
TROUBSKÝ
H L A S AT E L

prosinec 2020
číslo 150
ročník XXVIIII

TROUBSKÝ
H L A S AT E L

Halouzkův betlém již k brněnským Vánocům neodmyslitelně patří. Je druhým největším svého druhu na světě a najdete v něm více než stovku dřevěných ručně vyřezávaných fi gur 
Foto: V. Litworová

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
v úvodu posledního letošního vydání Troubského hlasatele 
vás všechny co nejsrdečněji zdravím a přeji všem klidný 
adventní čas, prožitý v rodinném kruhu a v plném zdraví. 
Atmosféra letošního adventu, stejně tak jako celý rok 
2020, je pochopitelně poznamenána celosvětovou pandemií 
koronaviru. V záplavě názorů a komentářů k této nešťastné 
situaci mi utkvěla slova teologa Marka Orka Váchy, který 
řekl: „Kdo řekne, že ví, co bude za dva měsíce, tak neví.“ 
Tato slova by, myslím, rozporoval málokdo. Pokud bych měla 
vystihnout letošní rok jedním slovem, bylo by to za mne 
slovo nejistota. Nejistota se vkradla do všech oblastí našeho 
života a nezbývá nám než se s ní poprat. S jistou nadsázkou 
se dá říci, že jediná jistota je v tom, že si pomůžeme sami. 
Úžasná vlna solidarity a pomoci, která zavládla v těch 
nejtěžších chvílích, byla krásnou ukázkou mnoha dobrého v 
nás a může být povzbuzením pro další období. Ani v tomto 
náročném čase jsme nezapomněli na starší spoluobčany a 
nově narozené děti. Namísto tradičních přátelských setkání 
a vítání nových občánků jsme zvolili alespoň individuální 
přání. Věřím však, že i ta všechny navštívené potěšila, 

stejně jako malé dárky na památku. Osobně nejsem velkým 
příznivcem matematiky, ale někdy mají čísla své kouzlo. 
Tak tedy, v letošním roce jsme mohli uvítat v naší obci 15 
nových občánků. A to je přeci krásné! Velkým potěšením pro 
mne bylo i listopadové sázení stromů v obci, které se setkalo 
s ochotnou pomocí řady z vás. Věřím, že nezůstane jen u 
samotného zasazení stromů, ale že řada sazečů také naplní 
svá slova o péči o „svůj“ strom. A protože se říká postav 
dům, zasaď strom a zploď potomka, nemělo by zůstat bez 
povšimnutí i to, že jsme se významně posunuli v letošním 
roce i s přípravou nového územního plánu.

S nadějí na lepší časy tedy společně 
vykročme do roku příštího. 
S přáním všeho dobrého, zdraví a vitality

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka
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Naši jubilanti
V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let a 
více. Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a hlavně pevné 
zdraví.

V MĚSÍCI PROSINCI 2020 A V LEDNU A V ÚNORU 2021 SLAVÍ ŽIVOTNÍ 
JUBILEUM TITO NAŠI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ:

paní Hana Cetkovská, ul. Nár. odboje            70 let
paní Alena Svobodová, ul. Pod vinohrady     70 let
pan Vladimír Ryba, ul. Vyšehrad 70 let
pan Lubomír Machač, ul. Sadová 70 let    

paní Vlasta Pazourková, ul. Lišky 71 let
paní Zdeňka Jonášová, ul. Nár. odboje 71 let
paní Jana Doležalová, ul. U dráhy 72 let
paní Mária Horáčková, ul. Školní 72 let

USNESENÍ

U S N E S E N Í zasedání č. 14 Zastupitelstva obce Troubsko konaného dne 16. 11. 2020
v zasedací místnosti obecního úřadu Troubsko od 18.00 hod.

1a/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje způsob hlasování zvednutím ruky.

1b/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.

1c/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Martin Křivánek, p. Jiří Koutný.

2/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje upravený program jednání.

3/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví nemovité věci a infrastrukturního 
majetku – přístupová komunikace na parc. č. 1442/119 s dárcem J. P. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

4/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje kupní smlouvu spolu se smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty, parc. 
č. 335/11 v k. ú. Troubsko s Ing. I. L., v kupní ceně 50.000 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

5/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje kupní smlouvu, parc. č. 335/10 v k. ú. Troubsko s S. S. za cenu 27.500 Kč a 
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

6/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje kupní smlouvou, parc. č. 335/10 v k. ú. Troubsko s J. S., Mgr. M. R., M. R., v 
ceně 27.500 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

7/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje darovací smlouvu, parc. č. 335/12 v k. ú. Troubsko s Ing. arch. A. P. a 
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

8/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí dotace na mzdu pedagoga pro 1. třídu pro ZŠ a MŠ Troubsko 
pro školní rok 2020/2021 ve výši 720.000,-Kč, vypořádání dotace na mzdu pedagoga pro školní rok 2019/2020 s 
nevyčerpanou částkou 100.617,48Kč proběhne formou snížením převodu fi nančních prostředků schválené dotace 
na mzdu pedagoga pro 1. třídu ZŠ a MŠ Troubsko pro školní rok 2020/2021.

9/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje podání žádosti o dotaci k investičnímu záměru č. 4/2020 Vybudování 
chodníku na ul. U Dráhy.

10/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje investiční záměr č. 5/2020 Rozšíření stávajícího dětského hřiště na ul. Lišky 
v Troubsku.

11/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje podání žádosti o dotaci k investičnímu záměru č. 5/2020 Rozšíření 
stávajícího dětského hřiště na ul. Lišky v Troubsku.

12/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje investiční záměr č. 6/2020 Rekonstrukce mostu X5 u ZŠ.

13/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje podání žádosti o dotaci k investičnímu záměru č. 6/2020 Rekonstrukce 
mostu X5 u ZŠ.

14/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje investiční záměr č. 7/2020 Výstavba parkovacího stání Troubsko, ul. Nová.

15/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje podání žádosti o dotaci k investičnímu záměru č. 7/2020 Výstavba 
parkovacího stání Troubsko, ul. Nová.

16/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje investiční záměr č. 8/2020 Revitalizace lokality pod kostelem.

17/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje investiční záměr č. 9/2020 Úsekové měření v obci Troubsko.

18/14Z/2020  Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje knihovní řád Obecní knihovny Poděbrad Troubsko.
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ZŠ a MŠ Troubsko

Letošní začátek školního roku byl sice deštivý, zato radostný, protože se děti mohly vrátit do lavic. Hned první týden školáci trávili 
mimo budovu. Žáci třetího až pátého ročníku společně odjeli na adaptační pobyt do Svojanova u Moravské Třebové. Zde se mohli 
navzájem blíže seznámit či prohloubit své dosavadní vztahy. V rámci pobytu si zahráli mnoho kolektivních her. Program určený 
na stmelení tříd se jim velmi líbil. Děti z prvního a druhého ročníku rovněž absolvovaly stmelovací aktivity. Nejprve v Lednicko-
valtickém areálu a posléze i v rámci her na hřišti i mimo něj v Troubsku. Po návratu se s plným nasazením, společně se svými 
učiteli, dali do práce. Jako pomyslný Damoklův meč nad námi totiž visela hrozba omezení výuky při nepříznivé epidemiologické 
situaci. Z tohoto důvodu jsme již od počátku září připravovali děti na možnou distanční výuku. Pořídili jsme další (již třetí) sadu 
deseti notebooků, které je možno dětem zapůjčit. Samozřejmostí je vybavení novou technikou i pro učitele. Naštěstí se dá využít 
nabídek dotačních programů z EU, takže nemusíme zatěžovat rozpočet školy. Dalším krokem bylo přidělení přístupových hesel 
do Microsoft Teams, se kterými pracujeme a na kterých probíhala výuka již na jaře. Tato aplikace se nám velmi osvědčila. Je v ní 
možno nejen sdílet prezentace k probíranému učivu, používat tabuli, sestavovat testy, kvízy, ale i umožnit dětem se ve vyučovací 
hodině přihlásit, posílat splněné úkoly, psát doplňující informace a mnoho dalších možností pro zpestření výuky.
Nemalé úsilí jsme směřovali na intenzivní přípravu žáků prvních ročníků. Seznamovali jsme je s aplikací formou krátkých vstupů v 
době výuky, ale i ve speciálních krátkých kurzech nad rámec běžné výuky v odpoledním čase. Děti se naučily přihlásit do aplikace, 
orientovat se na klávesnici i pracovat s pedagogem přes monitor. Naše příprava se ukázala jako opodstatněná. Díky ní jsme hned 
první den uzavření školy promlouvali ke svým žákům online dle stálého (i když upraveného) rozvrhu. Příprava na online výuku má 
svá specifi ka a je časově dost náročná. Rovněž příprava testů, kvízů, doplňovacích cvičení nebo her je jiná než pro běžnou výuku. 
Naši učitelé jí věnují hodně času, tak jako i vyhodnocování a kontrole splněných úkolů. Rovněž na rodiče a mnohdy i prarodiče 
je kladen větší tlak a je třeba z jejich strany výrazné spolupráce a pomoci pro zvládnutí nového učiva. Děkujeme tedy všem za 
spolupráci, vstřícnost a úsilí, se kterým s námi spolupracují a tím zvyšují a zkvalitňují úroveň vzdělání svých dětí při distanční 
výuce.
S radostí jsme přivítali návrat dětí z prvního a z druhého ročníku zpět do lavic od 18. listopadu. První dny byly poněkud odlišné od 
těch, které jsme prožívali s dětmi počátkem října. Přeci jen je třeba nějakého času na adaptaci. Nyní si děti i učitelé užívají možnosti 
přímé vzájemné komunikace, a ne hovorů, do monitoru. Společně věříme, že se do zimních prázdnin setkáme se všemi našimi žáky 
v přímém kontaktu a ve zdraví si užijeme Vánoce.
Ráda bych popřála všem našim dětem, rodičům, prarodičům i milým čtenářům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 
hlavně pevné zdraví, pohodu a optimismus.

Za veškeré zaměstnance a děti ze ZŠ a MŠ Troubsko 
Mgr. Ivana Kašparová

pan Jan Pazourek, ul. Nár. odboje 72 let
paní Marie Coufalová, ul. Nár. odboje 72 let 
paní Jana Hlobilová, ul. U dráhy 72 let
paní Marie Truncová, ul. Nár. odboje 72 let
pan Miloslav Soldán, ul. Lišky 72 let
pan Miroslav Duchoň, ul. Nár. odboje 72 let
pan Ing. Vladimír Procházka, ul. Nár. odboje 73 let
pan Robert Chmela, ul. Vyšehrad 73 let
paní Růžena Tesařová, ul. Nár. odboje  73 let
pan Zdeněk Vyzibla, ul. Pod vinohrady 74 let
pan Josef Kazda, ul. Veselka 74 let
pan Karel Holík, ul. Nár. odboje 74 let
paní Alena Bedřechová, ul. U rybníka 75 let
paní Vladislava Černíková, ul. Nár. odboje 75 let
paní Slavomíra Vodáčková, ul. U dráhy 75 let
paní Ludmila Zmrzlíková, ul. Vyšehrad 76 let
pan Rudolf Kostelecký, ul. Jihlavská 76 let
pan Jaroslav Mikulášek, ul. Vyšehrad 76 let
paní Ludmila Velebová, ul. Vyšehrad 77 let
pan Jiří Matoušek, ul. Nár. odboje 77 let
pan Pavel Svoboda, ul. Nár. odboje 77 let
paní Jana Široká, ul. Sadová 77 let
paní Jindřiška Pazourková, ul. U rybníka 77 let
pan Václav Vyzibla, ul. Pod vinohrady 77 let
paní Anna Bučková, ul. Nová  78 let
paní Eva Čupová, ul. Veselka  78 let

pan Josef Michna, ul. Jihlavská  78 let
paní Květoslava Svobodová, ul. Jihlavská  78 let
pan Pavel Veleba, ul. Vyšehrad  78 let
pan Pavel Mífek, ul. Zámecká  78 let
paní Danuše Ruberová, ul. Vyšehrad  78 let
pan Otto Prokop, ul. Vyšehrad  78 let
paní Olga Fialová, ul. Nár. odboje 79 let
paní Marie Partyková, ul. Nár. odboje  79 let
pan Bohuslav Široký, ul. Sadová  80 let
pan August Turek, ul. U lednice  80 let
paní Marcelína Valentová, ul. Nár. odboje  80 let
paní Jindřiška Bartoňková, ul. Nár. odboje  80 let
paní Jaroslava Kroupová, ul. Školní  81 let
paní Věra Tkáčová, ul. Nár. odboje  81 let
pan Karel Váňa, ul. Nová   81 let
pan Ing. Vítězslav Žák, ul. Ostopovická  81 let
paní Marie Vágnerová, ul. U dráhy  82 let
pan Ladislav Dvořák, ul. Nár. odboje 83 let
paní Vlasta Bartoňková, ul. Nová  84 let
paní Bohumila Sáčková, ul. U dráhy 87 let
paní Zdeňka Potužáková, ul. Nová   88 let
paní Mária Hanušová, ul. Vyšehrad   91 let
paní Marie Kubová, ul. Školní 91 let
paní Marie Jeřábková, ul. Sadová   92 let 
paní Marie Berková, ul. Družstevní    95 let            
    

L. Chaloupková, matrikářka
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Farnost TroubskoFarnost TroubskoFarnost Troubsko

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Počasí venku se již rozloučilo s krásnými slunečnými dny, barevné listy ze stromů téměř opadaly a připomněly nám blížící se zimní 
období. My jsme před vypuknutím druhé vlny pandemie zvládli s dětmi podniknout několik výprav do vzdálenějšího okolí, během 
kterých jsme navštívili jeskyni Pekárna, Papouščí farmu Bošovice, hrad Veveří a farmu Jalový dvůr. Děti se mohly na základě 
vlastního prožitku seznámit nejen se zvířátky, ale také se pohádkovou a zábavnou formou dozvěděly něco málo o historii místa, 
kde žijí.
V současné době se dny zkracují a prodlužující se večery nás připravují na nejkrásnější čas v roce – dobu adventní. Děti si mezi 
sebou začínají šeptat vánoční přání a my je vedeme k vzájemné lásce a přátelství, které by však mělo vytrvat po celý rok. Povídání 
o svatém Martinovi a s tím spojenými pranostikami navodilo mírně sváteční atmosféru a povzbudilo nás k zahájení nácviku 
vánočních básniček a koled. V letošním roce je vzhledem k probíhající pandemii vše tak trochu jiné, ale my i přesto se snažíme si 
s dětmi každý den naplno užívat.
Těšíme se na období, které nás zavede zpátky do dětských let, a my se společně budeme moci radovat z nadcházejících svátků. 
Pojďte se těšit s námi! Zapomeňte na shon, úklid a nákupy a užijte si dobu adventní i vánoční se svými blízkými.
Přejeme pokojné, radostné a ve zdraví prožité vánoční svátky a v roce 2021 kromě zdravíčka a lásky přejeme sluníčko nejen na 
obloze, ale také v srdíčku nás všech.

 za děti, pedagogy a provozní pracovníky MŠ Troubsko
Mgr. Kateřina Kamenická

„NAŠÍ PRVNÍ VOLBOU JSOU – ŠŤASTNÉ VÁNOCE!“
 Tento „volební“ slogan, který se objevil na titulních stránkách letáků obchodních řetězců začátkem listopadu, vypadal jako 
pozvednutí praporu odhodlání k rozhodnému tažení do boje s koronavirem. Jak tento boj dopadne, kdo zvítězí? To byla otázka, 
která byla posilována nadějí, že supermarkety neprohrají, že Vánoce budou, a to hlavní, že koronavirus bude ve své vrcholné 
úderné síle přemožen nebo oslaben.

 V určitých intervalech jsme účastníci voleb kandidátů do různých institucí. Nebo s napětím sledujeme volby, kterých se osobně 
neúčastníme, ale velmi je sledujeme a fandíme tomu, kterého bychom volili sami. Vedle těchto voleb jsme však a třeba i několikrát 
denně stavěni do situací, kdy se musíme rozhodnout a volit, co vidíme jako správné nebo lepší. Život je totiž cesta, která není 
přímočará, a nejsou pro nás nachystané vyježděné koleje. Denně je nutno volit to správné, pravé, obecně řečeno dobro. Samozřejmě 
že může být subjektivní, ale k tomu slouží mnoho pomocných ukazatelů, které upozorní, že tudy cesta nevede. Pro každého jsou 
to v prvé řadě rodiče, vychovatelé, dobří přátelé, představení, společenství a jiné, kteří ukazují objektivitu správného směrování. 
Život není cesta vedoucí nikam, má cíl – naplnění dobra. Na té cestě mnohé dobro je nám vzato, ale nesmíme rezignovat, je to 
dobro částečné a je nutno pokračovat dál. 

Vyšila sestra dominikánka Česlava Talafantová ze Střelic

Prožívání Vánoc s omezenými možnostmi 
by bylo smutné, kdybychom my zůstali 
smutnými. Není přece důvodu, neboť platí, 
co bychom rádi ve velkém společenství 
z plných, koronavirem nezasažených 
anebo vyléčených plic zpívali: „Narodil 
se Kristus Pán – nám, nám narodil se!“ 
Aby to třeba jen v duchu, zvláště v kruhu 
rodiny zpívali všichni v myšlence na ty, 
jejichž plíce jsou ventilovány kyslíkem, 
aby se uzdravili, na ty, kteří se nad nimi 
sklánějí a tají se jim dech v naději, že 
jejich služba pomůže zachránit. 

Celou Biblí zní pozvání k volbě cesty, 
která vede k cíli. „Hleď, předkládám ti 
dnes život a štěstí, smrt i neštěstí. Vyvol si 
život, miluj Hospodina, svého Boha, choď 
po jeho cestách…!“ (Dt 30,15 nn).

Vánoce jsou oslavou života v plnosti, 
ke kterému nám otevřel dveře Ten, jehož 
příchod do našeho světa oslavujeme. 
Života, který je víc než vyléčení z covidu 
19. Kéž správná volba případný pocit 
ztráty nahradí trvalou radostí. To jsou 
Vánoce. 

František Koutný, farář
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PODSKALÁK

K oslavám čtyřicátých „narozenin“ Podskaláku přibyla jeho členům další radost. Od Jihomoravského kraje totiž spolek obdržel 
dotaci na podporu rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2020. Cílem toho programu je podpora subjektů působících 
zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků 
zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek. Podskalák pořádá dvoje 
hody do roka, folklorní ples a jiné kulturní akce, a navíc jezdí vystupovat po celé republice. Proto jsou pro náležitou reprezentaci 

CIMBÁLOVÁ MUZIKA KYNIČAN 
A JEJÍ NOVÉ CD, KTERÉ PRÁVĚ 
VYCHÁZÍ

Foto: Tereza Křivánková

Foto: archiv Kyničan

„Zahréte mně do kolečka“ je název nového alba cimbálové 
muziky Kyničan. CD je vydáno k příležitosti desátého výročí 
založení muziky. Posluchači se s ním mohou seznámit už letos 
v prosinci. 
Muzika vznikla v roce 2009 v Moravských Knínicích. Mimo 
repertoár z tradičních folklorních oblastí Moravy se muzika 
zaměřuje i na interpretaci písní z rodného Brněnska a 
Podhorácka. Muzika se také pravidelně podílí na organizaci 
verbířské soutěže v Moravských Knínicích. 
V roce 2018 muzikanti účinkovali na Mezinárodním folklorním 
festivalu ve Strážnici a doprovázeli posléze laureátem oceněný 
program „Ta brněnská mája tenká“. Toto vystoupení bylo dalším 
impulsem, aby byly nahrány méně známé, ale krásné melodie 
z našeho kraje. 
Na hudebních aranžích nového alba se podílel Josef Varmuža 
(dřívější člen Varmužovy cimbálové muziky) a Aleš Kudláček 
(CM Kyničan).
Poslechněte si tedy tyto příběhy, které jsou veselé i smutné, 
plné radosti i strasti... jako život. A proto: Zahréte mně do 
kolečka, páni muzikanti!
Více informací, kde lze CD koupit, můžete najít na webu 
www.cmkynican.cz

nezbytným vybavením členů spolku kroje, které jsou pýchou a 
ozdobou každého tanečníka. Tak jako vše, i krojové součástky 
se opotřebovávají a zub času je nahlodává. Podskalák tedy 
využil tuto dotaci na obnovu krojového vybavení spolku. Dotace 
pokrývá padesát procent celkových nákladů, druhou polovinu 
nákladů fi nancuje řešitel projektu.
Díky dotaci Podskalák pořídil celkem 23 nových krojových 
součástek, 3 kompletní všední dívčí kroje a materiál na 
výzdobu koní pro jízdu králů. Pánské holínky (9 ks) ušil pan 
Alan Kvasnička z Brna-Komína. Půlky (5 ks) vyšívá dílna 
Tradice Slovácka z Blatničky pod Svatým Antonínkem. Pánské 
kabáty (2 ks) a červenou šerhovu vestu šije krejčovství Renata 
Jahodová z Telnice. Turecké šátky (3 ks), látky na všední kroje 
a madeirové šátky k ženáčskému kroji a materiál na výstroj koní 
byly pořízeny v prodejně Lidové kroje v Brumovicích. Z dotace 
poskytnuté Jihomoravským krajem jsme tak pořídili široký 
sortiment krojové výbavy, která snad udělá radost nejedné 
stárce či stárkovi na dalších pár let a pohladí oko pozorovatele.

Za Podskalák, z. s., 
Tereza Křivánková

Spolky, kluby, akce...
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VÝROČÍ PODSKALÁKU ANEB JEŠTĚ JEDNOU A LÉPE

V minulém čísle jsme uveřejnili článek s názvem VÝROČÍ PODSKALÁKU. Do tisku se nám ale vloudil tiskařský šotek, 
který zařídil, že jsme bohužel otiskli necelou polovinu textu. Omlouváme se Martinu Křivánkovi, který článek připravil, a 
uveřejňujeme jej ještě jednou, tentokrát celý. 

Redakce TH

V druhém zářijovém víkendu proběhly oslavy 40 let spolku a souboru Podskalák a rád bych zde shrnul dojmy ze samotné akce i 
jejího zákulisí popisem celého průběhu.

Pro nás organizátory vše začalo téměř rok dopředu zajištěním prostor, kapel, souborů, zvukaře a dalších, ale to není úplně 
podstatou tohoto příspěvku. Pro návštěvníky akce začala v pátek 11. září, kdy byla ve čtyři hodiny slavnostně otevřena výstava 
40 let Podskaláku. Přípravě této výstavy věnovali obrovské úsilí Milan Svěrák a Víťa Volánek a mohli jsme tak na desítkách panelů 
zhlédnout především novodobou historii troubského folkloru, ale i starší fotografi e a zápisy. Byly vytvořeny soupisy stárkovských 
párů, akcí, na kterých Podskalák vystupoval, vše podloženo obrovským množstvím fotografi í a plakáty. K vidění byly i starší a 
moderní artefakty: kamenná pamětní deska k Troubské výstavce v roce 1894, ocenění ze Strážnice, Krnáč…

Byla připravena i videoprezentace ze záznamů poskytnutých z různých zdrojů a bylo tak možné zhlédnout vybraná videa od 
poloviny 20. století až doposud.

Ze střelického muzea a ze soukromých zdrojů jsme zapůjčili krojové součástky pro rekonstrukci postav starce a stařeny z Troubska 
vítající návštěvníky na národopisné výstavě v Praze roku 1895.

Když jsme po třech dnech provozu museli v neděli celou výstavu, jejíž instalace probíhala dva dny, demontovat, posteskli jsme si, 
že v Troubsku nemáme prostor, kde by výstupy takovéto práce nejen folklorních nadšenců mohly být vystaveny trvale. Vše tedy 
bylo zabaleno do krabic, a kdo ví, kdy zase spatří světlo světa.

V sedm hodin následovala přednáška Mgr. Jana Blažka, pracovníka Národního ústavu lidové kultury a člena spolku Brněnsko tančí 
a zpívá na téma lidové kultury v Troubsku, zaměřená na období počínaje koncem 19. století. Bylo nám představeno množství 
materiálů, fotografi í a poznatků, které Honza během svého dlouhého studia oblasti Brněnska v archivech o Troubsku nastřádal. 
Prezentoval se zápalem sobě vlastním a obsah prezentace, který by pokryl prostor klidně na tříhodinovou přednášku, nám poskytl, 
tak jak nám ostatně poskytuje i další materiály, které během své práce vypátrá.

Po přednášce jsme se všichni těšili na cimbálovou muziku Kyničan, ovšem ve čtyři hodiny odpoledne během příprav nás překvapil 
telefonát od primáše muziky. Právě dostal zprávu z hygieny, že má pozitivní test na novou chřipku a celá hudba je tak v karanténě. 
Ihned jsme začali hledat na různých muzikantských facebookových skupinách náhradu. Nakonec se podařilo, i když bez cimbálu. 
Byli jsme velmi rádi, že se najdou ochotní muzikanti, kteří si takto narychlo dokážou udělat čas. Čtyři z nich měli u nás vystupovat 
v rámci sobotního programu (za Hájek, Omičan a Slovácký krúžek) a velmi nás tak potěšilo, že nás podrželi i v pátek.

V sobotu od ranních hodin probíhalo poměrně hektické dochystávání farních prostor, ale samotné odpoledne proběhlo nad 
očekávání dobře, především díky slunečnému počasí a krásnému prostoru farní zahrady. V kooperaci s organizátory farního dne 
zde bylo zařízeno perfektní pódium, oslovili jsme zkušeného zvukaře z divadelního spolku Křemen a moderátora z řad starších 
Podskaláků. Spolu s připraveným občerstvením a zázemím pro soubory už se tak jednalo o slušný menší festival.

Návštěvnost byla uspokojivá, dorazila dokonce (i když se zpožděním) delegace ze španělské televize a lidé z blízka i z dáli. Diváci 
mohli zhlédnout vystoupení souborů z Komína, Střelic, Ostopovic, Dolních Kounic, Slováckého krúžku z Brna a samozřejmě 
mladých, starších i nejmenších Troubšťáků. Hudební doprovod souborům poskytla muzika Hájek z Ostopovic, cimbálová muzika 
Omičan a muzika Slováckého krúžku.

V průběhu odpoledne proběhlo také poděkování osobnostem, které se zasloužily o udržení a rozvoj tradic v Troubsku, a došlo i k 
navrácení 30 let ztraceného ostopovského babského práva troubskými aktéry jeho krádeže. Byla také představena kniha „To za 
nás aneb Zápisky troubských stárků a stárek“, o které je detailnější zmínka v samostatném příspěvku.

Jako shrnutí sobotního odpoledne si dovolím zveřejnit e-mail, který dorazil od vedoucí skupiny z Komína:

„Chtěla bych Vám poděkovat za vzorně provedenou a přichystanou akci k výročí Podskaláku. Všichni Komíňáci byli velice spokojeni. 
Moc se jim líbilo prostředí, zajištěnost zázemí a všudypřítomná pozitivní energie, která se objeví tam, kde se dělá všechno s láskou 
a nasazením pro věc samou. Věřím, že jste akci připravovali dlouho a že jste měli i bezesné noci. Ještě jednou Vám a všem Vašim 
spolupracovníkům moc děkuji za celou Krojovanou skupinu. Budu se těšit na další spolupráci s Podskalákem.“

Na farní zahradě se pak pomalu začalo uklízet, ale ještě poslední skupinky, i s muzikanty, zůstávaly na místě a čekaly s přesunem, 
až začne na Sokolovně večerní zábava s dechovou hudbou Zlaťulka. Očekával jsem, že na ní bude po náročném odpoledni takříkajíc 
„mrtvo“, ale především zdrživší se návštěvníci z Ostopovic a Slováckého krúžku se postarali o skvělou zábavu a o pauzách vždy na 
parketě rozezpívali kola. I když hudba dohrála v jednu hodinu, někteří se přesto vraceli domů nad ránem.

Na neděli jsme avizovali účast krojovaných na mši, která byla zároveň zahájením farního dne, ale bohužel se nás ukázala jen 
hrstka. Po mši jsme s panem farářem vyrazili pěšky na hřbitov a položili věnec na hrob Martina Procházky. Oslavy založení 
Podskaláku tak byly zakončeny poděkováním jednomu z hlavních iniciátorů jeho vzniku.

Závěrem ještě velké díky obci za to, že nám fi nančně pomáhá při pořádání kulturních akcí, a panu faráři za poskytnutí prostor fary 
a farní zahrady. Upřímný dík také všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách akce, ať už svými nápady či jejich realizací, ale 
především svým drahocenným časem.

Za Podskalák
Martin Křivánek
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Foto: Martin Křivánek

Foto: Martin Křivánek Foto: Martin Křivánek

ZAHRÁDKÁŘI
PRÁZDNINOVÉ TOULKY PO NAŠÍ VLASTI

Letošní jaro bylo hodně složité, z důvodu pandemie coronaviru byla samá omezení a uzavření, nemohlo se svobodně 
cestovat. O to více jsme se těšili na léto a prázdniny, že společně alespoň navštívíme některá známá i zcela neznámá 
místa v naší republice. 

Červenec – výlet do jižních Čech
V červenci jsme strávili krásný týden v jižních Čechách v obci Mojné, kousek od Českého Krumlova. Bydleli jsme v penzionu, odtud 
jsme vyjížděli po okolí. Český Krumlov, úžasné historické město s rozsáhlým hradem a zámkem a barokní zahradou s francouzskou 
a anglickou zahradní úpravou. Křivolaké uličky a zákoutí v podhradí, hospůdky a obchody, všude krámky a ulička řemesel. Jak to 
bylo hezké, samí Češi, sem tam Němec, žádný Číňan nebo Japonec, zkrátka pohoda. Po Vltavě se plavili vodáci a zdravili jsme 
je pozdravem AHOJ a všude se nesla ozvěnou jejich odpověď. Další den jsme navštívili České Budějovice s Černou věží a velkým 
náměstím. Dali jsme si dobrý oběd v oblíbených Masných krámech. Kousek odtud je osada Římov s klášterem a křížovou cestou – 
oblíbené poutní místo. Nedaleko Mojného je malá vesnička Černice, tam jsme každý večer chodili do oblíbené hospůdky zakončit 
náročný den.
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Srpen – dva výlety po jižní Moravě
V srpnu jsme se toulali v Jihomoravském kraji. První výlet byl do vinařského města Miroslav u Znojma, kde jsme navštívili 
zámek. Z dalších miroslavských památek stojí za zhlédnutí barokní kostel sv. Petra a Pavla (1729). Také je zde synagoga a 
židovský hřbitov starý cca 500 let. Samotný zámek v majetku města je opravený a můžete si v něm prohlédnout sochy a 
plastiky akademického sochaře – rodáka Pavla Vrábela. Největším lákadlem je ovšem expozice reprodukcí Slovanské epopeje 
Alfonse Muchy ve formě velkoformátového puzzle. Je tam všech 20 zmenšených obrazů, které nechalo natisknout 40 místních 
nadšenců, a za půl roku bylo toto unikátní dílo hotovo. 

Dalším srpnovým výletem byla návštěva obce Police v třebíčském okrese, kde stojí opravený a málo známý zámek. Cesta 
byla dlouhá, mnoho objížděk, jedna nás dovedla až k Vranovské přehradě pod hrad Cornštejn. Odtud po slabé půlhodince se 
konečně objevila cedule se začátkem obce Police. Je tam jen pár domů a malá náves se svatostánkem. Samotný goticko-
renesanční zámek z 16. století stojí za velkou kaštanovou alejí, kterou musíte projet. V zámku je několik expozic. V přízemí 
je výstava věnovaná památce letců a osudů vojáků RAF z druhé světové války. V prvním patře je docela zajímavá výstava 
historických motocyklů značky ČZ a Jawa. Exponáty zapůjčili různí majitelé těchto slavných jednostopých vozidel a jsou zde 
také k vidění amatérsky postavené závodní stroje. V nejvyšším patře zámku je přestěhovaná výstava věnovaná zpěvákovi 
Waldemaru Matuškovi. Je to soukromá výstava pana Miroslava Frosta, která byla 10 let v Jaroměři-Josefově. Výstava mapuje 
životní dílo tohoto populárního zpěváka. Najdete zde množství plakátů, knih, fotografií a cen, které nasbíral v hudební branži. 
Po dobu prohlídky vás doprovází Waldemarovy písně.

Pokud vám to někdy vyjde, stojí tato místa opravdu za návštěvu.
Doležal Pavel – dopisovatel

Foto: P. Doležal

Foto: P. DoležalFoto: P. Doležal
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 Výsledky 4. liga – malá kopaná (podzim 2020) 
1. kolo SK Veselka – Cordoba 06 „C“ 4:2 Branky: Dvořáček Jaroslav 3×/ Dvořáček David
2. kolo SK Veselka – FC Erekce 3:3 Branky: Dvořáček J. 2×/ Dvořáček D.
3. kolo FC Habrůvka – SK Veselka 1:8 Branky: Sedláček D. 2×/ Král R. 3×/ Dvořáček D. 2×/ Dvořáček J.
4. kolo SK Veselka – FC Pivnice U Čápa 7:3 Branky: Dvořáček D. 4×/ Korol R. 2×/ Dvořáček J.
5. kolo FCC František Vláčil – SK Veselka 3:4 Branky: Dvořáček D. 3×/ Rejda P.

6. kolo SK Veselka – Hooftrimmer Gunners „B“ 3:3 Branky: Dvořáček J. 2×/ Dvořáček D.

7. kolo Sokol Křtiny – SK Veselka 0:1 Branky: Dvořáček J.

Soutěže v malé kopané byly bohužel 14. 10. 2020 přerušeny pro coronavirus.                          
Hráči SK Veselky děkují všem fanouškům za podporu a přízeň.

Pavel Rejda        

Celková tabulka soutěže
 

MUŽSTVO Z V R P SKÓRE BODY
1.  SK Veselka 7 5 2 0 30:15 17
2.  Sokol Křtiny 9 5 0 4 20:16 15
3.  KMK Dynamo Brno „B“ 7 4 1 2 21:18 13
4.  FC Habrůvka 6 4 0 2 28:17 12
5.  Cordoba 06 „C“ 6 4 0 2 21:14 12
6.  Hooftrimmer Gunners „B“ 6 3 1 2 19:17 10
7.  SK Jinačovice  7 3 0 4 16:23 9
8.  FCC František Vláčil 6 2 1 3 14:18 7
9.  FC Pivnice U Čápa 6 2 0 4 24:25 6
10. Kaša Team 6 2 0 4 14:16 6
11. FC Erekce 6 1 2 3 14:19 5
12. AMENINA 08  6 0 1 5 6:29 1

Všechny výsledky najdete na stránkách bsmk.cz nebo malakopanabrno.cz

Informujeme 

SK VESELKA

PŘÍPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Na tomto místě bych vás rád informoval o dění ve věci přípravy nového územního plánu obce Troubsko. Jak většina z vás ví, pustili 
jsme se do přípravy nových moderních pravidel pro budoucí rozvoj obce. Současný územní plán sídelního útvaru Troubsko je z roku 
1998 a s jeho změnou se započalo již v roce 2006. Vzhledem k patové situaci jsme v průběhu roku 2019 změnili samotný proces 
schválení územního plánu, a to tak, že jsme ukončili stávající proces na Městském úřadu Šlapanice, který se na tomto úřadu v 
listopadu 2017 prakticky zastavil. Vzhledem k přetíženosti Městského úřadu Šlapanice jsme se rozhodli, že pořizovatelem územního 
plánu obce Troubsko bude samotný Obecní úřad Troubsko s tím, že úřad si smluvně zajistí splnění kvalifi kačních požadavků 
prostřednictvím tzv. létajícího pořizovatele Ing. arch. Radka Bočka. Současně jsme se rozhodli, že započneme celý proces znovu, 
od zadání územního plánu, a to tak, aby bylo možné efektivně upravit urbanistickou koncepci a celkovou fi losofi i územního plánu 
Troubsko pro aktuální potřeby obce, které se pochopitelně po 20 letech výrazně změnily. Na jednání zastupitelstva obce v září 
2019 jsme schválili návrh zadání nového územního plánu a poté Rada obce vybrala ve výběrovém řízení projektanta nového 
územního plánu, kterým se stalo Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., pod vedením Ing. arch. Vandy Ciznerové. Projektanti 
zpracovali v polovině roku 2020 návrh nového územního plánu, ve kterém se vypořádávali jak se všemi profesními požadavky, 
tak i připomínkami veřejnosti a úskalími našeho zatíženého území. Poté bylo odbornou fi rmou DHW, s. r. o., zpracováno tzv. 
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Troubsko na udržitelný rozvoj území (zkráceně nazýváno též jako SEA). Dokumenty jsou k 
dispozici na webových stránkách obce v sekci územní plán. Na základě těchto dokumentů proběhlo dne 27. listopadu 2020 tzv. 
společné jednání určené primárně pro dotčené orgány, Krajský úřad JMK a sousední obce. Nyní dojde k vypořádání připomínek 
vzešlých ze zveřejnění územního plánu a ze společného jednání tak, abychom v přípravě postoupili do další fáze, jejíž součástí 
bude posléze i veřejné projednání územního plánu s veřejností.
O dalším vývoji v oblasti přípravy územního plánu vás budeme dále informovat v dalších vydáních Troubského hlasatele a 
prostřednictvím webových stránek obce. 

JUDr. Milan Švejda, Ph.D., radní a zastupitel pro územní plán
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Stalo se...

Z důvodu zjištění stavu výskytu potkanů v obci byla dne 8. 6. 2020 fi rmou Deratizace4D, s. r. o., 
provedena celoplošná deratizace obce. Prováděné práce zahrnovaly analýzu výskytu stop 
po hlodavcích v kanalizačních vpustích, položení deratizačních nástrah metodou zavěšení 
do vybraných kanalizačních vpustí, kontrolu spotřeby deratizačních nástrah ve stanoveném 
odstupu (cca 4 týdny), zakreslení výskytu do mapového podkladu obce a navržení dalších 
opatření v oblasti deratizace obce a rizik s ní spojených.
Při deratizaci byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40 g nástrahy Hubex. Celkem bylo 
deratizováno 217 vpustí a šachet. Při pokládce byla likvidována dvě ohniska výskytu (potkaní 
díry či jejich soustavy, pod kterými je hnízdo obvykle o cca 10–20 ks potkanů). Při kontrole 
muselo být jedno ohnisko (křižovatka ulice Zámecká, U Lednice a Vyšehrad), vzhledem ke 
své velikosti, ještě doplněno. Druhé ohnisko v oblasti Veselka již obnoveno nebylo a nebylo 
proto třeba provést další doplnění.

SÁZELI JSME STROMY, STROMKY, STROMEČKY
První listopadová sobota se nesla ve znamení výsadby nových stromů. I přes obavy spojené s nouzovým stavem a typickým 
listopadovým počasím se akce velmi vydařila. Akce samozřejmě proběhla za dodržení všech epidemiologických opatření. V 
krásném slunečném dnu pak nechyběla dobrá nálada a chuť do práce. Celé akci předcházela pečlivá příprava, především co do 
výběru stromů a jejich umístění v rámci naší obce. Celou akci profesně zaštítili otec a syn Chaloupkovi z místního zahradnictví. 
Byli nápomocni nejen s výběrem druhů a zajištěním stromů, ale i se samotnou realizací a následnou péčí o vysazené stromy. Svoji 
profesionalitu a zapálení pro věc rovněž ukázal i Myslivecký spolek Výrovka, který si vzal za své nejen výsadbu v lokalitě Vrbičky, 
ale i následnou péči o tyto stromy. Velký dík patří rovněž všem, kteří se nebáli a přišli přiložit ruku k dílu. Nejpočetnější skupinu 
nadšenců tvořili zástupci troubského Podskaláku. Díky vám všem!
Snahou bylo doplnit chybějící druhy dřevin nejen pro radost a užitek našich občanů, ale i pro včeličky a zvěř, která k nám zavítá 
či žije v našem katastrálním území.  

CELOPLOŠNÁ DERATIZACE OBCE 

Kontrola výsledků jarní deratizace byla provedena 7. 7. 2020 a přinesla procentuálně požer ve výši 55 %. To je silně 
nadprůměrné, co do „ideálního stavu“ v obci (cca 30 % bez děr) a relativně průměrné co do obcí, kde delší dobu deratizace 
nebyla provedena (cca 50–70 %). Velký výskyt dokládá i množství nalezených potkaních děr, které bývají jedním z jeho 
vnějších projevů. Z hlediska rozložení výskytu byly zjištěny následující poznatky:

• na Veselce byl výskyt zjištěn prakticky jen na ulici Veselka, kde byla nalezena také potkaní díra, naopak v ulici Pod 
Vinohrady nebyl zaznamenán žádný požer

• v oblasti „nové“ zástavby na ulici Družstevní byl požer nástrah minimální 
• v oblasti „nové“ zástavby kolem ulice Ostopovická byl zjištěn požer na úrovni 55 %, a to především na hlavní ulici a v 
části směrem na jih (ulice Slunná, Sadová, atd.), naopak severně byl požer minimální

• ve „staré“ části obce byl nejvyšší požer na ulici Vyšehrad (křižovatka ulice Zámecká, U Lednice a Vyšehrad), kde byl 
potvrzen výskyt větších potkaních děr. Tato kombinace obvykle naznačuje, že se na povrchu nalézá nějaký silnější zdroj 
výskytu, potravy či pachu, které do této oblasti potkany lákají. Většinou bývá do cca 50 m od místa zjištění

• zbytek obce vykazuje znaky spíše dlouhodobého rozšíření potkaní populace.

Pravidelná deratizace by měla vést k snížení výskytu a jeho koncentraci do problémových oblastí. Odhalením povrchových 
příčin v těchto oblastech je pak možné dosáhnout dlouhodobě „klidného“ stavu, co se výskytu týče, a nutnosti spíše udržovací 
deratizace v malém rozsahu.

Dne 20. 11. 2020 byla provedena opakovaná deratizace obce. Na základě zjištěných výsledků bude i v následujících letech 
prováděna v obci deratizace dvakrát ročně, a to až do dosažení opakovaného stavu cca 30 % bez děr.
Na celoplošnou deratizaci za rok 2020 obec vynaložila fi nanční prostředky ve výši 38.097 Kč.

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka obce
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REKONSTRUKCE ULICE ZA FAROU
Právě ukončené práce na rekonstrukci ulice Za Farou jsou 
stále ve fázi rozpracovanosti. Zahájení stavebních prací na 
povrchu ulice se zdrželo z důvodu průtahů při přeložce kabelu 
vysokého vedení. Realizační fi rma Strabag se tímto ne vlastní 
vinou dostala na startu do měsíčního skluzu a tím pádem i do 
hraničních termínů s pokládkou asfaltů. Aby se obec nedostala 
do situace, že bude část opravované komunikace přes zimu 
rozkopána a z důvodů zastavených prací neprůjezdná, bylo 
rozhodnuto, že hlavní část o délce zhruba 220 metrů bude 
dokončena kompletně a druhá, menší část o délce 120 metrů 
bude dobudována v průběhu března až dubna roku 2021. Ve 
stejných úsecích byla a bude souběžně realizována výstavba 
veřejného osvětlení ulice.

 Vítězslav Volánek

Foto: M. Bobčíková

Foto: M. Bobčíková

Foto: M. Bobčíková

Výsadba probíhala v následujících ulicích:
• Lišky  1× lípa
• Zahradní u dálnice  3× lípa
• Polní (u Tomana) 4× lípa, 3× jabloň, 4× švestka, 1× mišpule, 1× dřín
• pod Vyšehradem 3× švestka, 1× jabloň, 1× mišpule, 1× dřín 
• parkoviště u kostela 5× javor jasanolistý
• hřbitov 7× javor babyka,1× jasan
• kopec u kostela 2× lípa, 3× jerlín japonský, 3× pavlovnie, na jaře 2021 bude ještě vysazen 3× kaštan jedlý 
• myslivci Vrbičky 2× dub bahenní, 8× líska, 2× švestka, 7× jabloň, 2× dřín, 5× mišpule, 
  na jaře 2021 bude ještě vysazen 7× kaštan jedlý.

Akce byla z velké části fi nancována z poskytnutého fi nančního daru ve výši 60.000 Kč od společnosti Kentico software, s. r. o.

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka obce

Foto: V. Volánek



...A V NOVÉM ROCE SE TŘEBA SEJDEME...

na XIX. SPORTOVNÍM PLESE 
15. ledna 2021 od 20.00 hodin 

v sále Katolického domu. K tanci a poslechu bude hrát kapela TOM SAWYER BAND
Těšíme se na vás a na dobrou zábavu, tanec, tombolu... a vystoupení Dynamitek.

Podrobnosti budou na plakátech.
…třeba to vyjde a uvidíme se.

PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, 
ZDRAVÍ A POHODU DO NOVÉHO PŘÍZNIVĚJŠÍHO ROKU.

Členové SK Veselka
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Připravujeme - Zveme

DIGITALIZACE ROZHLASU A VÝMĚNA ZNAČENÍ ULIC V OBCI

V průběhu předchozích dvou měsíců proběhla 
v naší obci výměna a s tím spojená digitalizace 
obecního rozhlasu. Stávající analogové hlásiče byly 
demontovány a proběhla instalace nových. V budově 
obecního úřadu byla doplněna nová ústředna a 
nahrávací zařízení. Nespornou výhodou systému je 
výrazné zkvalitnění zvuku, zjednodušení obsluhy, 
automatické hlášení poruch atd. Součástí této 
zakázky bylo i zpracování nového protipovodňového 
plánu obce. Troubsko získalo na tuto výměnu 
výraznou dotaci z EU, která pokryla 70 % ceny 
zakázky.
Dále byla v obci realizována výměna a doplnění 
značení ulic. Staré značky z konce 90. let čekala 
demontáž a likvidace. Nové značení, které je 
realizováno dle aktuálních platných norem, bylo 
aktualizováno a doplněno i o zástavbu, která vznikla 
v posledních letech.

 Vítězslav Volánek

Foto: V. Volánek

ČLENOVÉ SPORTOVNÍHO KLUBU VESELKA BY VÁS RÁDI POZVALI 
...POKUD SITUACE DOVOLÍ...

Na tradiční příběh o narození Ježíška

„Pojďme spolu do Betléma“
22. prosince 2020 v 18.00 hodin v areálu hřiště SK Veselka

Přijďte si užít vánoční atmosféru, zazpívat koledy… ochutnat výborný punč.

Při cestě na Veselku se můžete zastavit u kapličky na Veselce, ve které je v době adventní umístěn krásný betlém rodiny Gabrielových.

POZVÁNKY OD SK VESELKA



KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ

31. 12.  UZÁVĚRKA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

9. 1.  20.00 OBECNÍ PLES KD TROUBSKO

15. 1. 20.00 SPORTOVNÍ PLES KD TROUBSKO

7. 2.  14.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES KD TROUBSKO

PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC PROSINEC 2020 JSOU Z DŮVODU PANDEMIE 
KORONAVIRU ZRUŠENY. AKCE PLÁNOVANÉ NA LEDEN A ÚNOR 2021 SE 

USKUTEČNÍ ČI NEUSKUTEČNÍ PODLE VÝVOJE SITUACE.

NOVINKY V KNIHOVNĚ

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Robert BRYNDZA: Mlha nad Shadow Sands - detektivní román
J. D. BARKER:  Čtvrtá opice, Pátá oběť - světové thrillery
Patricia CORNWELLOVÁ: Chaos - detektivní román
Anne FRANKOVÁ: Zadní dům - nový překlad deníku dospívající dívky z období holocaustu
Petra HŮLOVÁ: Čechy, země zaslíbená - společenský román
Danielle STEELOVÁ Strážný anděl, Společný byt, Kouzlo, Na první pohled, Osamělý orel, Dvojník, Cizí žena,  
 Borec, Odvážné rozhodnutí, Do skonání času - romány pro ženy
Cecilia AHERNOVÁ: P.S: Miluji tě - román pro ženy
Jill MANSEL: Myslím jenom na tebe - román pro ženy
Marie LAMBALLE
(Anne JACOBSOVÁ): Maják na útesech, Kavárna U Anděla – Osudová léta - romány pro ženy
 Slepičí polévka pro duši milovníků domácích mazlíčků, Slepičí polévka pro duši matky,  
 Slepičí polévka pro duši českého rodiče - oddychová četba 
George R. R. MARTIN:  Střet králů - komiks
Dmitry GLUKHOVSKY:  Metro 2033 - sci-fi 
 Fotografi cké publikace z olympiád třetího tisíciletí
Yuki SUKASHIMA: Vyšíváme květiny - květinové vzory a nápady k vyšívání

KNIHY PRO DĚTI
Gilbert DALAHAYE: Martinka – krátké příběhy pro hezké sny - čtení pro holčičky
Tobias BUNGTER: Detektivní kancelář Leo & Leo – Muž se psem - pátrání pro malé detektivy
Ve službách krále, Honba za zlatým rounem - gamebooky pro malé hrdiny
Jacob GREY: Feralové – Černý roj útočí, Pomsta bílé vdovy - pokračování originální fantasy série
Christopher PAOLINI: Inheritance - závěrečný díl Odkazu dračích jezdců

KNIHOVNA PŘIJEDE AŽ K VÁM DOMŮ
Nová knihovna, noví čtenáři, nové aktivity. Od září to v naší knihovně opravdu ožilo. Bylo mi potěšením přivítat a provést v 
knihovně každého čtenáře a také zaregistrovat nové zájemce. A to i z řad našich nejmladších i nejstarších spoluobčanů. Někdy se 
z knihovny stalo hráčské doupě, jindy tichý čtecí koutek. 
V říjnu se ovšem dveře naší nové knihovny musely pro návštěvníky bohužel uzavřít. Koronavirová opatření přišla v době, kdy 
jsem se těšila z vysoké návštěvnosti. Měla jsem radost z každého půjčeného titulu. Přemýšlela jsem tedy, jak čtenářům zavřenou 
knihovnu vynahradit. Výsledkem se stala rozvážková služba Knihovna do domu, kterou mnozí z vás už využili.  
Jak to celé funguje? Vy si vyberete knihy, které byste si chtěli přečíst, a já vám je dovezu přímo až domů. Jak mi dáte vědět? Stačí 
napsat dopis a vhodit jej do schránky knihovny nebo poslat e-mail na adresu knihovna.troubsko@email.cz. Nevíte, co si vybrat? 
Vyhledejte si buď konkrétní titul v našem online katalogu, který naleznete na stránkách knihovnatroubsko.webk.cz, anebo mi 
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napište jen žánr či téma, na které máte chuť. Pomohu vám s výběrem. Kdy mě máte s knihami očekávat? Rozvážím je každý pátek 
mezi 16. a 18. hodinou. Pokud byste nutně potřebovali jiný den, určitě se domluvíme.
Nevíme dne ani hodiny, kdy se knihovny znovu otevřou či zase uzavřou. Knihovna do domu představuje alternativu za běžný provoz 
knihovny. Bude tedy fungovat vždy, když nám vláda nařídí mít zavřeno. Ve zkratce řečeno, každý pátek si máte možnost vybrat 
něco nového ke čtení. Pokud budeme moci být otevření, tak osobně v knihovně, v opačném případě mě očekávejte u vašich dveří.

Lenka Krásná

Z historie
REGULACE POTOKA V OBCI TROUBSKO

V měsíci dubnu roku 1954 byly zahájeny práce na regulaci potoka. Pracovalo se po celý rok v úseku od kostela ke kapli. Došlo k 
přesunu koryta potoku a vybudování nového betonového mostu pod kostelem. Ke konci roku se začaly dláždit břehy u kaple. Pro 
tento rok bylo vyčerpána poskytnutá částka na práci ve výšce 500 000 Kčs. Roku 1955 pokračovaly práce od kaple kolem školy 
až k domu pionýrů. Pracovalo se do Vánoc, než se vyčerpala povolená částka 400 000 Kčs. Břehy jsou dlážděny žulovými kameny 
nahoře s betonovým překladem. Podél potoka je železné zábradlí a ke každému domku vedou jednotné betonové lávky. Roku 1956 
se začalo s pracemi až v červnu, a to v posledním úseku k zámku. Všechny lípy podél potoka byly vykáceny. Zůstal stát jedině 
kaštan u Pazourkových, jako památník starých časů. Tímto úsekem byla celá regulace skončena. Výkop zeminy na délce koryta 
2 788 m činil 21900 m3. Při stavbě bylo spotřebováno 1950 m3 kamene, 1 605 kg cementu, 1 280 m3 písku,… Prostavěná částka 
činila 1 730 000 Kčs. Brigádníci odpracovali 136 852 
hodin. Roku 1957 se pokračovalo v akci Z v úpravě 
okolí potoka, kdy se započalo s výstavbou chodníku, 
který byl dokončen roku 1958. V tom stejném roce 
došlo k demolici starého (nevyhovujícího) mostu u 
zámku. Tento most byl nahrazen novým betonovým. 
Dvě sochy sv. Jana a sv. Floriána z původního mostu 
byly přeneseny na vhodné místo u kostela. 

Z kronik vypsal 
Vítězslav Volánek 

14



Dopisy čtenářů

LÍPA VELKOLISTÁ (TILIA PLATYPHYLLOS)

„Ten strom tu je city lidu, jeho úctou a věrností posvěcený. Nikdo se ho ve zlé vůli už ani nedotkniž!“,  říká paní kněžna v Jiráskově 
Lucerně. I když my jsme dnes poněkud méně patetičtí ve vztahu k národním symbolům, víme, že je lípa jedním z nich. Její zvolení 
národním stromem všech Slovanů roku 1848 však nevycházelo jen z potřeby nalézt společnou řeč. Lípa byla vždy vysazována u 
lidských obydlí, byla zdrojem léčiv a stala se symbolem ochrany, pomoci a lásky již v dávnověku. Proto se po vzniku Československé 
republiky roku 1918 sázely památné lípy, ale sázely se také při dalších významných výročích.
V Troubsku máme lip více, nicméně dvě se vymykají. V roce 1990, dne 28. března, byly tyto stromy zasazeny jako Lípy vlasti, 
svobody a porozumění. To ostatně dokládá i odlitek nápisu, který vytvořili pánové Vilém Veleba a Gustav Turek. Musíme si v této 
souvislosti uvědomit, že stromy byly sázeny čtyři měsíce po sedmnáctém listopadu, tedy v období nejistoty, co nás v budoucnu 
očekává. Bylo to však také období naděje. Touha zasadit strom, pod kterým jednou budeme hodnotit uplynulá léta, naplnění svých 
tužeb a představ, byla zcela na místě.
Zvláštní čas, v kterém se tato akce odehrála, dokládají i fotografi e, kde je ještě pod límci školních dětí k vidění pionýrský šátek a 
tehdejší předseda národního výboru za OF Vladimír Ryba je na nich o třicet let mladší.
A tak nezbývá než si přát, ať se našim lipám daří dobře, ať jsme k sobě tolerantní a ať si vážíme dnes tak samozřejmé svobody. 
Jen tak se naše vlast spolu s lípami může rozkošatit. 

Psáno 17. 11. 2020 Přemysl Blažík

MILÍ ČTENÁŘI TROUBSKÉHO HLASATELE,

děkujeme vám za vaše názory a ohlasy na články a informace, které nám posíláte na e-mailovou adresu 
zpravodaj.th@email.cz. Dva velmi milé dopisy, které jsme od vás dostali, jsme se rozhodli zveřejnit.

OHLAS NA ČLÁNEK MASARYKŮV OKRUH JUBILANTEM

Dobrý den,
mám osobní vzpomínky na návštěvu p. Luise Chirona a p. Elišky Junkové na Velké ceně Brno. Měl jsem tu čest jako řidič T-603 je 
doprovázet jako delegaci. Byli ubytováni v hotelu International, odkud jsem s nimi prováděl jízdy. To byl ještě starý okruh VC na 
Jihlavské ulici. Pan Chiron byl delegován jako čestný starter závodů VC. Přál si projet starý historický okruh ještě ostrovačickými 
zatáčkami. Při projíždění zatáček si p. Chiron velmi dobře pamatoval, zda přijde zatáčka vlevo, či vpravo, což bylo obdivuhodné. 
Ještě před začátkem závodu, který měl p. Chiron odstartovat, se jel čestný okruh tratí a také proběhlo kladení květin u pomníčků na 
Veselce a ve Farinově zatáčce, a to bylo odměněno velkým potleskem diváků kolem. Bylo vidět, že p. Chiron je velký profesionál – jak 
při startování závodů, tak při komunikaci s novináři a fotografy. Večer byla konference v sále Stadionu na Kounicově ul. V čestném 
předsednictvu byl pan Chiron a paní Junková. Po skončení sklidili oba bouřlivý potlesk. Na rozloučenou jeho pobytu se konala slavnostní 
večeře, která se konala restauraci na Špilberku, slavnostně vyzdobené motoristickými motivy VC. Pan Chiron s paní Junkovou 
vzpomínali na svoje brněnské pobyty a tehdejší závodníky. Pan Chiron poděkoval za pozvání a vyjádřil, že mu bylo velikou ctí závod 

15

Foto: Pavel Veleba Foto: Přemysl Blažík



odstartovat a jako čestný 
starter závodů si z Brna odnáší 
mnoho hezkých vzpomínek.
P.S. 
Při vítání na brněnském 
letišti jsem se představoval 
p. Chironovi svojí „již chabou 
francouzštinou“, prosil jsem, 
aby hovořil pomaleji, ptal se 
proč, vždyť já vám rozumím 
dobře. A to byl první výbuch 
smíchu p. Junkové, která 
se vítání také zúčastnila. 
Vzpomínám na ni jako na 
velmi šarmantní dámu, 
která kolem sebe šířila vždy 
dobrou náladu. Fotil jsem 
dvěma foťáky, jedním na 
závodech, ale tento negativ 
se bohužel nezachoval. 
Druhým foťákem jsem fotil u 
hotelu International, odsud 
mám pár fotografi í, jednu 
s vlastnoručním podpisem 
p. Chirona a osobním 
věnováním „pour Milan“. 
Na fotografi i jsem zleva 
já, p. Junková, p. Chiron a 
překladatelka z francouzštiny 
p. profesorka Kadlčáková.  Foto  Milan Vodáček - Pour Milan podpis Chiron 1970

Foto J. Bartoňková

OHLAS NA ČLÁNEK Z ŘÍJNOVÉHO ČÍSLA KNIHA TO ZA NÁS…

Milí Podskaláci, knížka mě potěšila i pobavila, ale hned v první kapitole máte chybu. Dožínky v Troubsku byly v roce 1971, ostatní 
souhlasí. Některé událos   se vám zapíšou do pamě  , protože se událo ještě něco významného v rodině. U nás to bylo narození prv-
ní dcery, trajdala jsem s kočárkem mezi tehdy ulici Rudé armády a zámeckou zahradou. A nejlepší zábava byla, když odjela televizní 
technika a hrála místní kapela Akord.

A ještě ke vzpomínce Hanky o vystoupení školčátek, tak jsem zapátrala mezi fotkami a našla dvě, co fo  l náš děda. To vystoupení bylo 
milé, nevěděla jsem, že to vymyslel Mar  n Procházka. Poznají se účinkující?

Velké poděkování patří Podskalákům za uspořádání oslav 40 let ve farské zahradě. To nemělo chybu.

Jar. Bartoňková

Foto J. Bartoňková

Pokud bych si nepřečetl v TH uvedený článek, zajisté bych si na fotografi e ani nevzpomněl, dnes mám již 81 let a bydlím od roku 
2005 v Troubsku, dříve v Brně. 

S pozdravem Milan Vodáček
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Ostatní
ROSKA BRNO-MĚSTO SLAVÍ 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Již 25 let v Brně působí regionální organizace Unie ROSKA, spolek pro podporu pacientů s roztroušenou sklerózou. Unie sdružuje 
kolem 100 členů nejen z Brna, ale též z celého Jihomoravského kraje i z celé České republiky, a dokonce i ze Slovenska. 
Stalo se dobrým zvykem po 5 letech oslavovat benefi čním koncertem. Díky MČ Královo Pole jsme měli možnost jej uspořádat 
v Semilasse 19. 4. 2020. Záštitu převzali primátorka města Brna Markéta Vaňková, její první náměstek Petr Hladík, starostové 
městských částí Brna i obcí v okolí Brna, mezi nimi také starostka Troubska Markéta Bobčíková. Věnovali nám také hodnotné dary 
do tomboly.
Na benefi čním koncertu měly vystupovat Eva Henychová a Hana Robinson – obě zpěvačky s touto diagnózou. Hudbu ke zpěvu 
a tanci měla pak převzít spřátelená kapela Koloniál pana Vodičky, která hraje napříč žánry. Překvapením mělo být vystoupení 
našeho divadelního souboru, hra se zpěvy Bramborové nadělení, kterou jsme poctivě zkoušeli. Ale vyšší moc byla proti, stejně tak i 
v dalším náhradním termínu 18. 10. 2020. Benefi ční koncert se letos neuskutečnil z důvodu, který všichni dobře známe, pandemie 
koronaviru.
Přesto jsme slavili v průběhu roku a vzhledem k situaci raději častěji i v menších skupinách. Podařilo se nám alespoň uskutečnit 
setkání členů 17. 6. a také ve dnech 2.–16. 8. uspořádat výstavu výtvarných děl a výrobků našich členů v Křížové chodbě na Nové 
radnici včetně vernisáže.
Za fi nanční podporu děkujeme všem podporovatelům a věříme, že se sejdeme na nějaké jiné větší akci dříve než za dalších 5 let. 
A divadelní hru předvedeme co nejdříve!!!

Vlasta Blatná, Roska Brno-město 

Chod organizace podporuje Magistrát města Brna, městské části Bosonohy a Královo Pole, obce Troubsko, Říčany a Řícmanice. Bez 
této podpory by nebyla možná ani organizace akcí.

zdroj: Roska
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Fejeton

DOBRÝ DEN!
Je to takový zvyk, když někam vejdeme, pozdravíme. Tak trochu se tím říká, třeba když vcházíme do obchodu, že se mnou nebudou potíže. Je to 
také pěkný úvod k sousedskému poklábosení, i kdyby to mělo být jen o počasí, protože někdy hovořit o politice, mohlo by to znamenat špatný 
den. Pozdrav je i vizitka dobrého vychování. Když jsem chodil krátce do druhé třídy v Troubsku, urychloval jsem si cestu domů na Hraničky přes 
Kaťák. Nacpal jsem si kapsy kaštany před hospodou, vešel do hospody, proběhl zadním vchodem a přes pole došel domů. Tady mne už čekala 
maminka s rukama v bok: „Poslóché, jak to, že nezdravíš?“ Koho jsem cestou domů nepozdravil, to už se nepamatuji, každopádně pohlavek byl 
spíše symbolický. Jak se to máma dozvěděla tak rychle, to také nevím, informace byla rychlejší než světlo a kam se na ni hrabe internet. Takže 
jsem se naučil zdravit. Chodím po ulicích Troubska, a když někoho potkám, řeknu „Dobrý den“. Zdravím sousedy, je jich mezi nimi většina, protože 
jsem přesvědčený, že můj soused je i ten, který bydlí za dálnicí anebo za dráhou, Tróbčák. Pokud jsou přespolní, či jen procházející, pročpak bych 
mu nepopřál dobrý den? Když už budou mít ostatní dobrý den, může se stát, že i na mne, ač jsem měl dosud den smolný, trocha toho dobrého dne 
zbude. Většina lidí odpoví. A když neodpoví, odpoví třeba příště. Nebo přespříště. Společně se rozzdravíme. Zdravím přáním dobrého dne i děti a 
děti odpovídají. Ono pozdravení je také vyjádřením úcty, v pozdravení jsme si rovni. Zdravit třináctiletou adolescentku „Zdar“ je z jejího pohledu, 
tedy pohledu nejistoty a zmatku dospívání, projevem neúcty. Vždy se mi líbilo, když se mladým mužům a slečnám vykalo, zvláště když jsem byl i 
já mladým mužem. Je to prostě projev vážnosti. No a jak jinak se člověk úctě k druhému naučí, byť je to jen formalita? 
Je zajímavé, že v Troubsku se starší generace obracela na mladší vždy s tykáním. Občas jsem zaskřípěl zuby, ale nechť, přizpůsobím se. Jenže pak 
jsem zjistil, když jsem experimentálně té osobě tyknul, tak se nic nestalo! Pak je tu také takové to: „Dobrej...“, většinou je tento pozdrav projevem 
nejistoty, nechci si zadat, ale tykat Blažíkovi je trochu divné, když už mne pozdravil. Další je „Nazdar“, po brněnsku „Zdar“. Kdesi jsem četl, že 
tento pozdrav vznikl díky vybírání peněz na Národní divadlo, když se chřestilo pokladničkou se slovy: „Na zdar Národního divadla,“ zkráceně tedy 
„Na zdar“. Jestli je to pravda, nevím, ale příběh je to pěkný. Pak je tu také „Buďte zdráv“, kterýžto pozdrav v době koronavirové získal na hloubce 
a pravdivosti, nicméně to se používá spíše při loučení. Častější je výraz na shledanou, v Čechách vyslovováno na schledanou, u nás spíše na 
zhledanou, s tím pěkným, vypíchnutým H.
Ale abych nelhal: jsou také lidé, které nezdravím. Nejen proto, že po úmorných letech nedosáhl jsem odpovědi a rezignoval, ale také proto, že 
některé lidi zdravit je nebezpečné. Bojím se, že by mne mohli obvinit z něčeho nekalého. Třeba že si z nich dělám legraci, nebo dokonce srandu. 
Nebo prostě proto, že by mne mohli pokousat. Od lidí nevychovaných se můžete nadít lecčeho. 
Přeji vám dobrý den, na shledanou, a hlavně buďte zdrávi!

Přemysl Blažík

Recept je ze „Schichtovy kuchařky“, které za první republiky vydával ústecký 
průmyslník Johann Schicht. V té době byly kuchařky součástí propracovaného 
reklamního systému, jak lákat zákazníky. Recepty jsou ale i po tolika letech 
použitelné a chutné.  

Veronika Gregerová, zdroj internet a domácí archiv babičky

RECEPT

NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY PÁTRÁ
Prosím o poskytnutí informací k svatodušní jízdě králů v Troubsku. Disponuji literaturou (např. Národopisná výstavka 
v Troubsku dne 1. července 1894; Bosonohy, ráz života osady brněnského kraje před třicíti lety; Troubsko 1237–1987; 
Lidový tanec v Brně a na Brněnsku v pramenech 19. století; Aj v tom Tróbsku zvonijó; programovými sborníky 
Národopisných slavností Brněnska v Troubsku a zprávami o nich v Národopisných aktualitách), vybranými rukopisy 
(Rok na naší dědině za stara, kronikami v okresním archivu v Rajhradě a dokumenty v archivu TJ Sokol) a fotografi emi 
zářijové výstavy ke 40. výročí NS Podskalák. Uvítám tipy na články v neelektronických ročnících Troubského hlasatele, 
další prameny, fotografi e, které nejsou zveřejněny na internetu, příp. audiovizuální záznamy.    

Děkuji. Jan Blažek, Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice, 696 62, jan.blazek@nulk.cz.

18



HLEDÁM 
hodnou, zodpovědnou a spolehlivou paní na 

občasné hlídání 10měsíčního chlapečka. 
Kontakt: MUDr. Jana Beck, tel. č. 720 510 196.

ČISTÍME KOBERCE, MATRACE a ČALOUNĚNÝ

Objednávky  a více informací na:  792 466 199

NÁBYTEK (sedačky, křesla, židle, taburety, ...)

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz
www.azhospodyne.cz

VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Vánoční výzdoba tramvají v BrněTroubský vánoční stromeček už také září.

Foto: Vlaďka Litworová

Foto: Vlaďka Litworová

MIKULÁŠ PROŠEL TROUBSKEM

Foto: Vlaďka Litworová
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Přejeme vám krásné prožití svátků vánočních,
naplněných rodinnou pohodou, 

a šťastný a úspěšný nový rok 2021.
redakce Troubského hlasatele



Telefon: +420 546 412 310, Mobil: +420 607 055 905, Email: info@optika-martinkova.cz
Palackého náměstí 1600, Rosice u Brna www.optika-martinkova.cz

- ODBORNÉ MĚŘENÍ ZRAKU 
- zhotovení dioptrických brýlí
- multifokální brýle
- dětská optika

OTEVÍRACÍ DOBA
Po  8:00 – 17:00
Út  8:00 – 17:00
St  8:00 – 17:00
Čt  8:00 – 17:00
Pá  8:00 – 17:00

POSKYTUJEME KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBORU OČNÍ OPTIKY

letak optika_a4_c.indd   1 03.07.2020   13:56:50

od 76 TV kanálů
Prvních 14 dní zdarma s možností 
zrušení bez poplatku.
HBO, SPORT, FILMOVÉ, DĚTSKÉ, 
DOKUMENTÁRNÍ a další programy.
Sledování na jakémkoliv zařízení – 
televize, telefon, tablet, počítač…

Více na www.bossnet.cz/televize-ceny
V případě zájmu o televizi nás prosím kontaktujte.

Přeji Vám pěkný den, Ludvík Hamerský, BOSSNet.cz s.r.o.

NOVĚ NABÍZÍME 

za 156 Kč 
měsíčně 

vč. DPH
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Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.do sběrné nádoby.

Odevzdejte Odevzdejte nefunkční zářivku nefunkční zářivku ZDARMAZDARMA  
do sběrné nádoby EKOLAMP do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a 
líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech. 

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a 
„společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku 
lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila. 

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. 
Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen 
již roku 1838 na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, 
jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí 
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada fi remních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen 
to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových 
autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní fi rmy, motivují spoluobčany k důslednému 
třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované 
fi rmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít 
materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější než nová těžba. Navíc recyklace zamezí 
úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Troubsko zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v 
České republice vytváří hustou síť sběrných míst, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační fi rmy i samotnou recyklaci. 
Díky tomu ušetří Troubsko fi nanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů. 

MYSLEME EKOLOGICKY, 
BUĎME ZODPOVĚDNÍ
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F O T O S O U T Ě Ž

Pro všechny,  co maj í  mobi l
nebo fotoaparát  stá le  po ruce.

Soutěž probíhá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020.
Pravidla soutěže najdete na: www.troubsko.cz, 

fotografie zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@email.cz, 
nebo přineste vypálené na CD na OÚ Troubsko (podatelna).

T R O U B S K O
V A Š I M A  O Č I M A
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Trikralova
sbirka

FFinnaannčční dar lze taaké zaslat na účet: 66008822/0800 variabilnní symmbbool 777777

www.trikralovasbirka.cz @trikralovasbirka trikralova_sbirka

DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) 
 na číslo 87777
Trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) 
 na číslo 87777
Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

TTTřřííkkrááloovýý konncert v neděli 10. ledna od 18 hoddin naa ČČČTT111

HLAVNÍ PARTNER                                     PARTNER                                HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER                  HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Koledující Tři králové 
vám přinášejí radost a Boží požehnání. 
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika, 
pomůžete tak lidem v nouzi! 

í. í
ublikka, 

Periodický tisk územního samosprávného celku s názvem „Troubský hlasatel“ vydávaný pro obec Troubsko. Vydavatel: Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 
664 41 Troubsko,IČ: 00282723. Registrace MK: ČR E 10287. Počet výtisků: 750 ks. Vychází: 4 x ročně. Redakce: Martina Volná, Přemysl Blažík, Veronika 
Gregerová, Vladimíra Litworová – Markéta Ströbingerová jazykové korektury textu. Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@email.cz. 
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