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XXII. ročník / č. 111 PROSINEC  2013

      Zápisník starostky

Zdravím všechny spoluobčany ke konci roku 2013. Chce 
se mi říci, že čas běží jako bláznivý, neboť jsme se jen před 
malou chvilkou vrátili odpočatí z dovolené a ejhle, bude zase 
konec roku. Už se můžeme společně těšit na čas vánoční spo-
jený s  rodinou, dárky a pohodou, ale také na čas, který nás 
nutí se trochu zastavit a  popřemýšlet, co je pro nás všech-
ny důležité. Jestli vygruntovaný dům, velký stromeček, plno 
drahých dárků nebo jen čas strávený v kruhu rodiny, s přáteli, 
sousedy.    

Doufám, že Vám rok 2013 přinesl to, co jste od něj očeká-
vali, více radostí a úspěchů než nepříjemných událostí, i když 
to patří k  životu. Přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2014 hlavně hodně zdraví, pohody, spoko-
jenosti, elánu i úspěchů. 

   Irena Kynclová 
                                                                  Starostka obce Troubsko

      Obecní úřad informuje

USNESENÍ k  IV. zasedání zastupitelstva Obce Troub-

sko ze dne 23. 9.

 

Schvaluje: 

Usnesení č. IV/2 – program jednání.
Usnesení č. IV/2 – diskusi k jednotlivým bodům programu 

pro členy ZO i pro veřejnost.
Usnesení č. IV/2 –  způsob hlasování zvednutím ruky.
Usnesení č. IV/4a – ukončení projektu č. 0420030 – Ekod-

vůr, jako zmařenou investici.      
Usnesení č. IV/4c – ukončení projektu č. 0420090 – Pří-

stavba školní jídelny MŠ jako zmařenou investici.
Usnesení č. IV/5 – rozpočtové opatření č. 2/2013.
Usnesení č. IV/6 – rozpočtové opatření č. 3/2013.
Usnesení č. IV/7 – rozpočtové opatření č. 4/2013.
Usnesení č. IV/8 –  rozpočtové opatření č. 5/2013.
Usnesení č. IV/9 – smlouvu o dílo na akci Oprava chodníků 

Troubsko-Veselka.
Usnesení č. IV/10 – obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013.

Pověřuje: 

Usnesení č. IV/9 – starostku Obce Troubsko k  podpisu 
smlouvy o dílo na akci Oprava chodníků Troubsko-Veselka.   

Bere na vědomí: 

Usnesení č. IV/4b –  pokračování projektu – Oprava místní 
komunikace ulice U rybníka a Pod vinohrady.

Usnesení č. IV/3 – v usnesení z minulého zasedání nebyly 
uloženy žádné úkoly.

Usnesení č. IV/10 – Řád veřejného pohřebiště Obce Troub-
sko.

Usnesení č. IV/11 –  Informativní zprávy: Zpráva o stavu 
na úseku požární ochrany, Hřbitov - vyřešení terasovitých od-
stupů k přidělování nových hrobových míst, Sanace základo-
vých zdí márnice.

Bere na vědomí: 
Usnesení č. IV/11 – Informativní zprávy – Vícepráce 

na  územním plánu: atelier Projektis, Vybudování splaškové 
kanalizace – ul. Polní, Smlouva se SFŽP na akci „Kanalizace IV. 
Etapa“, Dílčí audit, konečný audit bude začátkem února 2014.

Veřejné zakázky: Nákup traktoru John Deer, Dostavba ZŠ 
přeložka chodníku ul. Lišky, Svoz komunálního odpadu, Opra-
va chodníků Troubsko-Veselka, Oprava kapličky na Veselce.      

Určuje:  
Usnesení č. IV/2 – ověřovateli zápisu p.  Sedláčkovou 

a p. Volánka, návrhovou komisi p. Rybu a p. Rejdu.
 (OÚ)
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Informace k IV. etapě kanalizace

Vážení spoluobčané,
v roce 2013 se začala realizovat výstavby IV. etapy kanali-

zace v části za kostelem. Protože se jedná o velmi významnou 
investiční akci, která bude probíhat až do roku 2014, rozhod-
lo se vedení obce průběžně informovat občany o nejdůleži-
tějších informacích na webových stránkách.

Dovolte mi vás ještě upozornit, že informace budou prů-
běžně zveřejňovány také ve  zpravodaji Troubský hlasatel. 
Ve zpravodaji č. 106 (distribuce proběhla v únoru 2013) jsme 
zveřejnili první údaje o  kanalizaci – jak probíhalo výběrové 
řízení na dodavatele a hlavně co všechno čeká občany dotče-
ných ulic v následujících měsících. Ve zpravodaji č. 108 (dis-
tribuce proběhla v  červnu 2013) jsme vám mohli oznámit, 
že výstavba byla zahájena. Další zpravodaj č. 109 (distribu-
ce proběhla v  srpnu 2013) přinesl vysvětlení k  zařízení sta-
veniště na louce vedle hřbitova, zpravodaj č. 110 (distribuce 
proběhla v říjnu 2013) otiskl popis stavu prací na splaškové 
kanalizaci. 

Věřím, že „mediální kampaň“ pomůže lépe zvládnout ce-
lou výstavbu, a  to ke  spokojenosti všech zainteresovaných 
stran.

 Irena Kynclová

 Základní informace o stavbě Troubsko – kanalizace IV. 

etapa

•  Před zahájením prací na jednotlivých ulicích bude zástup-
cem zhotovitele provedena pasportizace jednotlivých 
nemovitostí a s majitelem sepsán a odsouhlasen protokol 
popisující stav nemovitosti.

•  Po  vytýčení inženýrských sítí budou zahájeny stavební 
práce rozebráním stávající betonové zámkové dlažby (uli-
ce Ostopovická – živičný povrch) a  následně bude hlou-
bena rýha, uloženo kanalizační potrubí a proveden zásyp 
rýhy.

•  Při ukládání kanalizačního potrubí bude s majiteli jednot-
livých napojovaných nemovitostí odsouhlaseno vysazení 
odbočky tak, aby korespondovalo s plánovaným umístě-
ním (směrovým i hloubkovým) domovních kanalizačních 
přípojek.

•  Zhotovitel stavby provede kanalizační přípojku od hlav-

ního řadu na hranici mezi obecním a soukromým pozem-
kem, kde bude trubní vedení osazeno záslepkou (žebrova-
né trouby UR 2, DN 150 mm). 

•  Majitel nemovitosti v rámci své domovní přípojky prove-
de trubní vedení na svém pozemku včetně revizní šachty 
a napojení na přichystanou přípojku na hranici pozemku.

•  Napojení na  vybudovanou kanalizaci bude možné až 
po kolaudaci stavby v září 2014.

•  Zhotovitel stavby nebude zajišťovat donášku pošty, svoz 
domovního odpadu ani zimní údržbu komunikací.

•  Kanalizační potrubí je po  pokládce ihned zasypáváno 
z důvodu zajištění co nejlepší dopravní obslužnosti.

•  Postup prací v jednotlivých kalendářních týdnech se každý 
týden aktualizuje na webových stránkách obce.

 IMOS a.s. Brno, zhotovitel stavby

Informace k povrchu vozovky na ulici Luční

Vzhledem k prováděným instalacím splaškové a dešťové 
kanalizace, vodovodu a příslušných domovních přípojek do-
šlo ke ztížené sjízdnosti příjezdové komunikace k  rodinným 
domům (dále jen „RD“) na ulici Luční. Vedení obce si uvědo-
muje tuto nelehkou situaci a chápe i některé aktivity občanů 
z této ulice vedoucí k tomu, aby se vzniklá situace urychleně 
řešila. 

Obec situaci řeší, jak je popsáno dále. Všechno však má 
svůj čas … 

Podle vyjádření fi rmy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a.s. jsou v současné době dokončeny všechny zemní 
práce na vodovodních a kanalizačních přípojkách i ze strany 
majitelů RD.

Pro vytvoření tzv. čistého přístupu k RD byl zvolen násle-
dující postup:

•  ve  čtvrtek 14. listopadu 2013 proběhlo setkání s  občany 
na ulici Luční a bylo dohodnuto, že se co nejdříve provede 
nejlevnější úprava stávajícího povrchu;

•  povrch bude mechanismy očištěn od bláta a  jiných 
 nečistot;

•  na povrch se rozprostře kvalitní recyklát nebo odval z  lomu 
v síle cca 10 cm (u recyklátu však hrozí, že bude obsahovat ko-
vové předměty a mohlo by docházet k poškození pneumatik);
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•  recyklát případně odval bude zapraven a srovnán do očiš-
těného povrchu vozovky silničním válcem. Tím se povrch 
vozovky srovná a může se pak lépe udržovat a čistit.

•  nový – defi nitivní povrch vozovky se bude realizovat až 
v roce 2014 po dokončení  IV. etapy kanalizace. 

Vedení obce očekává pochopení a  spolupráci všech 
občanů z  ulice Luční a  samozřejmě i  od ostatních občanů, 
kterých se výstavba IV. etapy kanalizace dotýká.  Je třeba si 
uvědomit, že z  prostorových a  technických důvodů je vý-
stavba kanalizace velkým logistickým oříškem - provádí se 
výkopové práce za použití těžké mechanizace a přitom musí 
být zachována dopravní obslužnost pro zásahy zdravotníků, 
hasičů a policie, umožněn přístup k RD, umožněno parková-
ní velkého množství vozidel apod. Zhotovitel se zatím se vše-
mi vzniklými problémy vypořádal velice dobře a určitě tomu 
bude i nadále. 

Na závěr je však třeba zmínit se o skutečnosti, že na vybu-
dování vodovodu a dešťové kanalizace na ulici Luční byly po-
užity fi nanční prostředky rozpočtu obce, tedy nás všech, kteří 
máme v obci Troubsko trvalý pobyt a tudíž tvoříme rozpočet 
obce. Ulice Luční je však jedinou ulicí v zástavbě za kostelem, 
kde se takto postupovalo. Občané ostatních ulic museli tyto 
inženýrské sítě zaplatit v rámci nákupu pozemků …. 

Snahou vedení obce je nalézt cestu k tomu, aby se oby-
vatelé ulice Luční na výstavbě defi nitivního povrchu vozovky 
fi nančně podíleli. Nejen proto, že vozovka se opět bude fi -
nancovat z obecního rozpočtu, ale obec by měla zachovávat 
rovný přístup ke všem občanům bez zvýhodňování různých 
jedinců či zájmových skupin.

 (OÚ)

   Třídění odpadu

Tento příspěvek navazuje na  článek, který byl otištěn 
ve  zpravodaji Troubský hlasatel č. 105 (distribuce proběhla 
v prosinci 2012) a který se týkal třídění odpadu.

V článku bylo uvedeno, že obec měla ke konci roku 2012 
zřízených šest sběrných míst, na kterých jsou umístěny ná-
doby na separovaný odpad v minimálním složení nádob:
•  bílý zvon o objemu 1300 l na bílé sklo;
•  žlutý kontejner s  horním výsypem o  objemu 1100 l 

na plast;
•  modrý kontejner s  horním výsypem o  objemu 1100 l 

na papír;
•  zelený kontejner s horním výsypem o objemu 1100 l na ba-

revné sklo;
•  hnědý kontejner s horním výsypem o objemu 1100 l na bi-

oodpad.

Také jste byli informováni, že snahou vedení obce je zřídit 
další sběrná místa s cílem umožnit občanům, aby se zkrátila 
jejich vzdálenost k separačnímu místu a tím se možná i zvý-
šila jejich motivace třídit odpad. Toto se podařilo a od konce 
října jsou vytvořena dvě nová sběrná místa a to:

•  v Troubsku na ulici Ostopovická, směrem k železniční trati 
vedle garáží;

•  na  Veselce na  ulici U  rybníka, naproti rodinnému domu 
č. p. 34.
Na  uvedených místech jsou zatím umístěny bílé zvony, 

postupně k nim ještě přibydou ostatní nádoby. Všechny ná-
doby jsou bezplatně zapůjčeny od společnosti EKO-KOM a.s.

Věřím, že nová místa uvítají zejména spoluobčané, kteří 
bydlí v okolí těchto míst.

Na závěr mi dovolte Vás opět vyzvat k zamyšlení se nad 
problematikou třídění odpadu a k průběžnému zasílání sou-
visejících námětů včetně tipů, v jakých částech obce by bylo 
vhodné ještě nádoby na  separovaný odpad umístit – vše 
na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz.

Upozornění – nádoby na BIO odpad jsou určeny pro 

občany, nikoliv pro podnikatele!

 (BK)

VÝSLEDKY VOLEB DO PSP ČESKÉ REPUBLIKY V  OBCI 

TROUBSKO

Volby proběhly ve dnech: 25.- 26. října 2013  
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1 ČSSD 134 49 183 2 15,9 %
2 Strana svobodných občanů 30 3 33 8 2,9 %
3 Česká pirátská strana 17 8 25 10 2,2 %
4 TOP 09 132 15 147 3 12,8 %
5 Hlavu vzhůru - volební blok 2 0 2 14-17 0,2 %
6 ODS 109 31 140 4 12,2 %
9 Politické hnutí Změna 4 0 4 13 0,3 %

10 Strana soukromníků ČR 2 0 2 14-17 0,2 %
11 KDU- ČSL 91 28 119 5 10,3 %

13
Suverenita-strana zdravého 
rozumu

2 0 2 14-17 0,2 %

15
Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI

9 2 11 11 1,0 %

17
Úsvit přímé demokracie 
Tomia Okamury

72 39 111 6 9,6 %

18
Dělnická strana sociální 
spravedlnosti

5 0 5 12 0,4 %

20 ANO 2011 188 52 240 1 20,8 %
21 KSČM 75 25 100 7 8,7 %
22 LEV 21 - národní socialisté 0 0 0 18 0,0 %
23 Strana zelených 23 3 26 9 2,3 %
24 Koruna česká 1 1 2 14-17 0,2 %

896 256 1152

Počet osob zapsaných do výpisu
ze stálého a zvláštního seznamu
voličů celkem: 1311 386 1697
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky: 908 257 1165 
Počet odevzdaných úředních obálek: 906 257 1163 
Počet platných hlasů ve volebním
okrsku celkem: 896 256 1152 

Účast voličů v %: 69,26 66,58 68,65  
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Obec ve světě veřejných zakázek – 2. část

Další veřejnou zakázkou malého rozsahu, která byla do-
končena v  roce 2013, je přeložka chodníku lokalita Lišky. 
Hlavním důvodem vyhlášení veřejné zakázky byla skuteč-
nost, že některé pozemky od sokolovny směrem ke kapličce 
byly vráceny vlastníkům a původní cesta byla tímto zrušena. 
Proto Obec Troubsko jako zadavatel oslovila v dubnu tři do-
davatele a požádala je o předložení cenové nabídky. Posou-
zení nabídek provedla rada obce dne 29. 4. a  po  schválení 
zastupitelstvem obce dne 1. 7.  byla pak dne 5. 8.  uzavřena 
Smlouva o  dílo s  vítězným uchazečem. Následně vítězný 
uchazeč - společnost KOVO-MONTA, s.r.o., se sídlem Sportov-
ní 479, 664 84 Zastávka u Brna (IČO: 60753129) zahájil všech-
ny práce na přeložce chodníku a tyto byly dokončeny 31. 10., 
kdy bylo dílo předáno obci.

V průběhu výstavby chodníku se vyskytly některé provoz-
ní problémy – bylo nutné vybudovat opěrnou stěnu, protože 
v blízkosti kapličky vede chodník těsně vedle koryta potoka 
a při stavebních pracích se břeh potoka uvolnil a bylo nutné 
ho z důvodu bezpečnosti zpevnit. Stejně tak došlo v průběhu 
stavby i k menším úpravám tvaru chodníku, tak aby chodník 
lépe vyhovoval uvažovaným úpravám přilehlého terénu. Při 
předání díla bylo konstatováno, že dodavatel ještě do konce 
listopadu dodá a osadí zábradlí, protože tato dodávka nebyla 
součástí uzavřené Smlouvy o dílo. Celkové fi nanční náklady 
byly ve výši cca 239 tis. Kč bez DPH.

Obec plánuje s  pracemi v  této lokalitě v  příštím roce 
dále pokračovat a to zejména upravit okolní terén výsadbou 
okrasných dřevin a podle fi nančních možností rozpočtu obce 
celou cestu osvětlit.

Na fotografi ích můžete shlédnout, jak vypadal rozestavě-
ný chodník. Na konečnou podobu nového chodníku se zajdě-
te podívat sami. 

 (BK)

 Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu

Obec Troubsko vyhlašuje soutěž o nejhezčí venkovní vá-
noční výzdobu. Zájemci mohou vyfotit svůj nazdobený dům 
nebo i  dům, který se jim líbí a  nachází se v  katastru obce 
Troubsko. 

Poté je nutné fotografi i zaslat na  e-mail: zpravodaj.th@
seznam.cz s uvedením adresy domu, který bude na fotografi i 
a to nejpozději do 24. prosince 2013. 

Následně budou všechny fotografi e vyvěšeny na  webo-
vých stránkách obce a veřejným hlasováním budou vybrány 
tři nejhezčí vánoční výzdoby a vítězové budou oceněni.

Výsledky soutěží z roku 2010 a 2011 si můžete prohlédnout 
na webu obce, odkaz  Kultura a sport/Fotogalerie.

 (BK)

(BK)

   Zprávy ze Základní a mateřské školy

Nové učebny v ZŠ
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Začátkem listopadu jsme uvedli do provozu dvě nové 
učebny.

� Multimediální učebna:

třída je vybavena interaktivní tabulí, fi xovou tabu-
lí a  počítači. Stěny jsou natřeny magnetickým nátěrem. 
Probíhá zde výuka informatiky, matematiky, přírodovědy 
a vlastivědy. Intenzivně je využívána zvláště při výuce jazy-
ků. Je vhodná k  rozvoji slovní zásoby a  obsahové stránky. 
Rovněž k  sestavování příběhů, vyprávění podle obrázků.                                                                                                                       
Z dotace EU jsme pořídili mnoho výukových programů, které 
jsou vhodné k osvojování, procvičování i rozšiřování probra-
ného učiva.

V odpoledních hodinách zde probíhá kroužek AJ. Vhod-
né je i  využití při logopedické intervenci. Výborně se hodí 
počítačové logopedické programy – pexesa, skládání vět, 
sestavování příběhů. Logopedická intervence probíhá v  ZŠ 
i MŠ. Intervenci provádí naše speciální pedagožka a doporu-

čuje nás i logopedická klinika na Veslařské. Jsme zapojeni do 
projektu Klokanův kufr, který je zaměřený na děti s řečovými 
problémy.

� Multifunkčně relaxační učebna:

třída je vybavena gymnastickými balony, kobercem 
ve středové části, policemi na hudebniny a výtvarné potřeby, 
interaktivní tabulí, velkým zrcadlem a rotavibrátorem. Po bo-
cích jsou upevněny manipulační stoly. V  učebně probíhá 
výuka prvouky, přírodovědy, vlastivědy, hudební a výtvarné 
výchovy. Děti sedí na balonech a probíhají zde výkladové ho-
diny s  obrázky. Rovněž o  přestávkách je učebna využívána 
pro relaxační chvilky nebo jako čtenářský koutek.

V odpoledních hodinách je třída využívána k relaxačnímu 
cvičení pro děti ze ŠD a pro dramatický kroužek. Třída je vy-
užitelná i  při logopedické intervenci na  vyvozování hlásek, 
nácvik správného dýchání a oromotoriku – ZŠ i MŠ a cviče-
ní na upevnění správného držení páteře –  ZŠ i MŠ. Použití 
míčů namísto klasické školní lavice napomáhá ke správnému 
držení těla, děti při něm vybijí přebytečnou energii a zůsta-
nou soustředěné po  celou dobu vyučování. Pohupováním 
na  míči se procvičují i  vnitřní svaly kolem páteře a  tím do-
chází k rovnání zad a správnému růstu dítěte. Cílem je i zlep-
šení fyzické kondice u dětí, prevence správného držení těla, 
odstranění bolesti zad, zvýšení obratnosti, uvolnění stresu 
a odstranění únavy.

Na  závěr mi dovolte jménem celého kolektivu Zá-

kladní a mateřské školy popřát pěkné vánoce, dětem 

pak mnoho vysněných dárků a rodičům zdraví a trpě-

livost při vzdělávání svých dětí.

 Mgr. Ivana Kašparová

Návštěva v MŠ, ZŠ a SŠ pro nevidomé

Žáci 4. a 5. ročníku pracují na nahrávce pohádek na CD, 
které jsme nazvali „Do ouška“. Toto CD má sloužit nevidomým 
a zrakově postiženým dětem k poslechu pohádek, které znají 
a  mají rády. Aby se žáci seznámili s  dětmi, pro které je na-
hrávka určena, vypravili jsme se za nimi na návštěvu. Prošli 
jsme několik pěkně vyzdobených tříd, ve  kterých nám žáci 
ukázali, jak hrají na počítači zvukové pexeso, jak třídí korálky 
podle velikosti. Jeden chlapec nám zahrál na kytaru a další 
nám ukázali, jak hrají ozvučený ping-pong.

V  další třídě nám žáci přečetli krátký text z  šestibodové 
písanky. Potom nás paní učitelka zavedla do relaxační míst-
nosti a  tam nám ukázala Pichtův psací stroj, knížky psané 
Braillovým písmem a slepeckou hůl. Všechno jsme si mohli 
vyzkoušet.

Na závěr jsme prošli další relaxační místností se spoustou 
barevných efektů, kterou žáci používají ke  stimulaci zbytku 
zraku. Návštěva se nám velmi líbila a myslíme si, že pro nás 
byla přínosem!

 Mgr. Iva Dobšíková

Podzim ve školce

Začátkem měsíce října se v  mateřské škole uskutečnilo 
posezení rodičů s Mgr. Lenkou Bínovou, psycholožkou z pe-

Nové učebny a jejich využití
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dagogicko-psychologické poradny, která velice poutavým 
způsobem povídala o  přípravě předškoláků na  vstup do 1. 
třídy ZŠ. V říjnu se také uskutečnila burza dětského oblečení, 
která proběhla v budově MŠ. Maminky si mohly levně nakou-
pit to, co jim ještě v šatníku pro děti chybělo. Škoda jen, že 
jich přišlo tak málo.

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Malý zahrad-
ník“ a  na  školní zahradě jsme již zasadili první ovocné keře 
a stromy. Neopomněli jsme ani kulturní akce, které jsme ladili 
do podzimní nálady – divadlo v MŠ - představení s názvem 
„Bacílek a Otužílek“, přivítali jsme nové občánky obce Troub-
sko, vyrazili jsme do divadla Radost a  na  zahradě MŠ jsme 
uspali broučky.

Nyní se již děti i  paní učitelky těší na  blížící se adventní 
čas. Připravujeme vystoupení a  výrobky na  vánoční jarmark. 
Napjatě budeme očekávat příchod Mikuláše, anděla a  čerta. 
A  sváteční náladu nám navodí adventní koncert v  místním 
kostele, který pro děti připravujeme. Vše dovršíme vánočními 
dílničkami ve školce i škole. A nakonec přijde posezení s rodi-
či, při kterém si zazpíváme koledy u rozsvíceného vánočního 
stromu, něco hezkého si vyrobíme a možná přijde také Ježíšek.

 kolektiv MŠ Troubsko

         Představujeme

Nový knihovník - Radek Sedláček

Věk 19 let, v  obci žije celý svůj život - navštěvoval zde 
i mateřskou a základní školu. Vystudoval obor „knihovnictví“ 
na  střední škole, v  současnosti studuje Právnickou fakultu. 
Mimo čtení knih patří mezi jeho další zájmy sport – zejména 
fotbal, pak také veřejné dění a hudba.

Radku, stal jste se novým knihovníkem v Troubsku. Přebíráte 
práci po panu Velebovi, který se naší knihovně věnoval od roku 
1973 tedy dlouhých čtyřicet let. Nevyhnete se tedy alespoň ze 
začátku určitému srovnání.

Pan Veleba věnoval knihovně neskutečných 40 let, což je 
doba, kterou si můžu jen těžko představit. Hlavně díky němu 
je knihovna tam, kde je. Srovnání bych ponechal na čtenářích 
a návštěvnících knihovny.

Co vás vedlo k tomu se do výběrového řízení přihlásit a jaké 
máte cíle na nejbližší období?

K přihlášení se do výběrového řízení mě vedlo především 
moje předchozí vzdělání a také skutečnost, že jsem knihov-
nu v minulosti navštěvoval a knihy jsou mou velkou zálibou. 
A co se týče nejbližších cílů, tak se jednoznačně jedná o zpro-
voznění online katalogu knihovny, který je teď prvořadý.

V současné době se málo čte, místní knihovny na malých ob-
cích se ruší. V Troubsku je tomu jinak, dokonce v roce 2012 byly 
prostory zrekonstruované, aby prostředí bylo co nejdůstojnější. 
Chystáte pro čtenáře nějaké novinky či překvapení?

Není takovým problémem, že se málo čte, jako spíše sku-
tečnost, že moc nečtou děti a mladí lidé. Většinu čtenářů, ať 
už v Troubsku nebo obecně, tvoří lidé starší 30 let. Co se ruše-
ní knihoven týče, jde o to, že menší obecní knihovny nejsou 
schopny splnit všechny požadavky čtenářů, a proto většina 
lidí dává přednost knihovnám ve  větších městech. Naštěstí 
pro nás, Troubská knihovna je na dobré úrovní, v rámci obec-
ních knihoven, díky již zmiňovanému panu Velebovi. A co se 
týče novinek, jedná se o již zmiňovaný online katalog, který 
umožní lidem zjistit si na internetu, jaké knihy jsou v knihov-
ně, jaké jsou půjčené a také dát jim možnost zarezervovat si 
knihy.

Jaký žánr knih čtete nejraději? Máte nějakého oblíbeného 
spisovatele?

Já osobně vždycky rád četl fantasy literaturu, ať už se jed-
nalo o  Pratchetta, Tolkiena nebo třeba Martina. V  poslední 
době, ale dávám přednost klasice. Pokud bych měl někoho 
vypíchnout, tak by to byl Orwell.

Slovo na závěr nechám na Vás.

Hlavně bych chtěl všechny pozvat do knihovny, protože 
vzhledem k  tomu, na  jaké úrovni je naše obecní knihovna, 
by byl hřích ji nevyužít. Těším se proto se čtenáři zpravodaje 
na brzkou shledanou.

Dne 7. října proběhlo rozloučení s panem Velebou. Paní 
starostka poděkovala panu Velebovi za  jeho dlouholetou 
činnost v knihovně a předala mu dárkový koš jako ocenění 
práce. Přátelského setkání se zúčastnili i další členové rady.

 (BK)

MŠ v divadle
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         Co se v obci událo

Podzimní zájezd zahrádkářů (12. října)

V sobotu 12. října 2012 se uskutečnil poznávací zájezd za-
hrádkářů ukončený příjemným posezením ve vinném sklíp-
ku. Ale popořadě.

První zastavení bylo v  bylinkovém ráji – fi rmě SONNEN-
TOR v Čejkovicích u Hodonína. Mladá sympatická průvodky-
ně nás, po vzhlédnutí krátkého fi lmu o práci a fi lozofi i fi rmy, 
provedla provoněnými výrobními prostorami. Viděli jsme 
stroje na  míchání směsí, kde se ručně dávkují ingredience 
pro různé druhy čajů. V suterénu pak výrobní halu na sáčko-
vání a  balení již hotových směsí. Firma spolupracuje s  pěs-
titeli v ekologických rodinných zemědělských farmách, kteří 
pro ni bylinky a koření pěstují a to jak u nás, tak i v zahraničí. 
Ochutnali jsme čaj „Dobrá nálada“, a  jednohubky se dvěma 
druhy pomazánek dochucených směsí koření. Ve  fi remním 
obchůdku jsme si nakoupili biočaje, biokoření, někteří i bio-
kávu, biočokoládu a různá biocukrátka.

Druhé zastavení – Bukovanský mlýn, soukromá stavba 
pana Ing. Kouřila z Kyjova (rodáka z Bukovan). Mlýn byl slav-
nostně otevřen 1. 5. 2004 na  počest našeho vstupu do EU. 
V přízemí objektu se nachází reprezentační místnost. V prv-
ním patře je výstavní místnost pro prezentaci uměleckých 
děl, obrazů a  keramiky. Ve  druhém patře je k  vidění průřez 
historii obce Bukovany, výstava starých užitkových předmětů 
a fotografi í ze života obce. V nejvyšší části je rozhledna. Bu-
kovanský mlýn byl doplněn v  roce 2007 o stylový hotelový 

 areál. Mimo jiné jsou zde prodejní domky pro lidové řeme-
slníky, hřiště na minigolf, koníci pro děti, bazének a další. Jak 
jsme se dověděli od jedné místní obyvatelky, majitel areálu 
si vydělal peníze prací v cizině, v Kyjově pak zřídil společnost 
s r.o. WIKY. (prodej hraček) Poté investoval fi nance do areálu 
a nechal v Bukovanech postavit kapli bl. Pavla Jana II (ta byla 
dne 20. 10. 2013 vysvěcena). Poobědvali jsme ve stylové re-
stauraci, která je také součásti areálu, prošli se po okolí a po-
kračovali dále. 

Zastavení třetí – státní zámek Milotice – perla jihový-
chodní Moravy. Jelikož jsme dorazili až po šestnácté hodině, 
nemohli jsme si prohlédnout interiéry milotického zámku. 
Většina z nás však již zámek v minulosti navštívila, tak jsme 
obdivovali krásnou zahradu ve francouzském stylu. Kouzelné 
barvy podzimu v záři pomalu zapadajícího slunce. Někteří si 
prošli přilehlou bažantnici, zahradnictví a  oranžerii s  výsta-
vou barokních soch. Další poseděli v kavárničce na nádvoří, 
jiní obdivovali drezůru dravce mladého sokolníka. Prostě kaž-
dý si hodinku rozchodu prožil podle svého a jelo se dál.

Čtvrté zastavení – vinný sklípek u  skleničky ve  Starovi-
cích. Původně byl domluvený jiný sklep, ale došlo k menšímu 
nedorozumění s  majitelkou. Změna však nikomu nevadila, 
sklípek byl útulný, pan majitel s přítelkyní přátelští, víno a ob-
čerstvení dobré, akorát ten burčák jsem zase neochutnala. 
Nevadí, snad příště. Zábava byla opravdu na  úrovni, prostě 
to byl příjemný, poučný a zábavný den a večer ve společnosti 
fajn lidí. A o tom to je.

Jedinou malou pihou na kráse bylo, že tentokrát byl malý 
počet účastníků (28), což je oproti podobným zájezdům ko-
naných v minulosti opravdu neobvyklé, a tak se akce trochu 
prodražila. Ale i tak to stálo za to. Doufám, že to nebyl posled-
ní zájezd po moravských vinných sklípcích. 

Nezbývá než poděkovat našemu spolehlivému řidiči au-
tobusu panu Uhlířovi, Tentokrát neměl špatné rádce, takže 
jsme nikde nebloudili a vše klaplo na jedničku. A samozřejmě 
dík Pavlovi, nemá to jednoduché. Hlavně vydržať!

Věřím, že se v příštím roce zase všichni v hojném počtu 
nějakého pěkného zájezdu zúčastníme. Vždyť život není jen 
o  penězích. Ty vám mohou ukradnout, hezké zážitky vám 
však nikdo nevezme.

Jarka Bartoňková
foto Petr Váňa

Střípky z hereckého života ... (19. října)

...tak se jmenovalo vystoupení populárního herce pana 
Václava Postráneckého, které se konalo v  sobotu 19. října 
2013, před zaplněným hledištěm v sále Katolického domu. 

Pro pana herce byl nachystán uprostřed jeviště stůl se 
židlí a bezdrátový mikrofon. Stůl se musel odsunout na bok, 
židle byla úplně zbytečná, stejně tak jako bezdrátový mikro-
fon. Pan Václav totiž potřeboval prostor a volné ruce, bylo ho 
plné jeviště. Ani se nechtělo věřit, že před nedávnem oslavil 
sedmdesátku.

Zavzpomínal na  své dětské herecké začátky, kdy se 
ke  hraní dostal díky svému staršímu bratrovi, který ho vzal 

Návštěva ve fi rmě Sonnentor

Ve sklípku bylo veselo
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jako doprovod ke  kon-
kurzu do poloamatér-
ského divadla MENTON 
v  Praze-Střešovicích. 
Také hrál v  řadě dět-
ských fi lmů, jako dětská 
hvězdička (namátkou 
si vzpomínám na  fi lmy 
Punťa a  čtyřlístek, Malý 
medvědáři, ale bylo jich 
víc). Natáčení se mu lí-
bila, protože se ulíval ze 
školy.

Pan Postránecký vy-
právěl o  svých divadel-
ních začátcích, kdy jako 
elév nastoupil do Slo-
váckého divadla v Uher-
ském Hradišti. Zavzpo-
mínal na  své kolegy 
z  brněnského Státního 
divadla hlavně na  pana 
Menšíka, taká pana So-
váka a  další, prostě ve-
selé historky z  divadel-
ního zákulisí.

Nebudu líčit průběh 
vystoupení, dovolím si 
však jeden postřeh, který bude hovořit za vše. Všimla jsem si 
jednoho pána, a to už když přišel do sálu. Šel za svou paní za-
kaboněn, viditelně ve špatné náladě. Náhodou seděl v řadě 
přede mnou a  tak jsem ho po  očku sledovala. Zatím co se 
jeho paní spolu s  ostatními diváky dobře bavila a  tleskala, 
ten pán seděl a  jako kakabus hleděl s nezájmem na jeviště. 
Ve chvíli, kdy pan herec začal odklízet velký květináč, protože 
mu bránil v jeho parodování jednoho tanečníka, pán trochu 
ožil. Najednou se začal usmívat a i zatleskal a nakonec už se 
smál docela nahlas. Zkrátka, pan herec ho dostal, tak jako 
nás. Opravdu pan Václav Postránecký předvedl obdivuhodný 
výkon.

A ještě něco pro milovníky seriálu „Doktoři z Počátku“, pan 
Václav pověděl našemu pořadateli Pavlovi, že právě přijel 
z natáčení. Natočení jednoho dílu trvá pět dní, už mají před-
točeno třicet dílů a  chystají se další až do konce prázdnin 
2014. Jak to s doktorem Panenkou dopadne, jenom naznačil, 

tak uvidíme, co si na něj scénáristé vymysleli. Jenom doufám, 
že bude konec dobrý!

Děkuji jménem spokojených diváků obci Troubsko 
za pěkný kulturní zážitek a hlavně Pavlovi Doležalovi, na kte-
rém leží hlavní tíha kolem organizování těchto akcí. Věřím, že 
se ještě nějakého pěkného vystoupení dočkáme.

Jarka Bartoňková
foto Petr Váňa

Oprava kapličky na Veselce

V měsíci srpnu a září proběhla první část opravy kaplič-
ky na Veselce. Opravy začaly právě včas, některé části stav-
by byly opravdu ve špatném stavu. Byly provedeny zednické 
práce v rozsahu osekání vlhké omítky, podřezání vlhkého zdi-
va, osazení drenáže do štěrkového lože, svedení rýny do ka-
nalizace, pokládka dlažby kolem kapličky. Byla také opravena 
střecha – položena nová krytina, výměna okapů a oplechová-
ní. Nyní má kaplička zrenovované vstupní dveře, opravenou 
zvonici a okna. Na jaře čeká kapličku druhá část prací, která 
bude spočívat v opravě omítky, výmalby uvnitř a dokoupení 
některého vybavení v kapličce. 

Chtěla bych tímto velice poděkovat za výborně odvede-
nou práci a vynikající spolupráci místních řemeslníků, a to: 
panu Petru Bednářovi a Miloši Bednářovi, panu Mirosla-

vu Soldánovi a Oldřichu Soldánovi, panu Pavlu Čundovi 
a za výpomoc panu Miroslavu Papouškovi.

 (HS)

Vítání občánků (16. listopadu)

V sobotu 16. listopadu proběhlo v obřadní síni Obecního 
úřadu Troubsko vítání nově narozených dětí. Do života děti 
přivítala paní starostka. Krátké pásmo básniček a písniček při-
pravila s dětmi z mateřské školy paní Hana Kroupová.

Do řad občanů Troubska byly přivítány tyto děti:
Eliška Vincourová z  ulice Družstevní, Ela Balabá-

nová z  ulice Nár. odboje, Natálie Kazdová z  ulice Ve-
selka, Daniel Hakl z  ulice Veselka, Pavel Mašek z  uli-
ce U  rybníka, Nikolas Alex Mičánek z  ulice Vyšehrad, 
Laura Pecinová z  ulice Jihlavská, Anna Marie Vávro-
vá z  ulice Zámecká, Oldřiška Pavlíková z  ulice Stro-
movka, Max Záhorský z  ulice Marie Cecilie, Matyáš Katolický dům byl zcela zaplněn
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Andr z  ulice Sadová a  Robert Soják z  ulice Družstevní.
Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a  spokojené 

dětství.
 matrika OÚ

       Kulturní okénko

V dnešním čísle Hlasatele si připomeneme hned pět vy-
stoupení. Ale nebojte se, týká se to jenom jednoho zpěváka 
a jedné kapely. 

Milé setkání s Jožkou Černým

Zpěvák Jožka Černý (narozen 14. března 1942 v Čejči) na-
vštívil naši obce celkem třikrát. Byl vůbec prvním umělcem, 
který odstartoval celou více než dvacetiletou sérií vystoupení 
herců, bavičů, kapel a zpěváků, kteří navštívili Katolický dům 
v Troubsku.

Poprvé to bylo v roce 1992, dále pak v roce 1995 a napo-
sledy v roce 2011. Nejdříve zpíval s kapelou Petra Olivy, hosté 
byli Karel Hegner a Roman Zavadil (který bydlel v Troubsku 
a  později měl umě-
lecké jméno Roman 
Roy).

Jožka zpíval vždy 
na živo a krásné mo-
ravské lidové písnič-
ky v jeho podání, pro 
neobvyklý rozsah 
a  nádhernou bar-
vu hlasu, jsou ještě 
krásnější. Jen si vzpo-
meňte na  některé 
z mnoha:

„Když jsem šel 
z  Hradiště“, „Za  tú 
horů za  vysoků“, 
„Skleničko ty skle-
něná“, „Mikulovská 
dědina“, „Břeclavské 
kasárna“, „Dobrů noc 
milko má“ a další de-
sítky písní. 
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Jožka Černý má v  repertoáru i  písně Karla Hašlera, jako 
je „Po starých zámeckých schodech“ nebo „Ta naše písnička 
česká“ atd.

Je krásné poslouchat pravou moravskou kapelu, která 
se v současnosti jmenuje „GRÁCIA“, zpěváka na pódiu a sbor 
v hledišti – diváci v zaplněném sále.

Při první návštěvě Jožku zaujala klasická kamna, v nichž 
se topilo v sále Katolického domu. Říkal, že je to rarita. V době 
plynových topidel se ještě dlouho topilo uhlím v  sále. A  to 
se při větší zimě topilo i několik dní a nocí před akcí, aby se 
v sále dalo vůbec sedět.

Při jeho poslední návštěvě Troubska v roce 2011 už bylo 
topení plynové, ale hodinu před koncertem se zjistilo, že ne-
přijede zvukař, neboť to v agentuře špatně domluvili. Co teď 
– Jožka říkal, že už je v  takovém věku, kdy si může dovolit 
odmítnout vystupovat, ale v Troubsku to neudělá. Celý večer 
zpíval bez mikrofonu a kapela se tomu přizpůsobila, aby se 
navzájem nerušili. Spolu s ním vystupovala i mladá zpěvačka 
v krásném kyjovském kroji a moc jim to ladilo. Zkrátka doko-
nalí profesionálové a diváci to také patřičně ocenili dlouhotr-
vajícím potleskem. 

Po  představení si ještě posluchači mohli zakoupit CD 
a pan Jožka Černý ochotně podepisoval a psal i věnování. 

Moravanka Jana Slabáka

Tato známá, velmi populární dechová kapela u nás i v za-
hraničí, vystoupila v Troubsku dvakrát, v  roce 1993 a  1995. 
Večer byl naplněn krásnými, zlidovělými písničkami, které si 
diváci notovali se sólisty. To také bylo v době, kdy se v Troub-
sku chodilo ještě na dechovku, dnes jsou návštěvy na tako-
vých koncertech slabé. Tenkrát byly oba koncerty vyprodané.

Po  představení se muzikanti v  šatně podepsali na  fotky 
a do přinesených památníčků, po té následovalo občerstvení 
v podobě párků s hořčicí, okurek a chleba, nic jiného tehdy 
nebylo v nabídce pohostinství.

Při jejich druhé návštěvě se s námi pořadateli vítali jako 
se starými známými. Po koncertě nějaký divák donesl demi-
žónek červeného vína jako poděkování a  pan kapelník Jan 
Slabák zavelel, že by bylo škoda, kdyby my, Moraváci, jsme to 
neokoštovali. Tak uběhla další hodina v družné zábavě. Už se 
mělo končit, když tu se ve dveřích objevil jeden troubský ob-
čan a donesl ještě teplé šrůtky špeku a maso rovnou z udírny 
a pověsil je mezi kroje umělců. Paní Slabáková zbledla, pro-

tože měla strach, že se kroje umažou. Pana Slabáka, který po-
dřimoval v koutku, vůně uzeného probrala. Sháněl se chleba 
a okurky a pobylo se tak dlouho, dokud se všechno nesněd-
lo a  nevypilo. Nakonec jsme se v  družném zpěvu rozloučili 
s touto královnou všech dechovek až po půlnoc.

 Pavel Doležal a spol.

V  příštím čísle Hlasatele vzpomeneme na  příjemné setkání 
s  panem Miloslavem Šimkem, Zuzanou Bubílkovou a  kapelou 
O.O.T.M. - Politická kámasútra.

         Plánované akce

PODSKALÁK TROUBSKO pořádá
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SK VESELKA pořádá v roce

� ŽIVÝ BETLÉM (neděle 22. prosince)

Začátek v 17.30 hodin již tradiční „Živý betlém“ na hřišti 
SK Veselka. Vánoční příběh o narození Ježíška se zpíváním ko-
led, ochutnávky perníčků a pití výborného punče.

� PLES SK VESELKA (pátek 31. ledna)

Ples se koná v sále Katolického domu. Začátek je ve 20 ho-
din. Hraje skupina „TOM SAWYER BAND“. Vstupenky si můžete 
již nyní objednat na tel. č. 605 387 456 nebo u paní Benešové 
v obchodě.

� DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES (neděle 2. února)

Ples se koná v  sále Katolického domu. Začátek je ve  14 
hodin.

          Naši jubilanti

V této rubrice uveřejňujeme jména obyvatel obce Troub-
sko, kteří oslavují 70 let a více. K významným životním výro-
čím: 70, 75, 80, 85, 90 …… let přejí našim spoluobčanům zá-
stupci obce s malým dárečkem.

Rádi bychom blahopřáli k  životnímu jubileu v  měsících 
prosinec 2013 a leden 2014 těmto našim spoluobčanům:

paní Ludmila Velebová, ul. Vyšehrad 70 let
pan Jiří Matoušek, ul. Nár. Odboje 70 let
pan Pavel Svoboda, ul. Nár. Odboje  70 let
paní Květoslava Svobodová, ul. Jihlavská 71 let
paní Eva Čupová, ul. Veselka 71 let
paní Anna Bučková, ul. Nová 71 let
pan Josef Michna, ul. Jihlavská 71 let
pan Pavel Veleba, ul. Vyšehrad 71 let
paní Danuše Ruberová, ul. Vyšehrad 71 let
pan Pavel Mífek, ul. Zámecká 71 let
paní Marie Partyková, ul. Nár. Odboje 72 let
paní Olga Fialová, ul. Nár. Odboje 72 let
paní Marcelína Valentová, ul. Nár. Odboje 73 let
pan Bohuslav Široký, ul. Sadová 73 let
pan August Turek, ul. U lednice 73 let

paní Jaroslava Kroupová, ul. Školní 74 let
pan Ladislav Dvořák, ul. Nár. Odboje 76 let
paní Vlasta Bartoňková, ul. Nová 77 let
pan Ladislav Kyncl, ul. U rybníka 77 let
paní Jiřina Vojtová, ul. U dráhy 78 let
paní Bohumila Sáčková, ul. U dráhy 80 let
paní Marta Břínková, ul. Pod vinohrady 81 let
paní Zdenka Potužáková, ul. Nová 81 let
paní Dagmar Fráňová, ul. Vyšehrad 82 let
pan Josef Svoboda, ul. Vyšehrad 83 let
paní Marie Hanušová, ul. Vyšehrad 84 let
paní Marie Kubová, ul. Školní 84 let
paní Dagmar Dvořáková, ul. Nová 87 let
paní Marie Berková, ul. Družstevní 88 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších let života.

Matrika OÚ, 
L. Chaloupková

Rády bychom poděkovaly všem našim jubilantům 

za velmi příjemné přijetí při naší návštěvě 

u příležitosti blahopřání k narozeninám 

a přejeme pohodové vánoční svátky a hodně zdraví 

do nového roku!!!

 H. Benešová a H. Sedláčková

       Sportovní informace

   Vánoční setkání pro děti

(neděle 22. prosince)

TJ SOKOL ČOS Troubsko pořádá pro děti, kteří navštěvovaly 
Veselé cvičení nebo stále ještě cvičí Vánoční setkání, které 
se koná v  neděli 22. 12. od 17 hodin v  sokolovně. S  sebou 
si přineste malý dárek v  hodnotě do 30 Kč a ochutnávku 
vánočního cukroví. Pro děti budou připraveny hry a soutěže 
a v závěru přijde možná i Ježíšek.

Srdečně zve cvičitelka Blanka Končická
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       Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v  této rubrice jsou 

uváděny subjektivní názory dopisovatelů, s  nimiž 

redakční rada nemusí vždy souhlasit nebo si není 

schopna ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená. 

★ ★ ★

Zprávy z Katolického domu (KD)

V pátek 8. 11. tomu bylo 20 let, co obec ofi ciálně předala 
Katolický dům spolku. K této příležitosti jsme uspořádali 12. 
11.  veřejnou schůzi.

Po  tzv. sametové revoluci lidé naivně doufali, že v  naši 
zemi bude platit právo a pořádek. Začali se obnovovat komu-
nisty dříve zakázané spolky, tedy i náš spolek, který byl na MV 
znovu zaregistrován dne 15. 10. 1990. Spolek začal fungovat 
po zvolení výboru na valné hromadě dne 1. 12. 1991. Hlav-
ním cílem spolku bylo získání KD zpět do vlastnictví, a proto 
jeho výbor požádal Obecní úřad Troubsko o jeho navrácení. 
O tom hlasovalo obecní zastupitelstvo a až po opakovaném 
hlasování bylo žádosti výboru spolku vyhověno. Ofi ciální 
smlouva o předání KD byla podepsána 8. 11. 1993. Podle ní 
obec může veškeré své akce pořádat v KD bezplatně, zatímco 
spolek bude zajišťovat provoz KD, bude se starat o budovu, 
provádět její nutné opravy a pravidelnou údržbu.

Po převzetí KD se členové spolku nadšeně vrhli do práce. 
Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a  plynofi ka-
ce. Do sálu byly zakoupeny stoly a židle, zhotoveny schody 
na galerii a vytvořeno dřevěné obložení stěn. Sál byl vyma-
lován a zadní část budovy byla opatřena novou fasádou. Vý-
čtem provedených oprav a prací bych mohl pokračovat až do 
současnosti, nechci však čtenáře unavovat a pouze oznamuji, 
že část prací byla provedena svépomocí a ostatní byly uhra-
zeny z nájmu hostince a místností. Domnívám se, že dvaceti-
leté hospodaření spolku budově KD prospělo.

Po skácení nemocného jírovce před KD jsme se zavázali 
vysadit nový strom. Tuto povinnost jsme splnili. Chtěl bych 
poděkovat majiteli odborné fi rmy Péče o stromy panu Haško-
vi, který strom dodal a odborně vysadil. Strom se nazývá Ca-
talpa bignoniodes „Nana“. Konečná výška stromu je cca 4m, 
korunu má kulovitou, nekvete ani nemá plody, listy má velké 
a opadají naráz při prvním mrazíku. Strom je vysazen v místě, 
kde nebude nikoho obtěžovat.

Pavel Mífek, předseda spolku

★ ★ ★

VÁNOCE DOBA KŘESŤANSKÉ LÁSKY

SYMBOLY SVÁTEČNÍCH DNŮ

� ADVENT

Slovem Advent se označuje přípravné vánoční období, 
které začíná nedělí nejbližší 30. listopadu. Počátek Adventu 
tak může připadnout na některý den mezi 27. listopadem a 3. 
prosincem.

� RORÁTY

Tímto slovem jsou nazývány staré písně, které nás spojují 
s vírou našich předků. Nápěvy i slova písní přitahují celé gene-
race. Dávají nám zakusit společenství církve, která je rozpro-
střena přes celá staletí. Roráty se zpívaly na mši svaté, která 
začínala velmi brzo z rána, často před šestou hodinou ranní.

Nejznámější písně - adventní

Rosu dejte nebesa shůry a oblakové dštěte Spravedlivého.
Otevři se země a vydej Spasitele.
Nebesa vypravují slávu Boží a dílo jeho rukou zvěstuje 
obloha.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, nyní i vždycky na věky věků. Amen.

Ejhle Hospodin přijde
a všichni svatí jeho s ním.
A bude v den světlo velké.

Nejznámější písně - vánoční

Narodil se Kristus Pán
Nesem vám noviny
Chtíc, aby spal

� Vánočka z devíti pramenů:

Až budete příště péci vánočku z devíti pramenů, myslete 
na to, že každý pramen má svůj hluboký význam. Čtyři spod-
ní představují čtyři živly: zemi, vodu, vzduch a  slunce. Tři 
střední vypovídají o tom, co má člověk navíc oproti ostatním 
stvořením: rozum, vůli, cit. A dva nejvyšší prameny poukazují 
na vlastnost mudrců: vědění a láska v dokonalé rovnováze. 
Celek je děťátko v peřince, symbol zrození Ježíška.

� Bochník chleba

O  vánocích se v  lidové kuchyni předkládal, prostíral -  
chléb. Ani bochník chleba nemá podobu čistě náhodnou. 
Je to polokoule, jejíž spodní kůrka představuje zemi, vrchní 
představuje oblohu. Ošatky se pletly tak, aby na vrchní kůrce 
zanechaly vyznačené paprsky. A pekaři je ještě navíc doplnili 
hvězdičkou.

� Vanilkový rohlíček

Lahodné cukroví, které by nemělo chybět na  vánočním 
stole. Je to vlastně trojúhelník svinutý do půlměsíce. Je to 
znak panenské bohyně, symbol čisté duše, ať už jí byla ISIS 
v Egyptě (4000 let před n. l.) nebo MARIA v křesťanských chrá-
mech do dnešního dne a napořád.

� Vánoční stromeček

Vánoční stromeček k nám dorazil z Německa na začátku 
19. století, kde ho znali asi 200 let. Nazdobený smrček ne-
představuje nic jiného než strom života, který je známý tisíce 
let. Je to symbol duchovního růstu každého z nás. Kmen sym-
bolizuje páteř, musí být proto rovný a  přímý. „Člověk rovné 
páteře“, říkáme a myslíme na jeho pevný charakter, na to, že 
se dá na něj vždy spolehnout. Strom života musí být stále ze-
lený, protože lidské srdce nesmí potkat období zimy. Pěkný, 
stále zelený strom nese ušlechtilé ovoce. Smysl je stejný, ať 
stromek ozdobíme jablíčky, zlacenými ořechy, šiškami nebo 
dnešní čokoládou. Nejdůležitější ozdobou na  vánočním 
stromku jsou svíčky, které zdůrazňují, že světlo lásky nemá 
v člověku nikdy zhasínat.

� Štědrý den

–  je zaznamenán pouze v našem kalendáři. Jinde mají tře-
ba Předvečer vánoc.

Je to také svátek Adama a Evy. Jediný den v roce, kdy mají 
svátek On a Ona. Je to přímo symbolické. Je to den, který si 
hýčkáme jako symbol pohody a lásky, jako svátek rodiny, den 
Božího narození dítěte, který zároveň vyjadřuje, že člověk si 
sám prostě nevystačí, že potřebuje někoho, s kým by se díval 
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na hvězdy, komu by sděloval své smutky a radosti, s kým by 
se staral o své potomky. On i Ona potřebují někoho, s kým by 
sdíleli život a svět.

� Koledy

Koledy byly od nejstarších dob neodmyslitelnou částí 
„svatých nocí“. Název koleda se odvozuje od římských ledno-
vých přání Calendae Januriae. Je to tradiční obřad obchůz-
kového charakteru, původním, jehož smyslem bylo přinést 
štěstí a blaho v hospodářském a rodinném životě. A byly to 
nejen obřadní pochůzky, nýbrž i  dary, které se při nich na-
dělovaly; a také písně, popěvky a říkadla. Po koledě se ve vá-
nočním čase chodilo a ještě mnohde chodí o Štědrém dnu, 
„na Štěpána“, na Nový rok a nakonec na Tři krále.

Z různých podkladů sepsal s přáním prožití krásných a spo-
kojených vánočních svátků

 Pavel Veleba, Vánoce 2013

★ ★ ★

  Autocentrum K.E.I. radí…

Stali jste se účastníkem dopravní nehody? Dejte si po-

zor na lovce nehod.

• Kdo jsou tzv. Lovci nehod?

Při nehodě vypadají jako pomocníci v nouzi, ale jsou to 
manipulátoři, kteří z řidičů mnohdy vytáhnou jen velké pení-
ze za předražené sazby za zapůjčení náhradního vozu. Navíc 
řidič ani mnohdy neví, kde se poškozený vůz opravuje a čas-
to se jedná o pochybnou kvalitu. Podvodu se však ve smyslu 
zákona nedopouštějí. Řeč je o fi rmičkách, které krouží po sil-
nicích s osobními či nákladními odtahovými vozy a  říkají si 
nehodová služba.

• Spoléhejte na svoji pojišťovnu

Zásadní věcí je při dopravní nehodě nepodlehnout tlaku 
tzv. lovce nehod a  postupovat standardní cestou. U  každé 
dopravní nehody hraje svoji roli nervozita, rozrušení a stres. 
Toho však zmínění lovci nehod zneužívají. Je tedy vždy potře-
ba vědět, co dělat i v těchto situacích. Každý řidič má ve voze 
doklady od své pojišťovny, kde je uvedené telefonní číslo 
s NON STOP asistenční službou. Pokud zavolá na toto číslo, 
pojišťovna se o vše postará.

• Společně chráníme vaše zájmy a fi nance

Pojišťovny se v  této ožehavé otázce spojili s  poctivými 
servisy a  spolupracují na  eliminaci těchto nekalých praktik. 
Každá pojišťovna má své asistenční služby, které jsou důklad-
ně prověřovány a velmi pečlivě vybírány tak, aby byla zajiště-
na odborná a kvalifi kovaná pomoc motoristům v nouzi.

• Na závěr…

Jeden případ z  tisíců: Řidiče zažalovala jistá nehodo-
vá služba o téměř 12 000 Kč za pronájem náhradního vozu. 
To bylo zapůjčeno za 1 963 Kč za den, ovšem obvyklá cena 
za  zapůjčení srovnatelného vozu se pohybovala od 553 Kč 
do 1 064 Kč za den. Řidič sice podal odpor proti žalobě, jen-
že spor prohrál kvůli nevýhodně podepsané smlouvě. Musel 
zaplatit nejen 12 000 Kč, ale i náklady na řízení, které se vyšpl-
haly na dalších 13 000 Kč. Proto vždy v případě nehody kon-
taktujte svoji pojišťovnu. 

Proč mýt vůz pravidelně a jakým způsobem? Poradíme 

příště.

         Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 110

Sluníčko se rozloučilo, kytičkami, s  travičkou, na  cestu 
jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všichni honem 
spát, musím podzim přivítat.

Správné vyluštění tajenky zaslalo 6 osob a vylosování byli 
a cenu obdrželi: Lubomír Gromszký, N. Vařílková a Hana Ur-
bánková.

★ ★ ★

(1. část tajenky) svátky v roce jsou svátky vánoční. (2. část 

tajenky) se svými blízkými. To vám přeje redakce zpravodaje 
Troubský hlasatel.

1 - plavidlo používané pod vodou, 2 - zakončení prstů, 3 - rozsáh-
lé dílo, 4 - pomůcka konferenciéra, 5 - druh sladného moučníku, 
6 - jedno ze skupenství vody, 7 - obal na  dokumenty, 8 - ženské 
jméno (2.12.), 9 - město v severních čechách, 10 - školní předmět 
o historii, 11 - blázen (expres.), 12 - skončil na 1. místě, 13 - mládě 
jelena, 14 - zimní svrchník, 15 - roční období, 16 - nalézt, 17 - ba-
revná psací potřeba, 18 - číslovka, 19 - církevní stavba, 20 - druh 
bonbónů, 21 - severoamerická psovitá šelma, 22 - manželova 
přítelkyně 
 (BK)
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         Zdravý životní styl 

  Vánoce a štíhlá linie… jde to dohromady?

Vánoce pomalu přicházejí a  s  nimi i  noční můra o  tom, 
že kromě dárků pod stromečkem najdeme i pár nechtěných 
kil navíc. Jak to udělat, abychom několikaměsíční snažení 
o  změnu životního stylu ve  zdravý nepokazili dvěma týdny 
vánočních svátků?

Vánoce jsou pro mnohé z nás nejkrásnější svátky v roce. 
Jistě by byla obrovská škoda, kdyby tento přívlastek ztrati-
ly a  nám místo pohody, klidu a  souznění přinesly jen stres 
a obavy, že něco kazíme.

Žít zdravě neznamená vyhýbat se, ignorovat či schovávat 
se před událostmi, které jsou tradiční, příjemné, společenské 
a  většinou jsou jejich součástí „hříšné“ požitky. Naopak - je 
potřeba se naučit tyto události prožívat a užívat si je, vždyť 
součástí zdravého životního stylu je také relaxace a uvolnění. 
Výčitky svědomí je možné zaplašit velmi jednoduše. Stačí pár 
předem promyšlených drobných změn v „provedení“ a také 
racionální přístup. 

Bez předvánočních honiček

Rady o  tom, jak nepřehánět předvánoční přípravy a  ne-
stresovat se je možné si přečíst v každém časopise. Což takhle 
se nad nimi letos i zamyslet, případně se pokusit část z nich 
opravdu uskutečnit? Okna umývám tehdy, když je to potřeba 
a ne, když je v kalendáři datum vyznačeno červenou barvou. 
A cukroví? Ta nepsaná soutěž o tom, kdo bude mít více dru-
hů, kdo exotičtější, krásnější, barevnější a podobně? I když je 
druhů dvacet, pár rodinou oblíbených zmizí vždy jako první 
a ostatní zůstávají, až dokud neoschnou a pak je jíme vlastně 
z povinnosti. Všichni se shodneme na tom, že cukroví nejvíce 
chutná ještě před Vánocemi a maximálně do Štěpána. Pak už 
je člověk tak přeslazený a přeplněný, že přivítá jen obyčejnou 
česnečku a suchý toust. 

Drobky versus pohoda

člověk se honí, jako kůň, aby stihl něco, o čem má pocit, že 
je to potřeba, ačkoliv to kromě něj vlastně nikdo nevyžadu-
je? Ještě tohle vyleštit, ještě jeden druh cukroví upéct, polevu 
na perníčky a nazdobit je. A jídlo? Najednou je večer a žaludek 
se svírá v hladových křečích? Je potřeba se odměnit za poda-
né výkony, když už ocenění z vnějšku nedorazilo? Proč tedy 
neochutnat, co je napečeno? To uvolnění večer poté, co se 
celý den honíme a nutkání dopřát si něco příjemného? Jídlo 
je vynikající kompenzace. Jenže po  požitku přijdou výčitky, 
celé sladké uspokojení je pryč, nálada zkažená a  vlastně to 
všechno vůbec nemá smysl.

Nejsme tu od toho, abychom se sedřely a  přinesly svou 
pohodu na oltář dokonalosti svátků. Vánoce jsou tu i pro nás, 
užijme si je. Třeba i s drobky pod stolem, ale v pohodě. Pře-
mýšlejte o tom…

Tradice netradičně

Dobrá, pohoda by byla, ale co tuky, cukry a energie? I bez 
stresu na  nás o  Vánocích odevšad číhají kalorické bomby 
a nepřátelé linie. Co s nimi? Přeci Vánoce jen s ovesnými vloč-
kami a nízkotučným jogurtem nejsou to pravé, ač sebezdra-
vější! 

Ano, to je pravda. Vánoce jsou výjimečné a chuťové požit-
ky k nim prostě patří. Zde už je jen na zvážení, do jaké míry 
jsou pro vás ty tradiční požitky důležité. A zdali jste schopni 
také o Vánocích maličko z oné tradiční cesty uhnout a přitom 
ji zcela neopustit. 

Cukroví

Skutečně zkuste mít jen tolik cukroví, aby bylo opravdu 
vzácné a jeho konzumace se po pár dnech nestala povinnos-
tí. Zamyslete se, jestli by receptury nešly maličko upravit – na-
příklad použití celozrnné pšeničné mouky namísto klasické 
hladké dodá pečivu zajímavou karamelovou chuť a  přinese 
také vitamíny a minerály obsažené v obilném klíčku. Použít 
lze i  žitná mouka. A  když v  každém receptu uberete něco 
z množství cukru? 

Ortodoxní zastánci zdravé výživy by jistě doporučili cuk-
roví se úplně vyhnout. Ale jsme jen lidé, že? Pokud se až do-
posud snažíte žít zdravě, jíst vyváženě, pravidelně, máte do-
statek zdravého pohybu a neaspirujete zrovna na vrcholnou 
pozici v soutěži kondiční kulturistiky, snad si malý prohřešek 
dovolit můžete. Smiřte se s tím, že vám Vánoce kilo nebo dvě 
navíc mohou přinést. Ale pokud se kromě pár kousků cukroví 
neodchýlíte příliš od dosavadního systému, nemusí být ná-
sledky tak tragické a jejich náprava po skončení svátků bude 
jednoduchá.

Jestliže se pro cukroví rozhodnete, jezte jej s  požitkem, 
v klidu a každý kousek (mluvím v jednotkách kusů, ne kilech) 
si parádně užijte. Nemá smysl si to pak vyčítat a okamžitě pře-
měřovat obvod pasu. Takovýto stres dokáže napáchat více 
škody, než samotný kousek cukroví.

Štědrovečerní večeře

Ryby, brambory a zelenina jsou ideální večeří. Ovšem ne 
s vrstvou promaštěné strouhanky a bazénem majonézy. Sami 
uznejte, jak těžce se obvykle cítíte po zdolání tradiční štědro-
večerní večeře. Zamyslete se, jestli zrovna tato tradice za to 
skutečně stojí? 

Salát? Zkuste nahradit část majonézy (nebo klidně celou) 
vlastnoručně vyrobenou „tatarkou“ z bílého jogurtu, cibulky, 
kyselé okurky, hořčice, soli a bílého pepře. A co třeba jen za-
kapat olivovým olejem a citrónem?

Snažte se dodržovat pravidelný režim v jídle i o vánocích. 
Nepřejídejte se, i když je jídlo sebechutnější. Snězte polovinu 
běžné porce a užijte si pocitu lehkosti. Vždyť tu druhou půlku 
si můžete dát za další dvě až tři hodiny, zatímco jinak byste 
v tuto dobu ještě funěli s pocitem plného břicha a tuky se ve-
sele ukládaly.

Pohyb

I když jsou vánoční pohádkové programy v televizi láka-
vé a pohodové, snažte se v zájmu vašeho těla i ducha využít 
každou příležitost k pohybu. Procházky zasněženou krajinou, 
koulování, sáňkování s dětmi. To všechno lze pojmout jako 
sportovní aktivitu a  osvěžit zlenivělé a  cukrovím opojené 
tělo. 

Žádná novoroční předsevzetí

která stejně nikdy nesplníte. Prostě a  jednoduše po  Vá-
nocích najeďte zpět do starých kolejí. Nepovažujte Vánoce 
za jedno velké selhání a nezačínejte na Nový rok znovu.
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Každý nový začátek v hubnutí je složitější, než ten před-
chozí a domnělý neúspěch mezi nimi hodně ubere na moti-
vaci.

Zdroj: http://www.sportnutrition2.cz
  (EŠ)

V dalším příspěvku se můžete dozvědět, jak svému 

tělu prospějete a udržíte se v dobré psychické 

a fyzické kondici po celé zimní období.

  PICKLES

Užívání kvašených zelenin má tisíciletou tradici. Mléčné 
kvašení je způsob konzervace, který všichni známe v podo-
bě nakládaného zelí. V asijských zemích rozlišují mnoho růz-
ných druhů kvašení. Na zimu se tam připravuje 7 až 8 druhů 
kvašené zeleniny. Je to ideální způsob zachování zeleniny 
na zimní období (pokud tedy chcete žít v souladu s rytmem 
přírody a  nekupujete si celý rok rajčata a  saláty dovážené 
přes půl zeměkoule). Díky mléčnému kvašení si zelenina 
uchovává obsah vitaminů, u  některých se jejich množství 
dokonce zvyšuje. Navíc podporuje trávení, udržuje zdra-
vou střevní mikrofl óru, posiluje krev a imunitní systém. Do 
organismu totiž přináší mnoho prospěšných enzymů, které 
regenerují buňky.

Kvašená zelenina působí nejlépe, když ji budete jíst čas-
to a po menších porcích. Nejlépe jako přílohu k jídlu či jako 
součást salátů. Nikdy ji tepelně neupravujte. Je obzvlášť dů-
ležitá pro lidi, kteří mají potíže s játry a s očima. Kvasit lze té-
měř všechny druhy zeleniny. Když se vám kvašení nepovedlo, 
můžete příště do syrové nakrouhané zeleniny přidat trošku 
již hotového pickles nebo kysaného zelí, které nastartuje kva-
šení.

Pro náš městský a zrychlený život je zajímavý jednoduchý 
recept na rychle kvašenou zeleninu:
•  1 kg jakékoliv zeleniny, na kvašení je nejvhodnější mrkev, 

zelí, cibule, ředkve či kedlubny
•  Cca 15–20 g mořské soli (pro krátké kvašení méně soli, 

pro dlouhé více)
•  Vhodná keramická, dřevěná nebo skleněná nádoba

Očištěnou zeleninu nakrouhejte najemno, cibuli nakrá-
jejte na  tenké půlměsíce a  mrkev nastrouhejte nahrubo. 
Všechno smíchejte ve velké míse se solí a pořádně rukama 
prohněťte. Můžete přidat i různé koření. Výborný je čerstvý 
nastrouhaný křen nebo kmín. Propracujte tak, aby zelenina 
pustila trošku šťávy. To je ideální chvíle pro napěchování do 
nádoby.

Na výrobu pickles existují speciální malé pickles soudky. 
Pokud je nemáte, použijte velkou skleněnou čtyřlitrovou 
sklenici. Zeleninu je nutné zatížit. Pickles soudky jsou na  to 
vybavené keramickou pokličkou i tyčkou a gumičkou na za-
tížení. Ale jde to jednoduše udělat i tak, že zeleninu zatížíte 
klasickou (předem umytou) sklenicí od minerálky naplněnou 
vodou, pískem nebo kamínky. Navíc minerálka se přesně ve-
jde do hrdla čtyřlitrové skleněné zavařovačky. Pickles soudky 

jsou vybaveny i pokličkou, která zajistí, aby do nádoby nešlo 
příliš vzduchu.

Nádobu umístěte na místo se stabilní pokojovou teplotou. 
Hlavně ne k topení nebo na místo, kam svítí sluníčko. Kvašená 
zelenina nemá ráda střídání teplot. Nechte 3 až 5 dní kvasit. 
Může se stát, že ze sklenice začne vytékat kysaná šťáva, proto 
postavte nádobu raději do hlubokého talíře.

Když je zelenina zkvašená a je v ní hodně šťávy, přendejte 
zeleninu do zavařovacích skleniček. Dbejte na to, aby byla po-
nořená v kysané šťávě. Vložte do ledničky. Takhle vám vydrží 
i několik měsíců.

Zdroj: internet
 (BK)

          Troubský hrnec

Vánočka

Přísady: ¾ kg mouky (polovina polohrubé 
a  polovina hladké mouky), 1 kostka kvasnic, 
3/8 l mléka, 16 dkg cukru krupice, 16 dkg másla 

– rozpustit, citrónová kůra, 1 vanilkový cukr, 2 lžíce oleje, 4 
žloutky, 8 dkg mandlí, 5 dkg rozinek, lžička soli.

Postup: Ušleháme žloutky s cukrem krupicí a vanilkovým 
cukrem. Pak přidáme olej, citrónovou kůru, rozpuštěné máslo, 
vlahé mléko, kvasnice a mouku, sůl. Umícháme těsto a nechá-
me 2 -3 hodiny vykynout. Pak těsto vysypeme na vál, prohně-
teme a  přidáme nasekané mandle a  rozinky. Těsto vrátíme 
zpět do mísy a necháme znovu nakynout. Po nakynutí opět 
vysypeme na vál, rozdělíme na díly (3 – 2 – 1), z dílů vyválíme 
válečky a upleteme vánočku. Necháme na vymazaném ple-
chu nakynout. Nakonec napícháme na vánočku kousky man-
dlí, potřeme bílkem a pečeme ve vyhřáté troubě asi 1 hodinu 
(teplotu dle své trouby jak peče: 180 - 200 stupňů).

Medové trubičky na vánoční stůl

Přísady: 340 g hladké mouky, 270 g moučkového cukru, 
80 g medu, 2 celé vejce, ½ kávové lžičky jedlé sody, čokoládo-
vá poleva na namáčení.

Krém: 1 slazené mléko (salko), 250 g másla
Postup: Nejdříve vypracujeme těsto – z  mouky, mouč-

kového cukru, medu, vajec a  jedlé sody. Necháme 2 hodiny 
odpočinout. Pak vyválíme z těsta 2 až 3 mm silný plát a vykra-
jujeme z něj kolečka o průměru 6 až 7 cm. Kolečka upečeme 
v předehřáté troubě na 150 stupňů asi 15 minut. Ještě horké 
stáčíme kolečka na vařečku, aby vznikly trubičky, a hned z va-
řečky stahujeme (dejte si na plech koleček ze začátku jen pár, 
abyste vyzkoušeli stáčení na vařečku, protože se musí stáčet 
opravdu horké!).

Připravíme si krém tak, že uvaříme neotevřené slazené 
salko ve vodní lázni asi 2 hodiny. Do vychladlého salka zašle-
háme máslo. Krémem naplníme trubičky a konce naplněných 
trubiček namáčíme v čokoládové polevě.

Medové trubičky se musí nechat rozležet v  chladu, a  to 
alespoň jeden týden.

Přeji všem kuchařkám do nového roku jen to nejlepší 

a nejchutnější pečení a vaření. Ať se vám vše podaří. 
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OFSETOVÁ TISKÁRNA

VEŠKERÝ ČERNOBÍLÝ VEŠKERÝ ČERNOBÍLÝ 
I BAREVNÝ TISK,I BAREVNÝ TISK,
JEDNOSTRANNÝJEDNOSTRANNÝ
I OBOUSTRANNÝI OBOUSTRANNÝ
DO FORMÁTU A2

Podolí u Brna 115
PSČ 664 03
Tel.:      544 228 378
E-mail: protissro@volny.cz

www.protissro.cz

�  vydavatelství, nakladatelství 
�  potisk dopisních obálek 
�   tisk firemních tiskopisů, účtenek, bločků, navštívenek, firemních kalendářů,

vstupenek, reklamních letáků, pozvánek na prezentace, prospektových 
materiálů, záručních listů, katalogů, příruček, návodů k použití, knih, brožur, 
publikací, vystřihovánek, omalovánek, periodických i neperiodických 
tiskovin, etiket, obalů, plakátů aj. 

�  grafické návrhy a zpracování logotypů
�  zpracování podkladů pro tisk a osvit CTP
�  nízkonákladový barevný digitální tisk

vše včetně knihařského zpracování, perforace, spirálování,  výseků, ražby a číslování včetně čárových kódů

Troubský hlasatel, zdarma. Vydavatel: Obec Troubsko (www.troubsko.cz). Počet výtisků tohoto čísla: 710 ks. Vychází: 6x ročně. 
Redakční rada: Blanka Končická (BK), Helena Sedláčková (HS), Eva Šmahlíková (EŠ), Zuzana Jasinková (ZJ), Petr Kaniok – korektury textu. 

Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz. Registrace MK ČR E 10287. 

Grafi cká úprava a tisk: PROTIS spol. s r.o., Podolí. Uzávěrka dalšího čísla: 15. 1. Distribuce: ÚNOR 2014

Pokud máte nějaký vyzkoušený dobrý recept, podělte se 
s námi a pošlete nám ho na mailovou adresu: zpravodaj.th@
seznam.cz nebo můžete recept přinést na Obecní úřad.
  (HS)

          Jak se máte, sousede?

Někde v nějaké obci se baví sousedé: 

„No, představte si, že u  nás konečně dělají ka-
nalizaci. To je ale hrůza, neustále rámus, špinavá 
silnice, nemáme kde parkovat a navíc si zašpiním 
auto i boty. A vůbec jim to dlouho trvá. Kdoví, zda 
je to nějak organizované. Co vám mám, sousede, 

vyprávět. Ale kanalizace je potřeba, to je jasné, jen to všech-
no okolo je…pro nás všechny dost náročné.“ Druhý soused 

mu na to povídá: „U nás se taky před lety budovala kanalizace 
a nyní se obec rozhodla opravit chodníky. Auta parkujeme od 
domu, nemůžeme zajet autem k  domu, když potřebujeme 
vyložit z auta nákup, no také hrůza! Ale nové chodníky chce-
me. To vám, sousede, snad říkat nemusím, že ani chleba se 
neupeče bez toho, aby se rozsypala mouka, ušpinila vařečka, 
a jak víme všichni, není hotov za vteřinu. Všechno má svůj čas 
a svoje postupy, bez kterých není možné odvést dobrou prá-
ci, a na to bychom neměli zapomínat.“ 

    …nebo to bylo u nás v obci?

Blíží se konec roku, tak přeji všem sousedům, ať stihnou 
vše, oč v  tomto roce usilovali (bez sekundantů číhajícími 
za zády) a ať v novém roce je vaše životní cesta bez překá-

žek a ať se vám daří jen dobrá práce!!

 (HS)

         Inzerce

PRODÁM MED OD VČELAŘE Z EKOLOGICKY 
ČISTÉ OBLASTI VYSOČINY.  TMAVÝ (MEDOVI-
COVÝ) 1 KG ZA 120 Kč. 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE:
E. ŠMAHLÍKOVÁ,  TEL. 602 874 958

DÁRKOVÉ POUKAZY SLUŽEB, VÁNOČNÍ BALÍČKY 
zboží pro zdraví

ALTERNATIVNÍ STUDIO NA VESELCE
Tel.: 604 383 073

www.oldriska-masaze.cz V případě Vašeho zájmu o inzerci napište na e-mail:
zpravodaj.th@seznam.cz.

Místo pro vaši reklamu


