kraje, jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 a ust.
§ 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a ust. § 84 odst. 2 písm. x)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán
Troubky formou opatření obecné povahy v celém
rozsahu předloženého návrhu.
16Z/7/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
prodej části obecního pozemku p. č. 1246/3 v obci
Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou Tělovýchovné
jednotě Sokol Troubky z. s., a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Výměra prodávané
části obecního pozemku bude určena geometrickým plánem. Kupující uhradí všechny náklady
spojené s prodejem dané části obecního pozemku.
16Z/8/2021
Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
pořízení malotraktoru KIOTI s příslušenstvím, dle
cenové nabídky společnosti PL Biskupice.
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RADA OBCE OBCE
USNESENÍ 67. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 24. 9. 2021

USNESENÍ 69. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 25.10.2021

67R/498/2021
Rada obce Troubky souhlasí
s výměnou obrubníků u části krajské silnice III/4348,
a to dle předložené cenové nabídky společnosti
STRABAG a. s. ze dne 23. 9. 2021.

69R/505/2021
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2021 v předloženém znění.

67R/499/2021
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 1246/3 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad
Bečvou.
67R/500/2021
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření kupní smlouvy na pořízení 1 ks sekacího
malotraktoru Kubota G231 HD mezi společností Daniš Davaztechnik s. r. o., Přerov, jako prodávajícím
a Obcí Troubky jako kupujícím, a to dle přílohy.
USNESENÍ 68. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 4. 10. 2021
68R/501/2021
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelově určené dotace v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Olomouckým krajem jako
poskytovatelem a Obcí Troubky jako příjemcem,
a to na doﬁnancování Pečovatelské služby obce
Troubky v předloženém znění.
68R/502/2021
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2021 v předloženém znění.
68R/503/2021
Rada obce Troubky schvaluje
termín a program zasedání zastupitelstva obce
v upraveném znění.
68R/504/2021
Rada obce Troubky schvaluje
1. stanovení platu řediteli Základní školy a Mateřské školy Troubky, a to dle přílohy,
2. výsledek výběru dodavatele vybavení pro
JSDHO Troubky, a to dle přílohy.

69R/506/2021
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/
NBAA-28/191/2021 mezi Obcí Troubky a společností STRABAG a. s., a to dle přílohy.
69R/507/2021
Rada obce Troubky schvaluje uzavření Dodatku č. 2
Licenční smlouvy k užívání softwarové aplikace pro
tvorbu a evidenci usnesení zastupitelstva obce mezi
Obcí Troubky jako objednatelem a Mgr. Miroslavem
Pizurem jako zhotovitelem, a to dle přílohy.
69R/508/2021
Rada obce Troubky schvaluje poskytnutí ﬁnančního daru v celkové výši 5 000 Kč Hospici na Svatém
Kopečku, a to formou uzavření předložené darovací
smlouvy.
69R/509/2021
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Troubky jako kupujícím a společností P & L, spol. s r. o. jako prodávajícím na pořízení malotraktoru KIOTI CX2510CH
s příslušenstvím, a to dle přílohy.
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69R/510/2021
Rada obce Troubky schvaluje
přijetí cenové nabídky společnosti HYDRO-EKO
Přerov na zpracování předprojektové přípravy stavby kanalizace na Nové čtvrti, a to dle přílohy.

762, obec Troubky, paní Marcela Patáková – nájem
v objektu DPS Šíma A, č. p. 759, obec Troubky, pan
Libor Hanzlík – nájem v objektu kulturního domu,
č. p. 286, obec Troubky, pan Petr Petráš – nájem
v objektu kulturního domu, č. p. 286, obec Troubky.

69R/511/2021
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. 2021,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS Šíma B
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem
Lukášem Jurníkem, a to do 30. 11. 2021,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS Šíma B
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní
Evou Marečkovou, a to do 31. 10. 2022,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS Záhumení a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s paní Janou Švábeníkovou, a to do 31. 10. 2022,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní
Josefkou Vaculíkovou, a to do 31. 10. 2022,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s paní Františkou Voždovou, a to do 31. 10. 2022,
7. přidělení uvolněného obecního bytu na DPS
Šíma A a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s panem Liborem Nemravou.

69R/514/2021
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu mezi
Obcí Troubky a panem Kratochvilem, a to dle přílohy.

69R/512/2021
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku
p. č. 3361 v k. ú. Troubky nad Bečvou.
69R/513/2021
Rada obce Troubky schvaluje
zveřejnění záměru úpravy nájemních smluv s těmi
nájemci: MUDr. Pavlína Létalová – nájem v objektu
DPS Dědina, č. p. 761, obec Troubky, MUDr. Lýdie
Sedláčková – nájem v objektu DPS Záhumení, č. p.

69R/515/2021
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o nakládání s odpady – použitými rostlinnými oleji a tuky, ze sběru od obyvatel obcí
mezi společností Viking group s. r. o. a Obcí Troubky, a to dle přílohy.
69R/516/2021
Rada obce Troubky schvaluje
úpravu a doplnění ceníku půjčovny kompenzačních
pomůcek, a to dle přílohy.
69R/517/2021
Rada obce Troubky schvaluje
Pravidla rozvozu a roznášky stravy seniorům a dalším obyvatelům obce v předloženém znění.
69R/518/2021
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dohody o splácení dluhu mezi Obcí Troubky jako věřitelem a panem Malíkem jako dlužníkem,
a to dle přílohy.
USNESENÍ 70. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 27.10.2021
70R/519/2021
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/2021 v předloženém znění.
70R/520/2021
Rada obce Troubky schvaluje
výběr dodavatele na dodávku a montáž oken a dveří
do smuteční síně v Troubkách, kdy nejlepší cenovou
nabídku předložila společnost V okno s. r. o. s cenou
317 359 Kč bez DPH.
USNESENÍ 71. SCHŮZE
RADY OBCE TROUBKY
KONANÉ DNE 22. 11. 2021
71R/521/2021
Rada obce Troubky schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/2021 v předloženém znění.
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71R/522/2021
Rada obce Troubky schvaluje
Dodatek č. 5 k licenční smlouvě č. 1969/2008 na
převod práv k užívání počítačového programového
vybavení a dat se společností GEPRO spol. s r. o.
71R/523/2021
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 k příkazní smlouvě mezi Obcí
Troubky a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., a to dle přílohy.
71R/524/2021
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností V okno s. r. o.
Skaštice na zhotovení díla – výměny okenních
a dveřních otvorů na objektu smuteční síně v Troubkách, a to dle přílohy.
71R/525/2021
Rada obce Troubky schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu
podpory obnovy a rozvoje venkova, a to v dotačním
titulu DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, s projektem Rekonstrukce místní komunikace v ulici Vrbí II. a Vrbí III. – I. etapa.
71R/526/2021
Rada obce Troubky schvaluje
1. přijetí cenové nabídky od společnosti BM asistent s. r. o. Olomouc na zpracování žádosti o poskytnutí dotace a dalších souvisejících činností
obsažených v nabídce, a to projektu Výstavba
chodníku v ulici Vlkošská – II. etapa,
2. podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na realizaci projektu Výstavba chodníku v ulici Vlkošská – II.
etapa.
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71R/530/2021
Rada obce Troubky schvaluje
1. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS Šíma B
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní
Marcelou Koutovou, a to do 31. 12. 2021,
2. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS Šíma B
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem
Lukášem Jurníkem, a to do 31. 12. 2021,
3. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS Šíma A
a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s paní
Martinou Opatrnou, a to do 31. 5. 2022,
4. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s paní Květoslavou Mrtvou, a to do 30. 11. 2022,
5. prodloužení nájmu obecního bytu na DPS
Kozlovská a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě s panem Vladimírem Borkem, a to do
30. 11. 2022,
6. prodloužení nájmu obecního bytu na bytovém
domě na ulici Sportovní a uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Zdeňkem Poláškem,
a to do 30. 11. 2022,
7. prodloužení nájmu obecního bytu na hasičské
zbrojnici a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
s paní Libuší Poiselovou, a to do 30. 11. 2022.
71R/531/2021
Rada obce Troubky schvaluje
výjimku z Pravidel rozvozu a rozvážky stravy seniorům a dalším obyvatelům obce, a to dle předloženého návrhu.
71R/532/2021
Rada obce Troubky schvaluje
uzavření upravené Dohody o bezúplatném užívání
pozemků mezi Obcí Troubky a manželi Gregovskými, a to dle přílohy.

71R/527/2021
Rada obce Troubky schvaluje
přijetí cenové nabídky na vypracování vodohospodářské studie PPO Troubky, přičemž úhrada
nákladů studie bude provedena pouze v případě
úspěšného projednání na Ministerstvu zemědělství ČR.

71R/533/2021
Rada obce Troubky schvaluje
záměr pronájmu areálu tenisových kurtů s veškerým příslušenstvím, který se nachází na části obecních pozemků p. č. 1246/3, části p. č. 1240 a části
p. č. 1241. Všechny uvedené pozemky se nacházejí
v k. ú. Troubky nad Bečvou.

71R/528/2021
Rada obce Troubky schvaluje
ceník úhrad za služby Pečovatelské služby obce
Troubky v předloženém znění s účinností od
1. 1. 2022.

71R/534/2021
Rada obce Troubky ruší
kulturně společenskou akci rozsvěcování vánočního
stromečku, mikulášskou nadílku a vánoční jarmark
s dílničkami organizovanou dne 26. 11. 2021.

71R/529/2021
Rada obce Troubky schvaluje
přijetí cenové nabídky od společnosti Alumbrado
s. r. o. Brno na zpracování projektové dokumentace
a souvisejících činností projektu Energetické úspory
na DPS Záhumení, a to dle přílohy.

71R/535/2021
Rada obce Troubky schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny řediteli Základní
školy a Mateřské školy Troubky, a to dle upravené
přílohy.
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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 2022
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POVINNÉ KONTROLY
KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
V roce 2016 proběhlo první kolo kontrol kotlů na tuhá paliva. Kontrolní cyklus,
původně dvouletý, se prodloužil na tříletý. Kontroly budou probíhat v letech 2019,
2022… atd.
Další změny: osoba provádějící kontrolu (OZO – odborně způsobila osoba) musí
ke každému vystavenému protokolu doložit kopii oprávnění, udělené výrobcem kotlů. Protokol o kontrole musí mít vyhláškou stanovené náležitosti.
•

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

•

Je zaveden jednotný seznam OZO pod kontrolou MŽP

•

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

Informace ze zákona o ochraně ovzduší:
•

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

•

1. 2018 zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy

•

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

•

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

KADEŘNICTVÍ
TVÍ
MARIE PAVLÍKOVÁ
VLÍKOVÁ
776 306 777
7
Radostné Vánoce
ánoce
a šťastný nový
ovvý rok
rok 2022
2022

KADEŘNICTVÍ
TVÍ
ROVÁ
HANA VÁVROVÁ
731 185 402
Vánoce
Požehnané Vánoce
a pevné zdraví
aví
v novém roce
e 2022
202 2
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TAJENKA:…………………………………………………………………………………
Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 18. 3. 2022 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina
286/29, 751 02 Troubky a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
Jméno a adresa: ……………………………………………………………. třída: …………….
Vylosovaní výherci z čísla 3/2021 (za „PRINCEZEN“): Vanessa a Melissa Bortlovy,
Monika Roman a Jirka Stískalovi, Adéla a Tereza Bartoníkovy, Martin Mucha, Radka
a Jiří Zakuťanští, Dominika Zdařilová, Halka a Kateřina Němčákovy, Jonáš a Veronika
Přehnalovi, Lucie a Marek Rozehnalovi, Dominik a Tomáš Dočkalovi,
Výhercům gratulujeme, odměny vám budou předány do konce ledna 2022.
Redakce

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ 4/2021

Vítání občánků 17. 10. 2021
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Redakční rada:
Hana Obrtelová – šéfredaktorka,
Kristýna Sedlářová – korektorka,
Mgr. Radek Brázda,
Ludmila Kamelandrová,
Hana Kamelandrová
Tisk: Tiskárna Brázda, www. tiskarnabrazda.cz
Náklad: 500 výtisků

Periodicita: vychází 4x ročně
Cena: 20 Kč
Místo vydávání, číslo a den vydání: Troubky,
ročník XXIX., č. 4/2021, prosinec 2021
Evidenční číslo periodického tisku přidělené
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www.troubky.cz
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