
Vážení spoluobčané,

TROUBSKÝ
H L A S AT E L

na úvod vám přeji krásné prožití zbytku zimního času, který nám současně se sněhovou 
nadílkou přináší i tolik potřebnou vláhu. Ráda bych vás prostřednictvím Troubského 
hlasatele informovala o aktuálním dění na radnici. Mimo běžné agendy fungování 
obce nás ve vedení nejvíce zaměstnává dokončení obecního víceúčelového hřiště 
za sokolovnou. Termín dokončení byl smluvně stanoven na 31. října 2018, což se, 
jak jste sami zaznamenali, nestihlo. Většinu prací se nakonec podařilo zvládnout 
v náhradním termínu do konce roku 2018. S ohledem na nastalý zimní čas však 
bude některé práce z technologických důvodů možné realizovat až na jaře letošního 
roku. Aktivním jednáním se stavební fi rmou se nám podařilo získat kompenzaci v 
podobě smluvní pokuty za pozdní dokončení díla ve výši téměř 400 tis. Kč. Vydobytá 
sankce bude použita na vylepšení celého projektu tak, aby nám všem přinášel radost 
a užitek. Naším cílem je otevřít pro vás hřiště v průběhu května letošního roku. 
Vzhledem k tomu, že koncepce využití a správcování nebyla předem připravena, 
využijeme časový prostor do dokončení všech stavebních prací k jejímu vytvoření. 
Budeme rádi, pokud se o své nápady či podněty k provozu víceúčelového hřiště s 
námi podělíte. Rádi se jimi budeme inspirovat. Vždyť hřiště by mělo sloužit především 
vám všem, obyvatelům Troubska. Vaše návrhy proto bez váhání posílejte na naše 
e-mailové adresy. Důležité pro nás je celkové nastartování investic do infrastruktury 
obce, proto pečlivě mapujeme terén obce a snažíme se vypíchnout ty nej problémy a 
od těch začít. Zadali jsme například vypracování projektové dokumentace k opravení 
pojezdových mostů v centru obce, které jsou v havarijním stavu. Budeme rádi, pokud 
se nám v letošním roce podaří připravit tyto projekty včetně všech povolovacích 
řízení tak, abychom mohli v příštím roce s opravami začít. Jednáme o vybudování 
a nutných opravách kanalizace, zejména v případě, kdy není vybudována oddělená 
splašková kanalizace od dešťové, věnujeme svoji pozornost stavu komunikací a 
chodníků v nové zástavbě za kostelem, která je rovněž místy v nepoužitelném stavu. 
Rádi bychom získali na tyto investice i dotační prostředky tak, abychom zvládli více 
projektů současně. V tomto ohledu nyní pracujeme na žádostech jak na Krajském 
úřadu Jihomoravského kraje, tak i na Ministerstvu pro místní rozvoj. Pro jejich podání 
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„JE ČAS ...“ 
„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
je čas plakat i smát se, čas truchlit i poskakovat;
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i pokoje.“
(Kaz 3, ...)

Tato slova Starozákonní knihy Kazatel (zde citované jen dva verše), která mluví o pomíjivosti, zachycují skutečnost 
našeho každodenního života. A ten je utvářen převážně z všedních dnů, kde dochází k nečekaným zvratům, 
protikladům, kde se střídá radost s bolestí, velké lásky s nedorozuměním, které může vést až k nenávisti a v dobrém 
případě k poznání, že tudy cesta nevede a je třeba dosáhnout pokoje.

Samotný rytmus prožívání roku se zde odráží. Do nové etapy života na začátku roku vstupujeme prodchnuti Světlem 
Vánoc, které povzbuzuje k naději nového začátku a naplnění. S pohasnutím vánočních světel je důležité nenechat si 
toto Světlo pohltit zapomněním a kolotočem života. Ten je naplněn starostmi, prací, námahou, která vede k únavě. 
Bez toho to však nejde. Známe – bez práce nejsou koláče. Bez nasazení a možno říci bez oběti nevznikají hodnoty. 

Tím Světlem Bible nazývá Ježíše Krista a popisuje tendenci temnoty toto světlo pohltit. On - Boží Syn, přichází jako 
člověk, přijímá naše lidství podrobené temnotou smrti, ale svým božstvím dává naplno svítit světlem vítězství – 
vzkříšení. A tady docházejí Vánoce svého naplnění. Velikonoce jsou časem, který střídá čas oběti a upevňuje jistotu 
naší naděje. 

Člověk plný energie tuto jistotu možná tolik nevnímá. Mám však na mysli ty, kterým roky už vzaly životní energii a 
jsou odkázání na zdi domova bez možnosti vyjít ven a prožívat naději života skrze tajemství svátostí, jak byli mnozí 
zvyklí. Mnohé by jejich děti mohly zavézt do kostela, mnohým to ani zdravotní stav nedovolí. Je dobré jim nabídnout 
možnost návštěvy kněze, zvláště nyní v předvelikonoční době. Dejte o nich vědět.  Ať ví, že nejsou zapomenuti. Je 
také „čas hledat a opatrovat“ (Kaz 3,6).

František Koutný, farář

je však důležité mít projekty připravené. V tomto ohledu bychom rádi podali žádost o dotaci na 
renovaci litinového kříže na hřbitově a opravu historické hřbitovní zdi a tak dosáhli na určitou 
fi nanční část prostřednictví vyhlášených dotačních titulů. Současně hledáme všeobecně přijatelné 
řešení nevyhovujícího parkování na ulici Nová. V naší činnosti jsme se zaměřili i na aktivnější boj 
s černými stavbami a těmi, kteří nerespektují stavební předpisy. Rádi bychom rozptýlili obavy 
spoluobčanů na Veselce, kteří se cítí ohroženi výstavbou v katastru Popůvek. Jejich rozhořčení a 
nespokojenost opravdu chápeme. Rozhodně však nedochází k žádné změně rozhodnutí minulého 
vedení obce o prodeji pozemků obce Troubska investorovi na stavbu opěrných zdí či parkovacích 
míst. V této strategii jsme připraveni pokračovat i nadále. Naopak jsme se snažili s investorem 
vést komunikaci směřující ke změně projektové dokumentace tak, aby zamýšlená výstavba byla 
vstřícnější k obyvatelům Veselky. Není tedy důvod věřit všem „zaručeným“ zprávám o tom, co se 
děje, ale namísto toho se klidně ptát přímo vedení obce. Na závěr bych ráda zmínila nový územní 
plán, jehož schválení nás čeká. Je jasné, že budoucí rozvoj obce musí dostat nová moderní pravidla. 
Se změnou územního plánu z roku 1998 se započalo již v roce 2006. V této chvíli pracujeme 
na změně samotného procesu schválení územního plánu, která nás posune ze stávající patové 
situace. O těchto záměrech vás budeme samozřejmě blíže informovat v dalším vydání Troubského 
hlasatele.

S přáním krásně stráveného zimního času
Mgr. Markéta Bobčíková, starostka
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USNESENÍ X. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE TROUBSKO

konaného dne 19. prosince 2018 v zasedací místnost OÚ
Přítomní zastupitelé: Mgr. Markéta Bobčíková, JUDr. Milan Švejda, Ing. Dalibor Bartoš, JUDr. Zuzana Hortová,  
 Ing. Vladimíra Litworová, Ing. Martin Křivánek, Přemysl Blažík, Vítězslav Volánek,   
 Jiří Koutný, Mgr. Blanka Mikaušová, Helena Sedláčková, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří Pospíšil,  
 Vladimír Ryba

Omluven(a):  Jarmila Kadlecová

Schvaluje:

Usnesení č. X/1a: způsob hlasování zvednutím ruky
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/1b: diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/1c: ověřovatelé zápisu JUDr. Milan Švejda a Vítězslav Volánek
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/2a: doplnění programu o bod 14a
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/2b: program jednání doplněný o bod 14a
 pro 14;  proti 0;  zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/4a): poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Římskokatolickou farnost Troubsko ve výši 120 000 Kč na 

výrobu a montáž nových žaluziových otevíravých oken do věže kaple Všech svatých v Troubsku, dle žádosti.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/4b): poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Katolický dům ve výši 250 000 Kč na osvětlení sálu 

Katolického domu, dle žádosti.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/4c): poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Sportovní klub Veselka, ve výši 70 000 Kč na činnost spolku, 

dle žádosti.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/4d):  poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro TJ SOKOL Troubsko, spolek, ve výši 200 000 Kč na zajištění 

provozu a sportovní činnosti spolku, dle žádosti.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/4e):  poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro TJ SOKOL Troubsko, spolek, ve výši 200 000 Kč na výměnu 

dveří, opravu fasády na fotbalových kabinách, dle žádosti.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/4f):  poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Podskalák, z. s., ve výši 60 000 Kč na celoroční činnost, dle 

žádosti.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/5:  rozpočet sociálního fondu na rok 2019, viz. příloha č. 4.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/6:  rozpočet FRB na rok 2019, viz. příloha č. 5.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/7: upravený rozpočet Obce Troubsko na rok 2019, viz. příloha č. 6.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
nesení č. X/9: poskytnutí dotace pro Základní školu a Mateřskou školu Troubsko, příspěvkovou organizaci, okres Brno-

venkov, ve výši 552 000 Kč určené na mzdy pro učitele/ku 1. ročníku ZŠ.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/10b): poskytnutí neinvestičních nákladů na žáka pro ZŠ Střelice na školní rok 9/2019–6/2020 ve výši 2 500 Kč na 

1 žáka, v maximální výši 85 000 Kč.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/11a): poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000 Kč panu P. D.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/11b): poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000 Kč paní M. T.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/12:  přílohu č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2012 Požární řád obce – Přehled zdrojů vody pro hašení požárů 

na území obce Troubsko.
 pro 14;  proti 0;  zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/13: vyhrazuje pravomoc Radě obce k provádění rozpočtových opatření do výše 3 000 000 Kč.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. X/14a: změny v četnosti svozu odpadů u SKO, papíru a plastu a pověřuje starostku k vystavení objednávky.
 pro 14;  proti 0; zdržel se 0;  Usnesení bylo schváleno
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 DÁLNICE D43

Dříve než vás budu informovat o dění ve věci plánované výstavby dálnice D43 (známé pod původním označením R43), jak 
napovídá název příspěvku, chci i já osobně poděkovat za projevenou důvěru ve volbách. Vaše hlasy vnímám jako mimořádně 
zavazující a budu se je snažit při účasti na vedení obce využít ku prospěchu nás všech.
Za uplynulé tři měsíce od voleb jsme díky vám získali mnohem více příležitostí pro obranu před nežádoucími dopady plánované 
výstavby a naše aktivita získala z pozice obce na mnohem větší vážnosti. Nová studie krajského úřadu sice nadále preferuje vedení 
D43 přes Brno, a tedy i mezi Troubskem a Bosonohami ve stopě tzv. Hitlerovy dálnice, nicméně alespoň vypouští jihozápadní 
tangentu – tedy spojnici D1 a D52. Tento výsledek je jistě velkým úspěchem společného postupu všech ohrožených obcí na 
plánované trase, na kterém se dnes již i my aktivně jako obec podílíme. Samozřejmě že se budeme nadále snažit variantu vedoucí 
okolo Troubska zcela odvrátit. Z tohoto důvodu pokračujeme u Nejvyššího správního soudu v Brně v žalobě na neplatnost zásad 
územního rozvoje kraje, které opomíjejí stávající nadlimitní zatížení území. V této souvislosti rovněž připomínkujeme aktualizaci 
těchto zásad, které krajský úřad v lednu 2019 připravil. Odbornému jednání o aktualizaci zásad územního rozvoje byl za nás 
opakovaně přítomen člen dopravní komise Ing. Štefan Friča.
Spolu se sousedními obcemi chceme navázat na úspěšné soudní tažení pana Libora Doláka z Bosonoh, který dlouhodobě bojuje 
s hlukovými limity na silnici II/602, procházející Bosonohami, a samozřejmě i naší Veselkou. Krajský soud v Brně zrušil výjimku, 
která umožňovala překračování hlukového limitu na silnici II/602. Jde o první případ v České republice, kdy soud zrušil rozhodnutí 
o hlukové výjimce a kdy vůbec přiznal osobě poškozované nadlimitním hlukem právo domáhat se soudní ochrany proti takovému 
rozhodnutí. Už 15 let zde platí hlukové výjimky, které vydává Krajský hygienická stanice Jihomoravského kraje. Hlučnost mezitím 
dále roste, namísto aby se v důsledku opatření navržených správcem komunikace snižovala. Právě poslední vydanou výjimku soud 
svým rozhodnutím zrušil s odůvodněním, že smyslem hlukových výjimek je umožnit po omezenou dobu provoz důležitých zdrojů 
hluku, jako jsou silnice, v případě, kdy nelze hlučnost rychle snížit. Soud přiléhavě konstatoval, že současně s hlukovou výjimkou je 
nutné stanovit účinná protihluková opatření, aby hlučnost v dohledné době klesla, nikoliv aby se výjimka stala trvalým řešením. Na 
konci ledna 2019 jsme proto zorganizovali u nás na obecním úřadě schůzku k této problematice. Výsledkem je shoda Troubska a 
okolních obcí a městských částí na tom, že se obrátíme na Ministerstvo zdravotnictví se žádostí o nápravu a v případě neúspěchu 
půjdeme soudní cestou.
Plánovaná výstavba dálnice D43, ať již půjde jakýmkoliv směrem, se musí odrazit i v našem novém územním plánu. To neznamená 
jen poslušně zakreslit záměry nadřazené dokumentace, ale mít kvalifi kovanou představu o kompenzačních opatřeních, která 
vysoké zatížení Troubska zmírní.
Závěrem dovolte vyjádřit přesvědčení, že pro vás budu mít v dalších vydáních Troubského hlasatele pozitivní zprávy o postupu při 
plánování dálnice D43.

JUDr. Milan Švejda, Ph.D., radní

Neschvaluje:

Usnesení č. X/14: prodej části pozemku v k.ú. Troubsko, parc. č. 780/1 ve vlastnictví obce Troubsko a vyvěšení záměru obce 
Troubsko k tomuto prodeji. Z diskuze vyplynul návrh, aby bylo rozhodnutí o prodeji odloženo do doby 
vyřešení problematiky příjezdové cesty, k čemuž bude pověřena Rada obce.

 pro 0;  proti 14; zdržel se 0;  Usnesení nebylo schváleno
 Rada obce se pověřuje k vyřešení problematiky příjezdové cesty a poté k opětovnému předložení prodeje části 

pozemku k projednání do ZO.                                                                                                                                                                                                         
Bere na vědomí:

X/8:  činnost fi nančního výboru
X/10a):  poskytnutí neinvestičních nákladů na žáka pro ZŠ Střelice pro školní rok 9/2018–6/2019 ve výši 50 000 Kč.
X/15:  informativní zprávy

Určuje:  zapisovatelku paní Andreu Zahradníkovou
Ověřovatele zápisu: pan JUDr. Milan Švejda
 pan Vítězslav Volánek
Zapisovatelka:  paní Andrea Zahradníková

 Mgr. Markéta Bobčíková, starostka obce

PARKOVÁNÍ NA ULICI NOVÁ
V návaznosti na dřívější rozhodnutí obce o ukončení nájmu pozemků na ulici Nová bychom vás chtěli informovat o dalším směřování 
regulace dopravy a parkování v této části obce.
Pro celou ulici Novou připravujeme koncepci parkování, ve které bychom rádi vyvážili potřebu parkování se zachováním zeleně. V 
současné době jsme oslovili projektovou kancelář, která s námi pro vás vytvoří smysluplný projekt využití této části obce, který 
bychom během letošního roku rádi ke spokojenosti všech zrealizovali.
Prozatím bylo odstraněno dřevěné ohrazení a byly provedeny drobné úpravy zeleně, a to v rozsahu, který nám současné klimatické 
podmínky dovolují. To však neznamená, že se tento obecní pozemek stává bez dalšího otevřenou parkovací plochou. Prozatím je 
třeba respektovat stávající právní stav a mít na paměti, že řidič nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci, pokud to není povoleno 
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HRAVÉ CVIČENÍ
V předškolním věku se u dítěte rozvíjejí duševní schopnosti a 
dítě touží po činnostech v dětském kolektivu. K tomu slouží 
všechny volnočasové aktivity, tedy nejen školka, ale různé 
kroužky a sportovní činnosti, kde není dítě s rodičem. Dítě si 
zvyká na jiné děti a přestává mít problémy se vztahy. Hlavní 
činností trávení volného času dítěte by měla být hra. K tomu 
je zaměřeno HRAVÉ CVIČENÍ, která se koná pod hlavičkou ČOS 
TJ SOKOL Troubsko a bylo zahájeno v listopadu loňského roku. 
Dětem se věnují zkušené cvičitelky Lucka Kanioková a Blanka 
Končická. Děti nejen cvičí, společně jsme například oslavili 
Vánoce a na jarní měsíce chystáme další překvapení.

Rádi v kolektivu přivítáme další troubské děti, protože trávit čas 
s kamarádem ze sousedství je prostě super. Cvičení probíhá 
každou neděli od 16 do 17 hodin v sokolovně. Děti by měly mít 
vhodné sportovní oblečení, sálovou sportovní obuv a dále pití.

Blanka a Lucka
  

místní úpravou provozu na pozemní komunikaci. Chtěli bychom tímto apelovat na vás, obyvatele této části, abyste byli trpěliví, 
ohleduplní k životnímu prostředí, majetku a v neposlední řadě i k sobě samým a vyčkali komplexního řešení této problematiky.
Pro parkování v lokalitě ulice Nové se nabízí i možnost využít parkoviště u hřbitova.

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka obce

ZŠ A MŠ TROUBSKO
Pololetí máme za sebou a naši prvňáčci si radostně odnesli domů své první vysvědčení se spoustou jedniček. Pěkné známky určitě 
potěší, a to nejen děti, ale i rodiče, a zaslouží si pochvalu. Je však třeba si připomenout, že pro život je rovněž velmi důležitá snaha, 
vytrvalost a vůle se učit a na sobě pracovat. Jedním z našich úkolů ve škole je tyto vlastnosti u dětí rozvíjet.
Krom klasické výuky připravujeme pro děti různé projekty. Ti starší rozvíjí své jazykové schopnosti v hodinách konverzace s rodilým 
mluvčím. Technickou zdatnost podporujeme v technických dílnách v Lince. Mladší žáci mají možnost získávat nové podněty a 
zkušenosti jak při projektových dnech, tak i v rámci individuální přípravy s vyučujícími, kteří se jim věnují i v odpoledních hodinách. 
Pro podporu soutěživosti a hravosti nabízíme všem dětem účast v různých soutěžích. Druhé pololetí ve škole začínáme celoškolní 
soutěží v recitaci. Žáci vyšších ročníků budou moci porovnat své fyzické schopnosti s vrstevníky z brněnských škol při plavecké 
soutěži a ti, kteří raději přemýšlí, než sportují se mohou zúčastnit matematické olympiády a vědomostních soutěží. Pro malé 
umělce máme připraveno hned několik soutěží ve tvoření. Koncem jara čekají všechny naše žáky Scio testy pro čtenáře a porovnání 
úrovně praktických zkušeností pro život.
Ve školní družině si všichni žáčci užili odpoledne s deskovými hrami. Měli k dispozici jak školní hry, tak i ty, které si mohli přinést z 
domu.  Rozdělili se do několika stanovišť a během odpoledne si všechna stanoviště prostřídali.
Zatím se zima stále drží své vlády, a tak užíváme chladných dnů a někdy i sněhu. Už teď se ale začínáme těšit na jaro. Po delší 
odmlce si budeme moci užít i našeho nového školního hřiště. Přejeme všem čtenářům krásné dny a pohodové jaro.
                                                                                                                                                                                                                                           

Mgr. Ivana Kašparová, ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Po povánoční době a oslavě svátku Tří králů jsme se již plně věnovali zimnímu období, které často provází i různá nachlazení a 
nemoci. 10. ledna nás navštívilo divadlo Úsměv s poučným představením Jak se pejsek rozstonal. Děti se dozvěděly, jak předcházet 
nachlazení a jak správně užívat léky, pokud je to nutné.
V dalším týdnu jsme se zúčastnili výukového programu ve VIDA! science centru. Děti byly rozděleny do tří skupin podle věku. 
Nejmladší skupinka se zapojila do příběhu včeliček, se kterými sbírala a vyráběla med a následně svíčky z vosku. Starší děti 
získaly spoustu informací o kamenech a nejstarší děti se ponořily do světa velryb. Společně jsme si po svačince prošli expozici a 
následovala vědecká show o vzduchu.
Díky sněhové nadílce v první polovině měsíce jsme se vyřádili při zimních radovánkách.  Na školní zahradě vyrostl sněhulák velký 
jako děti.
Závěr měsíce se nesl v duchu muzikoterapie pod vedením paní Hradecké. Během projektového dne v MŠ se děti hravou formou 
seznámily s netradičními etnickými hudebními nástroji z celého světa. Příběh byl koncipován komorně a děti byly do něj plně 
zapojeny – tancovaly, hrály na nástroje a zpívaly, učily se relaxovat. V programu byl kladen důraz na rozvoj představivosti jako 
kompenzace současného vlivu moderních technologií na děti. Skrze tento společný prožitek dochází též k upevnění pozitivních 
vztahů ve skupině.
Nezapomněli jsme ani na zkoumání vody a provedli jsme různé pokusy.
Nyní se pomalu přesouváme do světa pohádek, o kterém vám budeme vyprávět zase příště.

Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Kateřina Kamenická, zástupce ředitele pro MŠ



6

pan Miroslav Duchoň, ul. Nár. odboje, 70 let
pan Miloslav Soldán, ul. Lišky, 70 let
pan Ladislav Vrbas, ul. Sadová, 70 let
paní Růžena Tesařová, ul. Nár. odboje, 71 let
pan Ladislav Franěk, Troubsko E, 71 let
paní Růžena Kostelecká, ul. Jihlavská, 71 let
pan Karel Holík, ul. Nár. odboje, 72 let
pan Josef Kazda, ul. Veselka, 72 let
pan Vlastimil Obenrauch, ul. Nár. odboje, 72 let
paní Jaroslava Vyziblová, ul. Pod vinohrady, 72 let
paní Slavomíra Vodáčková, ul. U dráhy, 73 let
pan Ing. Jaroslav Konečný, ul. Nová, 73 let
pan Jaroslav Mikulášek, ul. Vyšehrad, 74 let
paní Helena Adamová, ul. Pod vinohrady, 74 let
paní Jindřiška Pazourková, ul. U rybníka, 75 let
pan Václav Vyzibla, ul. Pod vinohrady, 75 let
paní Jana Široká, ul. Sadová, 75 let
paní Marta Bednářová, ul. Pod vinohrady, 75 let
pan Josef Křivánek, ul. Veselka, 75 let
paní Libuše Rejdová, ul. Pod vinohrady, 75 let

pan Otto Prokop, ul. Vyšehrad, 76 let
pan Vladimír Bedřech, ul. U rybníka, 77 let
paní Elena Kamenická, ul. U dráhy, 77 let
pan Josef Zavadil, ul. Nár. odboje, 77 let
paní Jindřiška Bartoňková, ul. Nár. odboje,78 let
paní Věra Tkáčová, ul. Nár. odboje, 79 let
pan Karel Váňa, ul. Nová, 79 let
pan Ing. Vítězslav Žák, ul. Ostopovická, 79 let
pan František Dujka, ul. Vyšehrad, 79 let
paní Jana Pelikánová, ul. Nár. odboje, 79 let
paní Marie Vágnerová, ul. U dráhy, 80 let
pan Ing. Josef Hofman, ul. Hodakova, 80 let
paní Vlasta Mahnová, ul. Jihlavská, 85 let
pan Vladimír Schütz, ul. Jarní, 85 let
paní Marie Chylíková, ul. U rybníka, 86 let
paní Josefa Růžičková, ul. Pod vinohrady, 86 let
paní Libuše Velebová, ul. Pod vinohrady, 86 let
paní Božena Machová, ul. Zámecká, 88 let
paní Marie Tesařová, ul. Nár. odboje, 100 let

V MĚSÍCI ÚNORU A V BŘEZNU OSLAVÍ 
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ V TROUBSKU
Je jednou z nejstarších fungujících organizací. Již od roku 1966.
(Ohlédnutí za loňským rokem)

V roce 2018 jsme uspořádali dva zájezdy pro naše členy. Ten první, jarní, byl do středních Čech na hrad 
Český Šternberk, dále do pohádkových Ladových Hrusic. Zájezd končil prohlídkou tajemného kláštera v 
Sázavě.

Druhý zájezd byl tradičně na podzim. Navštívili jsme retromuzeum v Brně-Dolních Heršpicích, lázně a zámek 
v Lednici a večer končil přátelským posezením ve sklípku u pana Lípy v Hlohovci.
Také pořádáme divadelní představení, to loňské se neslo v duchu starého Říma. Mělo název: Nejkrásnější 
válka. Byla to hudební komedie v podání divadelního souboru z Budišova.
Pro své členy i ostatní zájemce pořádáme přednášky. V roce 2018 byly dvě. Krásná a poučná o zakládání 
skalek a pěstování skalniček. Druhá o průklestu okrasných dřevin a přípravě rostlin na zimu. Přednášejícím byl 

zkušený zahradník pan Marek Chaloupka ze zahradnictví u kostela.
Pro občany zajišťujeme ovocné stromky a sadbové brambory.
V říjnu jsme společně se Základní a Mateřskou školou v Troubsku vysázeli dva ovocné stromy pod kostelem, na počest 100. výročí 
vzniku Československé republiky.
Máme krásnou fotoknihu z našich zájezdů, kdo má zájem o prohlídku zájezdů z let 1994 až 2018, zapůjčíme. 
Informace na tel. čísle 731 563 994.

 Pavel Doležal, jednatel ČZS Troubsko
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 AUTOCENTRUM K.E.I. RADÍ…
JAK ZBAVIT MOTOR KARBONU?

Stále přísnější emisní normy nutí výrobce, aby se u motorů uchylovali k přímému vstřikování. To je sice účinnější a 
v některých ohledech lepší, jenže přináší s sebou problém v podobě zakarbonovaných motorů, tedy nadměrného 
usazování karbonu především na sacích ventilech, ale v pokročilé fázi i přímo ve spalovací komoře na dně pístu, což 
zhoršuje hoření směsi a přispívají ke klepání motoru.

PROČ DOCHÁZÍ K ZAKARBONOVÁNÍ?

Pokud by motor nasával pouze vzduch, nemusel by být problém tak veliký, ale moderní motory musejí mít systém 
zpětného vedení zplodin zpět do sání, aby došlo k jejich dočištění. Nasátý vzduch tedy obsahuje zbytky nespáleného 
i spáleného paliva a také částečky oleje, které se nestačí setřít z povrchu válce a dohoří na jeho stěnách. Tato směs 
se pak vrací do sání, a když jí dáte do cesty překážku, začne se na ní usazovat. A největší překážkou je samozřejmě 
sací ventil. Dochází tak k opotřebení a zhoršení funkce pístních kroužků, klesá výkon, kolísá volnoběh, vynechává 
chod jednotlivých válců (zanášejí se i svíčky) a v konečném důsledku se může motor úplně zničit, pokud problém včas 
neřešíte. Karbon působí také jako brusná pasta, která opotřebovává povrch pístu a válce, takže se nejen odlamují 
částečky kovu (které celý problém ještě prohlubují), ale dochází k nadměrné spotřebě oleje.

JAK TOMU PŘEDEJÍT?

Zakarbonování přímovstřikových motorů zcela předejít nelze, ovšem existují způsoby, jak jej zmírnit.
V první řadě je dobré často měnit olej, ideálně ještě častěji, než doporučuje výrobce. Právě starý olej vytváří nejvíce 
úsad, takže jeho čerstvost je v boji proti karbonu zásadní. U turbomotorů se navíc nedoporučuje přidávat plný plyn 
v nízkých otáčkách, ale naopak by se měly jednou za čas pořádně protáhnout a dopřát jim i vysoké otáčky. Právě 
zvýšená zátěž spojená s vyšší teplotou totiž přispěje tomu, aby se ještě neusazený karbon spálil. Z toho vyplývá, 
že naopak krátké jízdy se studeným motorem škodí. Motor má totiž při studeném chodu zvýšené emise, a tedy si 
samozřejmě přisává víc nečistot, které se potom usazují.

JAK SE TOHO ZBAVIT?

Mnoho aditiv slibuje, že karbonové usazeniny chemicky rozloží, ovšem aditiva do paliva jsou v případě 
přímovstřikových motorů poněkud na nic, protože nepřijdou do kontaktu se sacími kanály a ventily. Nakonec tedy 
nezbývá než sání rozebrat a usazeniny rozpouštět speciálními přípravky přímo. Na ty odolné se potom musí s 
kartáčkem, což je samozřejmě poněkud otrava.
Příště poskytneme více informací o náhradních klíčích od automobilu.

                                                                                                                            Autocentrum K.E.I., Brno-Vinohrady

OTEVŘENÍ BIO-SBĚRNÉHO MÍSTA U HŘBITOVA
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŃSKÉHO OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ

Vážení občané, sdělujeme vám, že BIO-sběrné místo u hřbitova v Troubsku 
bude otevřeno již od soboty 2. března 2019 v těchto dnech:

středa: 16–18 hod.
sobota: 10–12 hod.

Na tomto sběrném místě bude rovněž probíhat sběr použitého kuchyňského oleje z domácností.  
Olej je nutno odevzdávat v PET lahvích se šroubovacím uzávěrem.

Použité kuchyňské oleje jsou cennou surovinou. Pokud se vhodně separují, je velká škála možnos-
tí, jak tuto energii využít např. ve výrobě biopaliv. V Česku je pro zpracování těchto odpadů dobré 
zázemí také v podobě bioplynových stanic, které z odpadů dokáží vyrobit elektřinu a teplo nebo 

biometan, „obnovitelný zemní plyn“. Není vhodné olej lít do odpadu – větší množství tuků a olejů, 
např. z fritovacího hrnce, zanáší kanalizaci a mohou vést až k jejímu ucpání.

Děkujeme, že třídíte odpad.
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Kterak rozsvěcovat světlo v duši

V sobotu 5. 1. se ve farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil 
koncert cimbálové muziky Omičan a 
jejích hostů. Pásmo koled a písní bylo 
provázeno úryvky textů z folklorních 
publikací. Zde je namístě říci, že 
program byl uspořádán velmi umně, s 
profesionalitou a s prožitkem. Hudebníci 
i zpěváci nám zprostředkovali tradice 
našich předků, a hlavně umožnili nám 
pozastavit se v předvečer svátku Tří 
králů, prožít opět tajemství Vánoc 
a otevřít v duši místo pro světlo a 
teplo lidské sounáležitosti. Koncert 
byl uspořádán jako poděkování všem 
koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky v 
Troubsku, však také výnos dobrovolného 
vstupného putoval do pokladniček.

Přemysl Blažík

VÁNOČNÍ KONCERT

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Stále se lepšíme

V sobotu 5. 1. prošel Troubskem další ročník Tříkrálové sbírky. Tradiční 
akci pořádá Oblastní charita Rajhrad, pro kterou je také výtěžek 
sbírky určen. Je pěkné, že na její aktivitu navazuje u nás v obci tolik 
dobrovolníků, že tolik lidí je ochotno věnovat svůj čas dobré věci.
Sešli jsme se před devátou hodinou, abychom v našem kostele přijali 
požehnání pana faráře, tentokrát v počtu 20 vedoucích a 42 dětí. 
Logistickou stránku sbírky vypracovala Eva Solaříková, a tak jsme s 
našimi „králíčky“ obcházeli určené trasy a koledovali až do uzpívání. 
A lidé otevírali dveře i srdce a přispívali do pokladniček. Počasí bylo 
zpočátku uplakané, pláště a boty mokré, do prstů se zakusoval chlad, ale 
dobrou náladu a odhodlání nic nemohlo pokazit. Po absolvování našich 
tras jsme se sešli na faře, kde už bylo pro děti i dospělé připraveno 
manželi Brumovskými občerstvení, po krátké přestávce jsme pak vyrazili 

ŽIVÝ BETLÉM
V sobotu 22. prosince 2018 na hřišti SK Veselka připomněl vánoční atmosféru tradiční Živý Betlém, který se uskutečnil již devátým 
rokem. Přestože počasí nebylo zimní, namísto sněhu pršelo, i tak přišlo hodně dobrých lidí podívat se na příběh o Ježíškovi, 
zazpívat si vánoční písně či koledy a popřát si vzájemně klidné vánoční svátky a nový rok.
Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrovolné vstupné. Částka 3 100 korun bude věnována a osobně předána Nadačnímu fondu 
dětské onkologie KRTEK – pro děti do brněnské dětské nemocnice.

Helena Sedláčková, SK Veselka
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s menší skupinkou na Veselku, kterou jsme ještě za světla obešli.
V trojicích a čtveřicích koledovali: Vendula Jedličková – Bětka Svobodová 
+ Klaudie Adamová, Kateřina Hájková – Tedík + Rozitka Turkovi, Iveta 
Vávrová – Anička Vávrová + Anička Lukášková, Milan Svěrák – Saša 
Svěrák + Petr Solařík, Vítězslav Volánek – Jakub + Viktorka Volánkovi, 
Eva Solaříková – Mikuláš (Miki) Svěrák + Tobiáš Turek, Milada Bartoňková 
– Miladka + Kamilka Bartoňkovi + Simonka Ošlejšková, pí Valová – 
Zuzanka + Jindřich + Přemysl, Martin Konečný – Šimonek + Matoušek 
Koneční, Jan Marčan – Honzík + Tomáš Marčanovi, Veronika Adámková 
– Jan + Veronika + Marek Adámkovi, Jarka Blažíková – Martin Vlach + 
Jakub Kareš, Jana Solaříková – Aneta Pavlíková + Magdalena Putnová, 
Přema Blažík – Andrejka Jílková + Adélka Králová, Romana Svěráková – 
Filip + Ondra Chaloupkovi, Tereza Kuklová – Kristýna Adamová + Laura 
Drobiličová, Tereza Madronová – Toník, Jakub, Václav Madronovi + manžel Lukáš Madron, Katka Svobodová – Adélka Sobolová + Lucka Paračková, 
Pavel Krula – Valentýnka Krulová + Nela Konečná, Veselku s námi obcházeli Jarka Kadlecová + David Kadlec, Terezka a Martin Křivánkovi.
Večer jsme ještě doplnili pokladničky výtěžkem z dobrovolného vstupného na koncert cimbálové muziky Omičan ve farním kostele.
V úterý 8. 1. jsme na obecním úřadě koledu spočítali. Celková částka, kterou jste darovali na dobrou věc, dosáhla rekordní výše 75 450 Kč! A to 
jsme si mysleli, že loňskou částku už těžko překonáme, no, podařilo se to o více jak 11 000 korun.
Děkujeme tímto všem dárcům a zúčastněným, zvláště pořadatelkám Jarmile Blažíkové a Evě Solaříkové, Honzovi a Daně Brumovským a také 
Vlastě Prokopové, která nám došívala pláště.
I když děti berou koledování jako zábavu, často ještě odměněnou nějakou tou sladkostí, je to pro ně praktická cesta pro pochopení sounáležitosti 
a vcítění se do osudu druhých. Je pěkné poznávat, že mohu být malým pramínkem, který se za obzorem mění v řeku.

Přemysl Blažík

KAMENY ZMIZELÝCH
Budoucnost formuje minulost, kterou nalézáme v současnosti.

Na konci uličky, pár kroků od vchodu do obecního úřadu a pošty, ve stínu mříží 
průjezdu chátrající zámecké věže jsou zasazeny do chodníku nezvyklé dlažební 
kameny. Jsou na nich jména a data, drobná, ale čitelná. Proč jsou tu? Komu patří?
Píše se rok 1939. Bedřich Hochberg narychlo odjíždí ze země na falešný pas se 
jménem Jan Horský, varován před zatčením kvůli svým protiněmeckým článkům 
v brněnských Lidových novinách. V Troubsku zanechává svou ženu a dva syny. 
Nikdo netuší, že se stanou součástí šesti milionů tragédií, nikdo netuší, co čeká 
Evropu. Ještě v ten stejný rok vyřizuje své ženě a dětem vystěhovalecké pasy na 
československé ambasádě v Budapešti, ale jeho žena této možnosti nevyužívá, 
odmítá emigraci s tím, že nemůže opustit rodiče a vystavit děti nejistotě z odchodu 
do neznámého prostředí. Už se spolu nikdy neuvidí.
O deset let dříve se Bedřich Hochberg (1900–1968) stal správcem velkostatku v 
Troubsku. Krátce poté uzavřel s tehdejší majitelkou Josefínou Ftáčníkovou kupní 
smlouvu a velkostatek přechází do jeho rukou. Paní Ftáčníková na statku zůstala, 
a když se Bedřich Hochberg v roce 1931 oženil s Hanou Klainovou (1909) a když 
se jim narodili dva synové, Petr (1932) a Ivan (1934), sžila se s rodinou, k čemuž 
pomohlo i to, že měla také židovský původ, ač se hlásila k německé národnosti. 
Jenže to už se nad Československem pomalu stahovala mračna, vše vyvrcholilo 
okupací republiky v březnu 1939. Zatímco Bedřich Hochberg prchal z okupované 
republiky, aby se připojil ke skupině politiků, kteří připravovali exilovou vládu ve 
Francii, na troubský statek je dosazen německý správce. Co platné byly intervence 
paní Ftáčníkové, která se snažila ochránit majetek a životy rodiny Hochbergových, 
důsledkem byla nakonec její deportace do koncentračního tábora Ravensbrück, 
kde zahynula. Hana Hochbergová se z Troubska přestěhovala ke tchyni do Obory u 
Lysé nad Labem a později do Prahy, kde se mohla s dětmi lépe skrývat u různých 
přátel. Ani to však nepomohlo a v lednu 1942 byli všichni deportováni do Terezína. 
V říjnu 1944, jedním z posledních transportů, odjeli do Osvětimi. Ihned po příjezdu 
zemřeli v plynové komoře.
Bedřich Hochberg se stal příslušníkem československé armády, po příchodu do 
Anglie pak nastoupil do čsl. exilové vlády ve funkci ministerského rady ministra 
Huberta Ripky. Během války ztratil kontakt se svojí rodinou a po návratu domů 
a dlouhém čekání na začátku roku 1946 zjistil, že jeho rodina byla vyvražděna 
Němci.
Uběhla léta. Kdo si ještě pamatuje krásnou paní Hochbergovou a její dva syny?
Tak abychom nezapomněli a už nikdy neumožnili svou pasivitou takové hrůzy, 
proto jsou v dlažbě před vchodem do zámku tyto dlaždice.

Přemysl Blažík
Napsáno na základě podkladů laskavě poskytnutých rodinou Jana Horského

* Stolpernstein – doslova přeloženo „kameny, o které je třeba klopýtnout (pohledem)“, česky též „kameny zmizelých“, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do 
chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Původně šlo o projekt německého sochaře Güntera Demniga, který první kámen položil před radnicí v Kolíně nad 
Rýnem. Od roku 1995 se v současné podobě pokládají v celé Evropě.

Zdroj: Wikipedia



10

PAMÁTNÉ A PAMĚTNÍ STROMY
Stromy – fascinující živé organismy rostlinné říše, které jsou pro nás lidi symbolem 
dlouhověkosti, stálosti a paměti. Rozličné druhy dřevin si národy zvolily za své 
symboly. Kromě Čechů mají lípu i Slovinci. Estonci, Irové a Němci si vybrali dub, 
všem je jistě známý kanadský javor a Řekové spolu s Albánci chovají ve velké úctě 
olivovníky. Stromy jsou nedílnou součástí životního prostředí, hluboce zakořenily v 
historii státu a stejně tak pěvně zarostly do paměti národa.
V pradávné historii byly stromy a posvátné háje, které tvořily, uctívány a jejich 
poškozování či kácení se přísně trestalo. Něco z této dávné úcty naštěstí přetrvalo 
i do dnešního právního systému. Obecné ochraně stromů se věnuje zejména zákon 
na ochranu přírody a krajiny. Stromy památné či pamětní se kácí jen v opravdu 
výjimečných případech. Pro pokácení „obyčejného“ stromu je potřeba povolení 
odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu. Toto se týká stromů, které 
mají obvod kmene více jak 80 cm, měřeném ve výšce 130 cm od země. Nepovolené 
kácení může být stíháno jako trestný čin a pokuty pro fyzické osoby dosahují až 
20 000 Kč, pro právnické osoby až 1 000 000 Kč.
Většina památných stromů je chráněna pro jejich letitost. Za nejstarší strom na 
českém území je považován Vilémovický tis u Ledče. Odhady jeho staří se dotýkají až 
2000 let. Tis tedy pravděpodobně vzklíčil ještě před příchodem Slovanů na Moravu 
a přežil více jak 90 lidských generací. Pamětní stromy jsou mladšími bratříčky 

stromů památných a jsou ceněny jako živoucí připomínka významných událostí historie. Před sto lety v roce 1918 proběhla k 
příležitosti vyhlášení vzniku československé republiky velká vlna vysazování takovýchto pamětních stromů. V Troubsku roste 
dnes dvaceti devítiletá lípa, vysazená roku 1990 jako strom svobody. Stojí u potoka mezi ulicí Školní a Národního odboje, 
od sousoší Cyrila a Metoděje směrem k zámku. V letošním roce mnoho obcí vysadilo v rámci oslav stoletého výročí republiky 
novou generaci pamětních lip či jiných druhů dřevin. Ty, bude-li jim osud příznivě nakloněn, porostou zasazeny do země 
našich otců, rozloží listnaté koruny a budou pevně prorůstat zemí, patřící našim dětem a vnukům. Nezapomínejme na své 
kořeny, a co lidská paměť uchovat nemůže, svěřme do paměti stromů.

T. Křivánková 

POZVÁNKA DO DIVADLA

Zveme všechny děti, rodiče, babičky i dědečky na 
veselé, hravé divadelní představení s názvem

HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

Koná se v sobotu 23. března 2019 
od 18°° hodin v sále Katolického domu.

Předprodej vstupenek bude od 20. února 2019
u paní Benešové v prodejně průmyslového zboží 

na ulici Národního odboje nebo 
u Pavla Doležala na ulici Školní 54.

Srdečně zvou pořadatelé – zahrádkáři Troubsko

TRADIČNÍ OSTATKY
K.A.T. Troubsko pořádá v úterý 5. března od 20.00 hodin tradiční 
maškarní ostatky s pochováváním basy. K tanci hraje kapela 
Karla Pešla. Průvod masek spojený se zvaním projde obcí v 
sobotu 2. března. Zvou pořadatelé.

Přemysl Blažík

ŘEMESLNÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Stalo se již tradicí pořádat u nás v obci vánoční řemeslný jarmark 
a na první neděli adventní, 2. prosince 2018 tomu nebylo jinak. I 
přes drobné komplikace, jako byla nemoc a havárie auta jedné z 
prodávajících (naštěstí se nic nestalo), sešli jsme se v poměrně 
hojném počtu.
Své originální výrobky přivezlo 11 prodejců. Prodával se šitý 
bytový textil, perníčky, květinové vazby, šperky, módní doplňky 
a bižuterie, adventní věnce a svíčky, šité dětské oblečení, 
originální kabelky a dekorace, dřevěné výrobky. Venku před 
budovou Katolického domu si občané mohli zakoupit domácí 
mléčné výrobky od rodinné farmy Němcovy a masné výrobky 
od známé fi rmy D-maso, která se svojí pojízdnou prodejnou 
pravidelně do Troubska dojíždí.
Po celou dobu konání jarmarku si lidé mohli vychutnat teplý čaj, 
svařák a výbornou vánočku, kterou tentokrát připravily paní 
kuchařky z mateřské školy.
Závěr byl opět věnován našim nejmenším ze základní a mateřské 
školy. Děti si připravily nádherné pásmo plné koled, vánočních 
písní, příběhu o narození Ježíška a tanečků. Vše se zakončilo 
slavnostním rozsvěcením vánočního stromu na návsi.
Děkujeme všem občanům, kteří si přišli zpříjemnit první neděli 
adventní, a všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli. 
Vybrané dobrovolné vstupné bude použito na nákup hraček a 
potřeb pro ZŠ a MŠ Troubsko.

Jarmila Kadlecová
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V sobotu 26. ledna proběhl v sále Katolického domu tradiční folklorní krojový ples.
Účast byla letos poměrně vyšší než obvykle, jelikož se Troubsko stalo součástí 
putovního krojového plesu zvaného Poleskavský, který sdružuje okolní vesnice 
a městské části. Kapacita byla navýšena přesunem šatny do klubovny u vstupu, 
a počet míst tak narostl na přibližně 230. Přesto byl však ples vyprodaný. 
Návštěvníkům, kteří dorazili na místo bez vstupenky, ale přístup odepřen nebyl, 
a tak návštěva plesu čítala téměř 300 hostů.
Ples byl zahájen nástupem všech krojovaných, mimo jiné z Bosonoh, Starého 
a Nového Lískovce, Bohunic, Střelic, Přízřenic, Ostopovic, Slováckého krúžku, 
Ořechova, Moravských Knínic, Ochoze a dalších. Nechyběli samozřejmě také 
krojovaní zástupci Troubska z řad svobodných i manželských párů.
Bylo sice poněkud těsněji než obvykle, ale přesto se dalo při tanci zvolit mezi 
cimbálovou muzikou Kyničan v hospůdce a dechovou hudbou Střeličáci v sále.
O občerstvení se postaral hostinec Katolický dům a Podskalák. V průběhu plesu 
si všichni zájemci zatančili moravskou besedu a nechyběla samozřejmě bohatá 
lidová tombola.
Hlavní cena (půlka prasete) letos putovala do Nového Lískovce.
Příští ročník Poleskavského plesu se bude konat v Ostopovicích, jimž bylo v 
závěru plesu prostřednictvím pana starosty Symona předáno ofi ciální štafetové 
právo.
V Troubsku se ale můžeme za rok těšit opět na náš tradiční folklorní ples.
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří pomohli při organizaci, sponzorům, 
kteří věnovali dary do tomboly, a především Obci Troubsko za fi nanční podporu 
celoroční činnosti Podskaláku, pod kterou spadá i tento ples.

Martin Křivánek

KROJOVÝ PLES V TROUBSKU

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Záplava pestrých masek, všeobecně dobrá nálada a veselé 
úsměvy na tvářích dětí, tak vypadalo lednové nedělní odpoledne 
v našem oblíbeném Kaťáku. Ten se během trvání maškarního 
reje doslova otřásal v základech. Zabavit téměř 100 dětí není 
žádná legrace. S profesionalitou sobě vlastní se o to postarala 
paní Sandra Riedlová a její Pohádkové divadlo. Děti se určitě 
ani chvíli nenudily a do zábavy a soutěží se zapojili i rodiče. 
Na závěr samozřejmě nechyběla tombola, jak jinak než bohatá. 
A abychom předešli slzičkám, že některé z dětí nevyhrálo v 
tombole žádnou cenu, měli jsme na závěr připraven pro všechny 
děti malý dáreček.
Speciální poděkování od vedení obce patří Anetě Pavlíkové, 
Janě Solaříkové a Magdaleně Putnové, které věnovaly přípravě 
maškarního plesu mnoho hodin ze svého volného času.

Martina Volná

Markéta Bobčíková, starostka Troubska, předává 
štafetové právo do Ostopovic

Foto: Přemysl Blažík
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SK VESELKA

SK Veselka dostala od OÚ Troubsko dotace na rok 2018 
(70 000 Kč).
Dotace se použily na: ples SK Veselka, dětský den, 
zaplacení startovného, údržbu sportovišť a dětského 
hřiště, nájem tělocvičny.

 Pavel Rejda 

CELKOVÁ TABULKA SOUTĚŽE (PODZIM) 

 Mužstvo Z V R P Skóre

 1. Hooftrimmer Gunners B 12 10 1 1 50:15
 2. SK Veselka 12 10 0 2 55:15
 3. Kaša Team 12 8 2 2 49:18
 4. Moravia Brno 12 8 1 3 50:17
 5. FC Spitfi re 12 7 2 3 33:18
 6. FC Tiki-Taka Brno 12 5 2 5 26:32
 7. Fellaz Brno 12 4 3 5 31:36
 8. SeaComp B 12 4 3 5 27:32
 9. Palermo 12 4 1 7 23:37
 10. Royal Flush C 12 3 1 8 30:49
 11. PKV Stars 12 1 6 5 14:28
 12. TJ Rotor Magenta 12 3 0 9 22:53
 13. SK Fakiers Brno 12 0 0 12 0:60

Malá kopaná (5. liga) 2018–2019

Fellaz Brno–SK Veselka              4:3
SK Veselka–Hooftrimmer Gunners B 1:0
Kaša Team–SK Veselka              4:2
SK Veselka–Moravia Brno              3:1
Palermo–SK Veselka              1:5
SK Veselka–PKV Stars 8:0
Royal Flush C–SK Veselka 1:9
SK Veselka–SeaComp B 8:1
SK Fakiers Brno–SK Veselka   0:5  knt.
SK Veselka–TJ Rotor Magenta 7:1
FC Spitfi re–SK Veselka              1:2
FC Tiki-Taka Brno–SK Veselka 1:2

STŘELCI BRANEK:

  Hráč Tým Branky
 1. Dvořáček David SK Veselka 28
 2. Bartušek Jakub Hooftrimmer Gunners B 16
 3. Dvořáček Jaroslav SK Veselka 14
 4. Coník Šimon Moravia Brno 13
 5. Soudek Pavel Kaša Team 11
  Sedláček Radek SK Veselka 3
  Dufek Josef SK Veselka 3

  Dvořáček Denis SK Veselka 2

             Turnaj jednou, maximálně dvakrát do roka

V sobotu 12. 1. se odehrál 
troubský stolně-tenisový 
turnaj. Přihlášených bylo 
hojně, celkem 23 hrdinů 
nastoupilo k utkáním ve 
třech skupinách (a, b, c), 
každý s každým, vítězové 
skupin do třetího místa pak 
postoupili do vyřazovacích 
soubojů, z kterých pak 
následně vzešel ten 
nejlepší. Minimem tedy 
bylo odehrát šest utkání 
na dva vítězné sety, v 
bojích o prvé až třetí 
místo pak odehráli hráči 
celkem devět utkání. 
Celkovým vítězem se stal 
Roman Tureček z Troubska. 
Gratulujeme!

Je třeba také poznamenat, 
že troubský turnaj je 
otevřený, to znamená, 
že se zde střetávají 
hráči registrovaní s 
neregistrovanými, a tedy 
i hráči různých kvalit. Z 
neregistrovaných hráčů 
byl tak vítězem Svaťa 
Kavalec a nás může jen těšit, že oba šampióni jsou z Troubska a 
trofej se tedy po roce vrací ze Starého Lískovce domů.
Velmi nás potěšila účast přespolních hráčů, kteří svým umem 
zvýšili úroveň i pestrost hry. Naopak je trochu ostudné, hraje-li 
se otevřený turnaj nesoucí jméno obce na stolech starých třicet 
a více let. Od přespolních hráčů dokonce padl návrh, aby se 
turnaj hrál pod názvem „Retroturnaj“. Stolní tenis jako sport pro 
radost získává v Troubsku nové a nové zájemce, do sokolovny 
se ve vyhrazený den téměř nevejdeme, i přidáváme k radosti 
ze hry ještě kvíz, kterak postavit stoly rovně a tak, aby se v 
polovině hry nerozhodly složit.
Je na místě poděkovat Pavlu Poschovi, Honzovi Marčanovi a 
Víťovi Volánkovi, hlavním organizátorům akce, ale také všem 
ostatním, kteří se na organizaci podíleli třeba i jen důslednou 
kritikou. Tradiční turnaj byl jako vždy úspěšný, letos poprvé 
podpořený obcí, jen se tradice poněkud sklouzla v čase. Místo 
vánočního se hledáním vhodného termínu názvem posunul až 
do nového roku a změnil se v novoroční. A tak jsme přišli o 
šampióna za rok 2018, zato letos, pokud se kalendář nezblázní, 
budeme mít turnaje a šampiony dva. Ping-pongu zdar!

Přemysl Blažík

NOVOROČNÍ TURNAJ VE 
STOLNÍM TENISU 2019
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KONEČNÉ POŘADÍ ÚČASTNÍKŮ TURNAJE VE STOLNÍM TENISU 2019

1.  R. Tureček 2.  L. Buček 3.  S. Kavalec 4.  K. Otoupalík 5.  P. Posch 6.  I. Pavlík

7.  J. Popelka 8.  M. Švejda 9.  D. Prudič 10. V. Volánek 11. M. Rozmarín 12. M. Beránek

13. J. Marčan 14. D. Doležal 15. P. Ondruš 16. R. Rozmarín 17. J. Crha 18. A. Vítek

19. R. Svoboda 20. A. Posch 21. P. Blažík 22. K. Kaláb 23. D. Jedlička

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
V sobotu 8.12.2018 proběhl jubilejní desátý ročník Mikulášské 
besídky. Akci, kterou každoročně pořádá Podskalák se letos 
zúčastnilo přibližně šedesát dětiček. Pro návštěvníky byla 
připravena celá řada soutěží s andílky, tradiční strašidelné peklo 
plné čertů a na závěr nechyběl Mikuláš se spoustou balíčků a 
dobrot. Velké poděkování za organizaci patří všem pomocníkům 
z řad nebeských i pekelných.

Vítězslav Volánek 

RECEPTY PRO ZAHŘÁTÍ ANEB KDYŽ JE DO JARA JEŠTĚ DALEKO
Dnes jsme si pro vás připravili dva recepty, které oceníte především v zimě. Hlavními ingrediencemi je v obou případech směs 
koření, které vás stoprocentně zahřeje, a také zázvor, který vás nejen zahřeje, ale také posílí vaši imunitu. Směs koření má nejlepší 
chuť, když se rozemele (na mlýnku nebo v hmoždíři) najemno těsně před použitím. Směs je pro oba recepty stejná: obsahuje 
po jedné lžičce římského kmínu, pískavice (řecké seno), hořčičného semínka, kari, kurkumy a koriandru + špetku chilli. Pokud se 
nebojíte alespoň trochu experimentovat, určitě recepty vyzkoušejte. Všechny přísady je možné koupit v běžném supermarketu. 

Indický dhál z červené čočky
• připravená směs koření
• 1 plechovka kokosového mléka
• 1 plechovka sekaných rajčat
• 1 cibule a kousek zázvoru
• 1 balíček červené čočky

Cibuli nakrájejte a osmažte, jakmile zezlátne, přidejte do pánve 
nahrubo nastrouhaný zázvor. Pak do pánve přidejte připravenou 
směs koření a opražte, aby se rozvonělo. Přidejte propláchnutou 
červenou čočku, krátce osmažte a zalijte sekanými rajčaty a 
kokosovým mlékem, osolte. Vařte asi 25–30 minut, dokud čočka 
není měkká. Dhál se může podávat s teplým pita chlebem, ale 
výborný je také s vařeným vajíčkem.

Kuřecí kari
• připravená směs koření
• 1 plechovka kokosového mléka
• 3 stroužky česneku
• 1 cibule a kousek zázvoru
• bobkový list
• listy koriandru (není nutné)
• 3 dl kuřecího vývaru
• ½ kg vykostěných kuřecích stehen

Cibuli a česnek nakrájejte a osmažte, jakmile zezlátne, přidejte 
do pánve nahrubo nastrouhaný zázvor. Pak do pánve přidejte 
připravenou směs koření a opražte, aby se rozvonělo. Zalijte 
vývarem a kokosovým mlékem, přidejte bobkový list, osolte. 
Nakonec přidejte osmažené kuřecí kousky a ještě provařte. 
Před podáváním posypte nakrájenými čerstvými listy koriandru. 
Podávejte s rýží.
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MÍSTNÍ POPLATKY 2019

ODPADY: 400 Kč/osoba
• občan s trvalým pobytem v obci, cizinec s trvalým nebo přechodným 

pobytem delším 90 dnů
• za rod. dům, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu a její 

vlastník nemá v obci trvalý pobyt - 400 Kč
• chaty - 400 Kč/objekt/rok
Vlastník chaty s trvalým pobytem v Troubsku je od poplatku osvobozen.
• dle OZV č. 1/2016 děti do 15 let (včetně roku, kdy 15 let dovrší) platí 

polovinu poplatku - 200 Kč/osoba
• občané 80 a více let platí polovinu poplatku, tj. 200 Kč/osoba

PSI: 200  Kč/1. pes ( každý další pes + 50 % = 300 kč)
např.: 2 psi = 500 Kč, 3 psi = 800 Kč, atd.

Poplatky jsou splatné do 30. 4. 2019 a můžete je zaplatit:
• hotově v úřední dny od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019
 pondělí 8.00–11.00 13.00–17.00 hod.
 středa 8.00–11.00 13.00–17.30 hod.
• složenkou
• nově prostřednictvím internetového bankovnictví 
 podrobné informace k platbě naleznete v následujícím článku.
 Více informací www.troubsko.cz, 
 tel. 547 227 054, p. Šimečková

PLATBA MÍSTNÍCH  POPLATKŮ PROSTŘEDNICTVÍM 
INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Vážení občané, od letošního roku bude možné platit místní poplatky 
také bezhotovostním platebním stykem – prostřednictvím internetového bankovnictví.

V průběhu měsíce února a března vám bude do poštovní schránky doručen 
Platební předpis místních poplatků za rok 2019, který bude vždy vyčíslen na konkrétní 
dům, dle čísla popisného. Poplatky budou rozepsány jmenovitě a rozděleny na jednotlivé 

poplatky. Na konci bude vyčíslena celková částka k úhradě a variabilní symbol,
na jehož základě bude platba správně přiřazena.

VARIABILNÍ SYMBOL PROTO UVÁDĚJTE VŽDY!

ROVNĚŽ SYSTÉM NEUMOŽŇUJE ZAPLATIT JINOU ČÁSTKU, 
NEŽ KTERÁ BUDE UVEDENA NA PLATEBNÍM PŘEDPISU!

V případě jakýchkoli nejasností se dostavte osobně na OÚ Troubsko, v úřední dny, kde společně 
uvedeme všechny skutečnosti v soulad (jedná se např. o přihlášení/odhlášení psa apod.). 

Součástí platebního předpisu budou známky na popelnici, v případě potřeby dalších známek se 
dostavte na OÚ Troubsko. 

Těším se na spolupráci s vámi!
Informace na tel. 547 227 054 p. Šimečková
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1. Nájemné tis. Kč 25 674 1. Nájemné tis. Kč 24 666 50 340
2. Opravy tis. Kč 7 760 2. Opravy tis. Kč 4 360 12 120
3. Náklady VAS, a.s. tis. Kč 30 329 3. Náklady VAS, a.s. tis. Kč 30 038 60 367

 - energie 5 729  - energie 6 247 x
 - provozování a údržba + doprava 11 857  - provoz + údržba + doprava + čištění 12 358 x
 - laboratoře 900  - laboratoře 826 x
 - režie 4 368  - režie 3 920 x
 - ostatní náklady 3 415  - ostatní náklady 4 512 x
 - podzemní vody 3 560  - úplaty za vypouštění 242 x
 - povrchové vody 500  - likvidace kalů 964 x

 - čištění kanalizace 1 040 x
 - zpracování kalů z ČOV Zbraslav -71 x

4. Předaná voda tis. Kč 1 002 4. Předání OV tis. Kč 503 1 505
5. Náklady celkem tis. Kč 64 765 5. Náklady celkem tis. Kč 59 567 124 332
6. Výkony tis. m3 1 585 6. Výkony tis. m3 1 350 x

7. Nákladová cena Kč/m3 40,86 7. Nákladová cena Kč/m3 44,12 84,99
8. Cena vodného bez DPH Kč/m3 41,82 8. Cena stočného bez DPH Kč/m3 45,04 86,86

DPH 15% Kč 6,27 DPH 15% Kč 6,76 13,03
Cena vodného včetně DPH Kč/m3 48,09 Cena stočného včetně DPH Kč/m3 51,80 99,89

Schváleno Správní radou dne 25. 10. 2018

CELKEMKalkulace VODNÉ 2019 Kalkulace STOČNÉ 2019

Vít Aldorf v.r., jednatel, předseda Provozu Ivančicko
Ing. Tomáš Hájek v.r., jednatel, předseda Provozu Rosicko

KALKULACE VODNÉHO A STOČNÉHO 2019

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2019 – VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ 
V DOMÁCNOSTECH Z ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU
Český statistický úřad (ČSÚ) informuje o provádění výběrového šetření v domácnostech pod názvem Životní podmínky 2019, 
které bude provádět v době od 2. 2. 2019 do 26. 5. 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Tito tazatelé se budou 
prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření 
Životní podmínky, popř. průkazem zaměstnancem ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a 
získaná dat jsou důsledně chráněna – ČSÚ plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná 
v souladu s ním.  Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o 
veškerých šetřených skutečnostech. Smyslem tohoto zjišťování je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické 
situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích a také získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Z RAJHRADU POMÁHÁ I V TROUBSKU
Charitní pečovatelská služba je jednou ze služeb Oblastní charity Rajhrad. Denně vyjíždíme do terénu pomoct těm, kteří již nejsou samostatní 
– ať už kvůli pokročilému věku nebo imobilitě. Pomáháme také osaměle žijícím lidem nebo rodinám, které se o nemocného starají.
Do Troubska zajíždíme již osm let, letošní rok 2018 naší pomoci využilo pět občanů. Navštívili jsme je přesně 348krát a strávili jsme 
u nich 220 hodin (stav k 30. 11. 2018).
Ke každému klientovi přistupujeme zvlášť, podle jeho konkrétních požadavků, proto je frekvence návštěv individuální. Někam zajíždíme 
jednou týdně, jinam i každý den. Fungujeme v pracovní dny od 7 do 17 hodin, v případě potřeby se individuálně domlouváme s klienty.
Nejčastěji je poptávka po dopomoci s hygienickou péčí, pomoci při podávání jídla a pití, zajištění pochůzek a nákupů, zajištění 
běžného úklidu a podpoře samostatného pohybu. Jsou to věci, které mnoho z nás bere jako samozřejmost, pro jiné osoby se však i 
banální úkoly stávají samostatně nezdolatelnou překážkou. Dva klienty jsme doprovázeli na poslední cestě…
Posláním Charitní pečovatelské služby, stejně jako ostatních služeb Oblastní charity Rajhrad, je zachování lidské důstojnosti. 
Vážíme si každého člověka a jeho důvěry. V rámci pečovatelské služby poskytujeme sociální poradenství občanům (např. kontakty 
na návazné služby, informace o příspěvku na péči či jiných sociálních dávkách, informace a podpora při vyplňování žádostí do 
pobytových zařízení). Dále zapůjčujeme kompenzační pomůcky (např. polohovací lůžka, koncentrátory kyslíku apod.), v rámci 
půjčovny pomůcek poskytujeme poradenství v této oblasti – jak získat pomůcku přes pojišťovnu, kde případně žádat o fi nanční 
podporu při získání pomůcek, případně potřebné kontakty.
Komplexnost služeb je zajištěna i dalšími službami Oblastní charity Rajhrad. Pro více informací doporučujeme navštívit 
naše stránky www.rajhrad.charita.cz
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OBECNÍ PLES V TROUBSKU

Po několikaleté přestávce obec vyslyšela hlas lidu, a tak v pátek 15. února proběhl v sále Katolického domu dlouho 
očekávaný obecní ples. Katolický dům byl plný, přesto kdo si chtěl zatancovat, našel si na parketu volné místo. 
Občerstvení fungovalo skvěle, do rytmu hrála kapela Fantazie a bujarou náladu doplňovalo skvělé víno. 
Poděkování patří obci, organizátorům a všem sponzorům, kterých bylo více jak 100 a díky kterým byla tombola 
bohatá. Hlavní výhra – vinotéka zůstala v Troubsku.

Tomáš Litwora
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Hledám
byt ke koupi. 
T: 732 219 013

Sháníme
pěkný dům se 
zahradou. 
T: 604 126 970

INZERCE

HOSTINEC KATOLICKÝ 
DŮM TROUBSKO UVÁDÍ

koncert skutečných blues rockových legend, skupinu 

ENERGIT
LUBOŠ ANDRŠT – kytara 

VLADIMÍR „GUMA“ KULHÁNEK – baskytary 
JAN HOLEČEK – zpěv – Hamound B3

JIŘÍ „ZELÍ“ ZELENKA – bicí

8. března 2019, začátek 20.00,
sál KD Troubsko, vstupenky již tamtéž

v předprodeji.

Energit založil v roce 1973 právě kytarista Luboš 
Andršt a spolu s ním zpěvák Ivan Khunt, bubeník 

Jaroslav Erno Šedivý a baskytarista Vladimír 
Padruněk. Během let se v kapele vystřídalo několik 
dalších muzikantů: Vladimír Mišík, Anatoil Kohout, 

Emil Viklický a další.
V roce 1980 se ale kapela rozpadla. V novém století 

byl Energit oživen a začal opět  koncertovat. V dubnu 
2017 vydala kapela úspěšné album Time´s Arow a při 
té příležitosti obnovila koncertní činnost opět naplno. 
V současnosti skupina vystupuje ve stejném složení 

právě jako na tomto albu a jde v pravdě o skutečný all 
stars band!

Přemysl Blažík



PIVNÍ ZASTÁVKA ČASU

U DRÁHY, TROUBSKO



RESTAURACE

PUB KONGRESOVÉ CENTRUM

HOTEL

Veveří 260, 664 81 Ostrovačice
Tel.: +420 546 443 190, +420 601 123 124, E-mail: info@d-1.cz

D1 EXIT 178
www.hoteld1.cz
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D1 EXIT 178 / www.hoteld1.cz

RESTAURACE
& PUB

Na snídani, oběd, večeři nebo rodinnou či firemní akci.
Nově otevřená stylová restaurace a pivnice pro Vás připravuje 

kromě stálé nabídky pokrmů i denní menu  
z kvalitních místních surovin. 

Zažijte chutě D1 Hotel & Restaurant.

RELAXAČNÍ RELAXAČNÍ 
STUDIO „ŠÁRKA“STUDIO „ŠÁRKA“

RELAXAČNÍ 
STUDIO „ŠÁRKA“

Lipová 15, Ostopovice

KOSMETIKA 
• Lifting obličeje
• Vizáž, prodlužování řas

MASÁŽE
• Relaxační, ajurvédské, lymfatické

PŘÍSTROJ FUTURAPLUS
• Hubnutí a zpevnění postavy

Mobil: 608 275 770 
 www.relaxostopovice.com


