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SLOVO STAROSTKY
Naši milí spoluobčané, 
doba prázdnin a dvolených je za dveřmi, a tak bych ráda vám 
všem v úvodu Troubského hlasatele, jménem celého obecního 
úřadu, popřála hodně odpočinku, sluníčka, radosti z  času 
stráveného s  rodinou a přáteli a hlavně šťastné návraty do 
vašich domovů.
V minulém čísle Troubského hlasatele jsem vás krátce informovala 
o tvorbě Programu rozvoje obce, jehož dotazníkovou část jste 
již určitě nalezli ve svých poštovních schránkách a věřím, že 
i hojně vyplnili. Za což přijměte náš velký dík. Jeho výsledky 
budou zveřejněny na webových stránkách obce. Dovolte mi 
přidat ještě pár informací.
Pro obecní samosprávu je zcela zásadní zodpovědná péče o 
svěřené území, správní území obce, i svěřený obecní majetek.  
Z tohoto pohledu je naprosto zásadním dokumentem územní 
plán, který by neměl být pouze formálním dokumentem 
sloužícím k vypořádání individuálních požadavků, ale měl by být 
jedním z nejdůležitějších podkladů pro zodpovědné rozhodování 
o budoucnosti obce.
Přípravě našeho nového územního plánu by měla předcházet 
důkladná diskuse uvnitř obce spojená s  formulací Programu 
rozvoje obce, kterým si stanovíme celkovou vizi dalšího rozvoje, 
opřenou o maximální možnou shodu všech, kterých se dění 

v  naší obci týká. Tvorba Programu rozvoje obce má několik 
fází, než dojde k  samotnému schválení tohoto dokumentu 
v zastupitelstvu obce. K výsledkům dotazníkového šetření a k 
vznikajícímu dokumentu proběhnou dvě veřejná projednávání. 
Přijměte proto prosím moje pozvání na tato veřejná projednávání 
v následujících termínech:

25. 6. 2019 v 17.00 hod. 
v sále Katolického domu – veřejné projednávání do-
tazníkového šetření a analytické části dokumentu.

17. 9. 2019 v 17.00 hod. 
v  sále Katolického domu – veřejné projednávání 
návrhové části a fi nální verze dokumentu.

Přeji Vám krásné prázdniny
Mgr. Markéta Bobčíková

Troubské hody - foto T. Litwora
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USNESENÍ II. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBSKO

konaného dne 10. dubna 2019 v zasedací místnost OÚ
Přítomní zastupitelé: Mgr. Markéta Bobčíková, JUDr. Milan Švejda, Ing. Dalibor Bartoš, JUDr. Zuzana Hortová, Ing.  
 Vladimíra Litworová, Ing. Martin Křivánek, Přemysl Blažík, Vítězslav Volánek, Jiří Koutný, Mgr.  
 Blanka Mikaušová, Helena Sedláčková, Mgr. Jiří Pospíšil, Jarmila Kadlecová

Omluven(a):  Vladimír Ryba, Pavel Chaloupka

Schvaluje:

Usnesení č. II/1a: způsob hlasování zvednutím ruky.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/1b: diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/1c:  ověřovatele zápisu Ing. Vladimíru Litworovou a Jarmilu Kadlecovou.

 pro 12; proti 0; zdržel se 1; Usnesení bylo schváleno

   Ing. Vladimíra Litworová

Usnesení č. II/2:  program jednání.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/4a): odkoupení zemědělské stavby bez čísla popisného a evidenčního (objekt bývalého seníku) na pozemku parc. 
č. 226/2 a 226/17 za částku 45 000 Kč.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/4b):  kupní smlouvu zemědělské stavby bez čísla popisného a evidenčního (objekt bývalého seníku) na pozemku 
parc. č. 226/2 a 226/17 za částku 45 000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/5:  neschvaluje záměr stavby vesničky pro seniory „Carpe Diem-Wellness-sport centrum Troubsko“.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/6a):  VZ č.1/2019 svoz komunálního a tříděného odpadu

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/6b):  VZ č. 2/2019 opravu hřbitovní zdi

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/6c):  VZ č. 3/2019  digitalizaci povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/6d):  VZ č. 4/2019 obnovu krytu vozovky ul. Školní.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/6e):  VZ č. 5/2019 vybudování komunikace ul. Za Farou.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/6f):  VZ č. 6/2019 zbudování veřejného osvětlení ul. Za Farou.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/7: zpracování nového Programu rozvoje obce Troubsko ve spolupráci s MAS Bobrava a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy o dílo.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. II/8: a) rozhoduje ukončit stávající proces pořízení územního plánu a započít proces znovu, od zadání územního 
plánu, tak, aby bylo možné efektivně upravit urbanistickou koncepci a celkovou fi losofi i územního plánu 
Troubsko,

 b) ukládá starostce obce, prostřednictvím pořizovatele a určeného zastupitele, ukončit smluvní vztah 
s dosavadní projektantkou územního plánu, následně projednat návrh zadání nového územního plánu a 
poté vypsat transparentní výběrové řízení na zpracovatele nového územního plánu.

 pro 13; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Bere na vědomí:
II/9:  informativní zprávy

Určuje:  zapisovatelku paní Andreu Zahradníkovou
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USNESENÍ III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBSKO

konaného dne 24. dubna 2019 v zasedací místnost OÚ
Přítomní zastupitelé: Mgr. Markéta Bobčíková, JUDr. Milan Švejda, Ing. Dalibor Bartoš, JUDr. Zuzana Hortová, Ing.  
 Vladimíra Litworová, Ing. Martin Křivánek, Přemysl Blažík, Vítězslav Volánek, Jiří Koutný, Mgr.  
 Blanka Mikaušová, Helena Sedláčková, Mgr. Jiří Pospíšil, Vladimír Ryba, Pavel Chaloupka

Omluven(a):  Jarmila Kadlecová

Schvaluje:

Usnesení č. III/1a:  způsob hlasování zvednutím ruky.

 pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. III/1b:  diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.

 pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. III/1c:  ověřovatele zápisu pana Vítězslava Volánka a Ing. Dalibora Bartoše.

 pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. III/2:  program jednání.  

 pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. III/4a): budoucí koupi nemovité věci – venkovních, nezastřešených parkovacích stání za účelem parkování 15 
osobních automobilů v rámci projektu společnosti Rezidence Troubsko, s. r. o., s názvem „OBYTNÝ SOUBOR 
TROUBSKO-VESELKA“ od společnosti Rezidence Troubsko, s. r. o., za částku 50 000 Kč za jedno parkovací 
stání.

 pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. III/4b):  smlouvu o budoucí kupní smlouvě nemovité věci – venkovních, nezastřešených parkovacích stání za účelem 
parkování 15 osobních automobilů v  rámci projektu společnosti Rezidence Troubsko, s. r. o., s názvem 
„OBYTNÝ SOUBOR TROUBSKO – VESELKA“, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

 pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Určuje: zapisovatelku paní Andreu Zahradníkovou

ověřovatelé zápisu: pan Vítězslav Volánek a Ing. Dalibor Bartoš
zapisovatelka:  paní Andrea Zahradníková
 

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka obce

USNESENÍ IV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBSKO 

konaného dne 7. května 2019 v zasedací místnost OÚ 
Přítomní zastupitelé: Mgr. Markéta Bobčíková, JUDr. Milan Švejda, Ing. Dalibor Bartoš, JUDr. Zuzana Hortová, Ing.  
 Vladimíra Litworová, Ing. Martin Křivánek, Přemysl Blažík, Vítězslav Volánek, Jiří Koutný, Mgr.  
 Blanka Mikaušová, Helena Sedláčková, Vladimír Ryba, Pavel Chaloupka, Jarmila Kadlecová,  
 Mgr. Jiří Pospíšil

Schvaluje:

Usnesení č. IV/1a:  způsob hlasování zvednutím ruky. 

 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. IV/1b:  diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost. 

 ppro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. IV/1c: ověřovatele zápisu paní Mgr. Blanku Mikaušovou, pana Pavla Chaloupku 

 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno
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Naši jubilanti

ZŠ a MŠ Troubsko

Usnesení č. IV/2:  program jednání.

 pro 15; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Souhlasí: 

Usnesení č. IV/4:  se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Troubsko a členem zastupitelstva obce Troubsko panem Vl. R. 

 pro 14; proti 0; zdržel se 1; Usnesení bylo schváleno

Určuje: zapisovatelku paní Andreu Zahradníkovou
ověřovatelé zápisu: paní Mgr. Blanka Mikaušová, 
 pan Pavel  Chaloupka
zapisovatelka: paní Andrea Zahradníková

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka obce

V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let a více. Všem oslavencům přejeme hodně 
štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a hlavně pevné zdraví. K významným životním výročím, 70, 75, 80, 85, 90 a více tradičně 
popřejí osobně zástupci obce s malým dárečkem.
V měsíci červnu a červenci oslaví životní jubileum tito naši vážení spoluobčané:

pan Jan Vališ, ul. Vyšehrad 70 let
pan Milan Cimbálník, ul. Pod vinohrady 71 let
paní Marie Otoupalíková, ul. Polní 71 let
pan Jiří Boček, ul. Munkova 71 let
paní Miroslava Brabencová, ul. Zahradní 71 let
paní Zdeňka Drapelová, ul. Družstevní 71 let
MVDr. Rudolf Pazourek, ul. Nár. odboje 71 let
pan Jaromír Berka, ul. Družstevní 72 let
paní Olga Lhotecká, ul. Nár. odboje 72 let
pan Drahomír Rejda, ul. Pod vinohrady 73 let
pan Petr Veverka, ul. Nár. odboje 73 let
paní Ludmila Volánková, ul. Zámecká 73 let
paní Zdeňka Kůrková, ul. Vyšehrad 73 let
paní Růžena Valešová, ul. Vyšehrad 73 let
paní Jana Srnová, ul. Nár. odboje 74 let
paní Jarmila Michnová, ul. Jihlavská 75 let
pan Petr Molák, ul. Nár. odboje 75 let
pan Eduard Čupa, ul. Veselka 77 let

paní Helena Musilová, ul. Nár. odboje 79 let
paní Zdenka Putnová, ul. Nár. odboje 80 let
paní Marta Mrkvicová, ul. Pod vinohrady 80 let
pan Milan Vodáček, ul.U dráhy  80 let
pan Lubomír Gromszký, ul.Nár.odboje  83 let
pan Hynek Martínek, ul.Pod vinohrady  84 let
pan Jaroslav Tesař, ul.Vyšehrad  85 let
paní Jitka Bartáková, ul.Zahradní  89 let
paní Blanka Bartoňková, ul.Zámecká  89 let
paní Anděla Vašulínová, ul.Nár.odboje  90 let
paní Františka Mahnová, ul.Jihlavská  92 let
paní Marie Kavalcová, ul.Nár.odboje  92 let

                                                L. Chaloupková, matrika

Přichází léto a s ním se blíží dny plné sluníčka a prázdninové pohody. Ve škole se uzavírá klasifi kace, děti se těší na výlety a všichni 
bilancujeme, jaký to vlastně tento školní rok byl. I vám nabízíme alespoň stručný přehled toho, co se u nás odehrálo.

REALIZACE HODIN PEDAGOGICKÉ INTERVENCE A PŘEDMĚTU SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE V ZŠ

Pedagogické intervence jsou nařízené ze školského poradenského zařízení a slouží k posílení výuky žáků v těch oborech, kde žák 
selhává (jazyk, matematika atd.). Nejčastěji toto podpůrné opatření zajišťuje třídní učitel žáka.
Předmět speciálně pedagogické péče taktéž nařizuje školské poradenské zařízení a má pomoci v zajištění reedukace (nápravy) 
speciálních vzdělávacích potřeb žáků v širokém rejstříku obtíží od poruch učení až po možnosti rehabilitace důsledků postižení 
žáka. Toto podpůrné opatření zajišťuje speciální pedagog.

Mgr. Dagmar Vašíková
ČTENÁŘSKÝ KLUB

Již druhým rokem funguje na naší škole čtenářský klub. Jeho činnost je fi nancována z projektu Moudrý učitel, spokojené děti II. 
Scházíme se každý týden na hodinu a půl v prostorách klubu, ale třeba i v krásném prostředí zdejší farní zahrady. Tento čas je 
rozdělen na kratší tematické úseky proložené různými hrami či drobnými pohybovými aktivitami. Naši klubovou skupinu tvoří 14 



OTEVŘENÁ ZAHRADA

Dne 24. dubna jsme se společně se 4. a 5. třídou zúčastnili vzdělávacího výukového programu Odpadkový koš vypráví, který 
proběhl v Otevřené zahradě v Brně. Výukový program byl zaměřen na třídění a recyklaci odpadu v domácnosti. Na úvod si děti 
povídaly o tom, co o odpadech ví, jak se správně třídí a jestli doma taky třídí. Pak následovala běhací hra, kdy děti roztřídily 
odpadkový koš jednoho majitele. Následně proběhlo krátké zamyšlení nad tím, co může odpadkový koš o svém majiteli vypovědět. 
Poté děti roztřídily odpad do popelnic k tomu určených a v úplném závěru byly seznámeny s procesem zpracovávání komunálního 
odpadu.

ANGLIČTINA NA ŠKOLE

Díky projektu Evropské unie – MAP rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II probíhá jednou do měsíce výuka anglického jazyka s rodilým 
mluvčím. Žáci 4. a 5. třídy tak mají možnost komunikovat s rodilým mluvčím, procvičit si aktivně slovní zásobu a komunikační 
dovednosti. V průběhu výuky pracují žáci s pracovními listy, které dostanou od rodilého mluvčího.

Vojtěch Klement

FLORBALOVÝ TURNAJ

V sobotu 27. 4. 2019 se konal 2. ročník fl orbalového turnaje Tuřany 2019 pod záštitou obce Troubsko. Paní starostka Mgr. Markéta 
Bobčíková turnaj slavnostně zahájila vhozením míčku do hry.
Čekala nás nelehká úloha, obhájit vítězství z loňského roku. Hned v úvodním zápase jsme se utkali s největším rivalem o prvenství, 
s mužstvem Šaratic. Po soustředěném výkonu jsme je porazili 4:0. Následovalo utkání s Ostopovicemi, kde se nám úvod vůbec 
nepovedl a prohrávali jsme již 0:2 a 1:3. Podařilo se nám skóre srovnat a v poslední minutě vstřelit vítěznou branku. Vzhledem k 
tomu, že zápas mezi Šaraticemi a Ostopovicemi skončil nerozhodně 2:2, bylo jasné, že jsme titul obhájili. Do posledního zápasu 
tak kluci nastoupili již bez emocí, a to se projevilo také v počtu vstřelených branek. Zvítězili přesvědčivě 11:1 a odnesli si po zásluze 
pohár a zlaté medaile.
Kromě již zmíněných ocenění byli z každého týmu odměněni tři hráči, kteří zaujali svými výkony. Dále byl odměněn pohárem 
nejlepší brankář, objev turnaje a nejlepší střelec. Trofej pro nejlepšího střelce dostal hráč našeho týmu – Kristián Čech.
V neděli 19. 5. 2019 se žáci naší školy zúčastnili 4. ročníku fl orbalového turnaje O pohár kroužků Jihomoravského kraje. V obou 
kategoriích jsme velmi přesvědčivě zvítězili ve všech zápasech. Mladší kategorie se skóre 32:4 a starší kategorie se skóre 28:1. 
Navíc v obou kategoriích jsme získali cenu za nejlepšího střelce turnaje. V kategorii mladších to byl Jakub Otoupalík, ve starší 
kategorii Kristián Čech.

Mgr. Pavel Zemach
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dětí, které jsou různého věku a rozdílných čtenářských dovedností. Děti pracují pod odborným vedením kmenové pedagožky školy. 
Navázali jsme také spolupráci s knihovnou v Bystrci na Vondrákově ulici, kde se nám několikrát za rok ochotně věnují.
Činnost klubu zaměřujeme i na děti, které se čtení obávají, protože v něm v běžné třídě příliš nevynikají. V bezpečném prostředí 
klubu, kde nikdo neznámkuje jejich výkon, mají možnost si kluci i holky knížky prohlížet, polehoučku číst, naslouchat předčítání – 
čtení je jim představeno jako prostředek k širokému spektru zábavných činností. Chceme podpořit děti při budování jejich vlastních 
pevných čtenářských návyků. Snažíme se jim čas strávený nad knihou představit jako dobrodružství, zábavu, nenásilné poučení.
Díky fi nanční podpoře je klub vybaven celou řadou současných dětských titulů především z oblasti beletrie. Snahou je, aby naši 
čtenáři – knihomolové – vnímali svoji účast v klubu jako něco výjimečného, prestižního. Snad se nám to bude dařit i v dalším 
školním roce.

Všem přejeme krásné léto, kdy i čtení knihy může být nevšedním zážitkem.
Mgr. Romana Kamínková

SOUTĚŽE NA ZŠ TROUBSKO

První květnový pátek proběhla na ZŠ Troubsko Týmová 
vědomostní soutěž, které se zúčastnili žáci od prvního 
do pátého ročníku. Podle věku se soutěžilo ve čtyřech 
kategoriích. Žáci byli rozděleni do pětičlenných týmů, 
které měly za úkol splnit devět nelehkých disciplín. 
Hravou a interaktivní formou si žáci procvičili učivo 
českého jazyka, matematiky, ale také například 
environmentální výchovy. Zvítězily ty týmy, kterým se 
podařilo v co nejkratším čase správně splnit všechny 
soutěžní disciplíny.
Velmi úspěšní byli naši žáci také na výtvarné soutěži 
pořádané ZŠ Labská v Brně. Na krásném druhém 
místě se umístil Tomáš Korbička a třetí místo obsadila 
Sára Kanioková. Ačkoli oba tvořili na téma Putování 
s kometou, každý ho pojal originálně. Tomášovo dílo 
nás přeneslo do vesmíru, Sářino zase do hokejového 
prostředí. Oběma umístěným gratulujeme!

Mgr. Lucie Škurková

Soutěžení dětí v ZŠ - foto ZŠ
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A NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT V PŘÍŠTÍM ROCE?

V září jsme pro všechny naše děti i rodiče naplánovali zahradní slavnost. Následovat bude keramická dílna pro rodiče s dětmi 
a předvánoční tvoření. Samozřejmě vystoupení dětí na vánočním jarmarku spojené s prodejem výrobků. I na jaře se na vás 
budeme těšit při tvoření a pečení. Školní rok zakončíme tradičním rozloučením. V rámci výuky zařazujeme, jako již pravidelně, 
výukové programy a projekty z Linky, Lipky, Písečníku, Rozmarýnku, Bystroušky. Neopomene knihovnu, divadlo Radost i anglické 
divadlo. Do školy za námi přijede policie, hasiči, zdravotníci i dentální hygiena. Z projektů plánujeme fi nancovat např. adaptační 
program v září, před Vánocemi návštěvu Rožnova pod Radhoštěm, na jaře Strážnici aj. Školní družina pro děti v  rámci svého 
programu připraví např. Den Země, Vítání jara, Čarodějnice, páteční celoodpolední výlety mimo Brno atd. Jako každoročně se 
budeme účastnit vědomostních soutěží v AJ, Klokánku v matematice, testování ze společnosti SCIO, recitační soutěže, nespočtu 
výtvarných soutěží a pro letošní velký úspěch si zopakujeme celoškolní kvíz v českém jazyce a matematice. Opět budeme bojovat 
v soutěži Česko sportuje a na fl orbalových turnajích, kde se našim žákům výborně daří. Pokračovat bude projekt Moudrý učitel, 
Recyklohraní, Mléko a ovoce do škol, Celé Česko čte dětem, Rodiče vítáni, Zdravá pětka, Zkus to zdravě, Pomozte jídlem a láskou. 
Mimo těchto stěžejních aktivit máme ještě naplánovány drobnější akce v rámci výuky, ale to už ponecháme dětem jako překvapení 
v průběhu školního roku.
Všem dětem, rodičům a čtenářům přejeme krásné prožití letních dnů, hodně sluníčka a pohody. V září se těšíme na shledanou.

Za všechny děti a zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko Mgr. Ivana Kašparová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Jaro jsme přivítali společně s oslavou Světového dne vody. Nemohli jsme toto období zahájit lépe než pohybovými hrami na školní 
zahradě. Počasí nám přálo, a tak jsme trávili hodně času venku. Společně jsme uklidili zahradu po zimě a zasadili si semínka aksamitníků. 
Nejprve jsme pozorovali, jak postupně raší z hlíny, pravidelně jsme je zalévali a nyní již čekáme, až je budeme moci přesadit do záhonku 
před vstupem do mateřské školy.
Na našich vycházkách si neustále všímáme změn, které probíhají v přírodě. Navštívili jsme Lamacentrum Hády, kde jsme si mohli 
pohladit a nakrmit lamy, ovce, králíky, kozy a pozorovat 14 dní stará kůzlátka. Děti si prohloubily pozitivní vztah k živým tvorům, dostaly 
se do přímého kontaktu se zvířaty, což samo o sobě bývá nezapomenutelným zážitkem.
Jarní období provází velikonoční svátky, které jsme oslavili nejen výrobou krásných dekorací, ale vypravili jsme se také do Skanzenu 
Strážnice, kde jsme se přenesli do doby našich prababiček a pradědečků a děti si mohly prohlédnout a vyzkoušet, jak se prováděly 
přípravy na tyto svátky dříve.
Na konci měsíce dubna jsme si připomněli fi lipojakubskou noc a ve školce se objevil rej čarodějnic a čarodějů. Splněním různých úkolů si 
všichni vysloužili spoustu myších dobrot a kouzelných lektvarů.
V mateřské škole však nezapomínáme ani na přípravu našich budoucích školáků a od konce února zde probíhají edukativně-stimulační 
skupinky. Zde děti za přítomnosti rodičů procvičují dovednosti potřebné pro vstup do základní školy.
Díky dotacím z Evropské unie můžeme pro děti organizovat spoustu projektových dnů, během kterých se děti setkávají s různými 
odborníky. V měsíci dubnu jsme si během projektového dne Jeho veličenstvo kniha vyrobili vlastní knihu a odvezli ji do soutěže. S 
napětím očekáváme vyhlášení výsledků. I kdybychom se neumístili na předních místech, naučili jsme se vyrábět vlastní papír, vymýšlet 
a tvořit knihu a poznali jsme, kolik to dá práce.
Projektový den Aranžování květin prověřil poznatky dětí o pěstování okrasných rostlin a naučil je vyrobit si pod vedením lektorky drobné 
aranžmá, které následující den děti darovaly maminkám na besídce k jejich svátku.
Z dotací Evropské unie jsou hrazeny nejen projektové dny v mateřské škole, ale i mimo mateřskou školu (např. již zmiňovaná návštěva 
Skanzenu Strážnice či Lamacentra Hády). Jejich čerpání bude pokračovat také v následujícím školním roce a my se těšíme, že budeme 
moci dětem zorganizovat spoustu odborně zaměřených dnů a ukázat jim několik zajímavostí i ve vzdálenějších místech od jejich bydliště.
Nyní nás ještě čeká třídenní výlet do nedaleké Kuřimské Nové Vsi a společný výlet na zámek Milotice. Před ukončením školního roku se 
rozloučíme s dětmi nastupujícími do základní školy. Děkujeme zřizovateli za věnování triček a knih dětem na památku.
Přejeme Vám příjemné a pohodové léto a těšíme se na viděnou na našich společných podzimních akcích, o kterých Vás určitě budeme 
ještě informovat. Září každoročně zahajujeme zahradní slavností společně se základní školou. V říjnu se můžete k nám přidat při 
dýňování, koncem listopadu začínáme advent vánočním jarmarkem.
Tak nezapomeňte a přijďte se za námi podívat!
 Za MŠ Troubsko Mgr. Kateřina Kamenická

 Hudební program v MŠ - foto MŠTvoření pro maminky - foto MŠ
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Farnost TroubskoFarnost TroubskoFarnost Troubsko
CO SE TO TENKRÁT STALO?

Je to pro nás samozřejmé, že po překročení státní hranice potkáme lidi, kteří mluví jinak a musíme hledat způsob, jak najít 
společnou řeč. Už to bereme jako danost, která je vyjádřením identity člověka a příslušnosti k určité skupině lidí. Je to pobídka 
hledat způsob dorozumění, nejlépe poznáním toho jiného jazyka. Z toho vychází snaha nalézt nejrozšířenější jazyk a zdá se, že je 
to angličtina.
Touha po hledání společné řeči nás vede k úvahám o „rajských“ počátcích lidstva, o kterých hovoří Bible. Poznáváme situaci 
člověka, tvora, který je svým Tvůrcem obdařen vším, co potřebuje k existenci. K té ovšem potřebuje zůstat v životodárném 
spojení se svým Tvůrcem. Podlehne klamu, že bez tohoto spojení bude svobodnější, nezávislý. Poznává, že byl oklamán. Zjišťuje 
svoji „nahost“ – vydanost a ohroženost. Hledá cestu k návratu ke svému Tvůrci. Vzhlíží vzhůru, kde tuší jeho dosažitelnost. Volí 
lidské možnosti k jeho dosažení – staví město a věž, jejíž vrchol má být v nebi. Je to zase podlehnutí určitému klamu. Tvůrce 
zasahuje, dává najevo, že „tudy cesta (k Němu) nevede“.
Bible popisuje zásah Tvůrce – mate lidem jazyky, výsledkem je Babylon – zmatek. Lidé si nerozumí a tím tato stavba končí. (Gn 
11,1-9)
Výrazem neutuchající touhy člověka po vzepnutí se vzhůru, vyjít za hranice své omezenosti jsou např. novodobé babylonské věže 
v podobě mrakodrapů, v jejichž stavbách se lidé předhánějí, které se mohou v několika okamžicích zhroutit jako domeček z karet. 
Jsou to i snahy vydat se do vesmíru k Měsíci, na Mars aj.  Mohou být ve shodě s vybídkou, kterou Tvůrce dává člověku „podmaňte 
si Zemi“ (Gn 1,28) ve smyslu ne vydrancujte! Ale objevujte, bádejte, využijte poznané k dobru všech.
Co se to tenkrát stalo?
Člověk nemůže dosáhnout Tvůrce nejvyšším mrakodrapem ani vesmírnou cestou několika světelných roků. On je s námi na Zemi. 
On se k nám sklonil. Ježíš Kristus nám dal lekci společného jazyka, kterým je LÁSKA. V den seslání slíbeného Ducha svatého lidé 
různých národností a jazyků rozuměli tímto jazykem poselství o blízkosti Tvůrce. (Bible – Sk 2,1-11)
Je škoda, že si za hraničním přechodem nerozumíme s tamními lidmi. Je bolestné, když si za plotem, který nás dělí od souseda a 
kterého tam vidíme, nemáme s ním společnou řeč a třeba je to dokonce řeč nenávisti.
Naše obec jako málokterá slaví Svatodušní slavnosti. Kéž je to den setkání s Darem, který není mimo nás, ale chce být v nás, 
když ho přijmeme jako svou sílu, která bourá všechny ploty mezi námi.

František Koutný, farář

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 2. 6. se v nazdobeném farním kostele v Troubsku 
uskutečnilo první svaté přijímání veliký počet 16 nastrojených 
dětí se těšilo na dnešní sváteční den.
Doprovázeli je jejich rodiče, kmotři, prarodiče i širší rodina. 
Na mši zpíval chrámový sbor posílený o členy z Moravan a 
Ostopovic.

Mgr. Veronika Gregerová

Svatodušní slavnosti foto T. Litwora

fotka z kostela 1. svaté přijímání foto V. Gregorová

Svatodušní slavnosti foto T. Litwora



8

Spolky, kluby, akce...

VYSAZOVALI JSME NOVÉ STROMY
Ke dni Země, dne 17. dubna 2019, 
jsme ve spolupráci s dětmi ze Základní 
školy v Troubsku(bez čárky) vysázeli 
další dva ovocné stromy, třešně. 
Sázeli jsme v  lokalitě pod kostelem, 
kde jsme již v  říjnu 2018 vysázeli dva 
stromy na počest 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Tím nám 
začala vznikat malá alej.
Děti zazpívaly několik písní o třešních 
a přivítala nás všechny paní učitelka 
Kamínková. Žáci se aktivně zapojili do 
výsadby, zahrnování kořenů, upevnění 
stromků a zálivky dřevin.
Dík patří také všem zúčastněným 
občanům a členům ČZS Troubsko.

Doležal Pavel, Jednatel ČZS

VÝLET ZAHRÁDKÁŘŮ DO BESKYD
Český svaz zahrádkářů v  Troubsku 
uspořádal v  sobotu 25. května 
2019 zájezd do Beskyd – Rožnova 
pod Radhoštěm. Vyjeli jsme malým 
autobusem pro 30 osob za krásného 
jarního počasí. Pár dnů před tím se 
prohnala přes město Rožnov malá 
povodeň, kdy se rozvodnil potok, který 
ústí do Bečvy, a poškodil parkoviště u 
pivních lázní a prostory pivovaru.
Našim prvním zastavením bylo Valašské 
muzeum v  přírodě, Mlýnská dolina, 
kterou jsme si prohlédli a poučili se, díky 
paní průvodkyni. Stojí zde stavby, které 
pohání voda, jako mlýn, pila, lisovna 
oleje a stará kovárna.
Potom jsme přešli do Dřevěného 
městečka, kde byl jarmark a bohatý 
kulturní program. Vystupovalo zde 
mnoho folklórních souborů. V hospodě 
U Vašků jsme poobědvali a nakoupili 
také oblíbené frgály.
Poslední zastávkou byl výjezd na Pustevny. Každý pojal návštěvu tohoto kultovního místa po svém. Prohlédli jsme si Jurkovičovy 
stavby a také Libušín, který vyhořel a probíhá jeho dostavba. Pár mladších účastníků navštívilo novou stezku korunami stromů – 
stezku Valaška, na jejímž vrcholu je úchvatný výhled na Beskydy a okolí. Po areálu chodil živý bůh Radegast a lákal návštěvníky 
na návštěvu stezky.
Příjemně unavení po výletě jsme nastoupili do autobusu a šťastně dojeli do Troubska.

Doležal Pavel, jednatel ZO ČZS

SETKÁNÍ OBČANŮ NA RADNICI - POVÍDÁNÍ O IZRAELI
Rádi bychom obnovili setkávání našich starších občanů. Srdečně vás zveme na zajímavé povídání o 
Izraeli. Termín je středa 10. 7. 2019 v 9.30 hod. v zasedací místnosti na obecním úřadě. Přijďte se 
setkat a poslechnout si povídání o cestování. Drobné občerstvení zajištěno. V případě vašeho zájmu se 
může domluvit pravidelné setkávání. Těšíme se na vás.

Veronika Gregerová
Izrael - foto pxhere

Sázení stromů - foto p. Váňa

 Výlet do Beskyd - foto p. Váňa
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TROUBŠTÍ KUŽELKÁŘI ČTRNÁCTÍ V REPUBLICE

Kuželkářský tým Ctirad Troubsko po skončení ligové soutěže absolvoval ještě několik turnajů.   
V první půlce dubna proběhl v Ivančicích Velikonoční turnaj jednotlivců. Vítězem je troubský hráč Tomáš Turek, náhozem 290 
bodů. Na 9. místě skončil Milan Svěrák.
Na přelomu dubna a května se na kuželně v Rosicích konal tradiční turnaj Romapol Cup.
Jako první do turnaje nastoupil tým Ctirad Troubsko ve složení Oldřich Zbíral, Tomáš Turek, Aleš Svěrák a Milan Svěrák a skvělým 
výkonem 1128 bodů turnaj naprosto ovládli.

ROMAPOL CUP                                    
1.  Ctirad Troubsko 1128                  
2.  Srkla Ivančice 1090
3.  Hasiči Dobelice  1036
4.  Náhlá sešlost  1021
5.  Basket Rosice  1003
6.  Vinohrady 991

 VÝSLEDKY MČ NERE                                
poř. Název družstva Plné Dor Celkem Chyby

1 HOŘICE FOTBAL 1485 761 2246 20
2 ROKYCANY BEDŘICH 1455 761 2216 19
3 KVASINY ŠKODA A  1510 703 2213 28
4 TŘEBÍČ KK TUČŇÁCI 1461 716 2177 26
5 SLAVONICE KC DARDA 1457 719 2176 27
6 PŘEROV ČD UZEL I 1518 635 2153 29
7 JIHLAVA SKP A  1458 687 2145 31
8 DOBRUŠKA MARTA 1498 644 2142 35
9 NÁCHOD KRÁKORÁCI 1510 629 2139 31
10 HRADEC KRÁL SKP E 1474 664 2138 33
11 KRNOV KOS 1463 673 2136 23
12 DAČICE KC YAKUZA 1484 650 2134 35
13 PŘEROV NEMOCNICE 1446 680 2126 34
14 TROUBSKO CTIRAD 1440 685 2125 30

JEDNOTLIVCI                                    
1. Zbíral Oldřich CTIRAD TROUBSKO 305
2. Fiala Martin TESCAN BRNO 291
3. Rychnovský Tom BASKET B 288
4. Šoltés Josef st. BASKET A 281
5. Kolář Antonín VINOHRADY A 279
6. Zajíc David SLA IVANČICE 278

7. Maša Oldřich NÁHLÁ SEŠLOST 278
8. Svoboda Petr SRKLA IVANČICE 277
9. Svěrák Aleš CTIRAD TROUBSKO 276
10. Turek Tomáš CTIRAD TROUBSKO 276
11. Svěrák Milan CTIRAD TROUBSKO 271

V květnu se naši kuželkáři ještě 
zúčastnili Májového turnaje 
dvojic o putovní pohár 
starosty města Ivančic.  
Dvojice Tomáš Turek, Milan 
Svěrák si odvezla bronzové 
medaile. 
Pak už přišel vrchol letošní 
sezóny Mistrovství ČR 
neregistrovaných hráčů. 
O pohár se utkalo 66 nejlepších 
amatérských týmů z  celé 
republiky.
Nejprve proběhly kvalifi kace 
v  Olomouci, Rychnově nad 
Kněžnou a Praze.
Do fi nále postupovalo pouze 30 
nejlepších. Ctirad Troubsko, 
ve složení Oldřich Zbíral, 
Petr Dujka, Aleš Svěrák a 
Milan Svěrák, skončil na 16. 
místě olomoucké kvalifi kační 
skupiny a zajistil si tak účast 
ve fi nále. 
Finálový turnaj, který letos 
hostil Přerov, je dvoudenní. 
V  sobotu 25. 5. nastoupilo ke 
hře všech 30 kvalifi kantů, do 
nedělního fi nále pak postoupilo 
jen 18 nejlepších.
V troubském týmu došlo oproti 
kvalifi kaci k  jedné změně. 
Místo Oldřicha Zbírala 
nastoupil Jiří Pospíšil. Tato 
vynucená změna se nakonec 
ukázala jako velmi šťastná.  
V  sobotu zahrál tým Ctirad 
Troubsko 1035 bodů a velmi 
těsně postoupit mezi nejlepší. 
V  neděli zahrál právě Jiří 
Pospíšil svůj osobní rekord 
316 bodů, a nejen že se mezi 
jednotlivci dostal na celkové 
3. místo, ale hlavně pomohl 
svému týmu k  posunu na 
celkové 14. místo.

Milan Svěrák

 JEDNOTLIVCI
poř. Příjmení jméno Družstvo Plné Dor Celk Chyby

1 Palm Radek HOŘICE FOTBAL 365 239 604 1

2 Fürst Martin ROKYCANY BEDŘICH 371 227 598 0

3 Pospíšil Jiří TROUBSKO CTIRAD 366 226 592 5

4 HOLAS Jaroslav TŘEBÍČ KK TUČŇÁCI 389 203 592 2

5 Kadlec Ludvík DAČICE KC YAKUZA 385 203 588 7

Troubští kuželkáři - foto M. Svěrák
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Stalo se...
VELIKONOČNÍ SVÁTKY V TROUBSKU

VELIKONOCE NA VESELCE
Také na Veselce bylo letos obnoveno velikonoční hrkání. Obnovit 
tuto tradici si vzal za své Dalibor Sedláček, který sehnal od 
pamětníků písničky a přichystal hrkačky a klepačky pro hrkače, 
kteří nástroje neměli. Podařilo se mu získat pro hrkání své 
kamarády, některé dřívější „hrkače“ a také nové nadšence. Na 
Veselce se vždy hrkači sešli u kapličky, na místě, které je velmi 
často místem srazu pro většinu setkání. Vycházelo se tedy od 
kapličky, prošla se ulice Jihlavská a pokračovalo se ulicí Veselka, 

Jak jsme hrkali v Troubsku
Když jsem se loučil se zesnulým Martinem Procházkou a slíbil 
mu, že jeho nápad obnovení tradice velikonočního hrkání 
vezmeme za svůj, netušil jsem, že to, co vypadalo do budoucna 
tak snadno, totiž vzít hrkačku a projít v určených hodinách 
Troubskem, bude pro mne nakonec spojeno s napětím a 
nejistotou. Čas je neúprosný, najednou bylo těsně před svátky 
a organizace se zadrhla v komunikaci mezi námi, nikdo vlastně 
nevěděl, jak se to má odehrávat. Sbíraly se střípky paměti starší 
generace, která ještě hrkání zažila. Pro ty, kdo neznají souvislosti, 
důvodem obcházení vesnice s řehtačkami a klepačkami je 
oznamování času, neboť zvony se až do soboty odmlčí. Zjistili 
jsme, že se chodívalo z Trpína od křížku (křižovatka na Omice a 
Střelice) směrem ke kostelu, že se prováděly zastávky u každých 
Božích muk, u Cyrila a Metoděje, u Svaté Trojice před školou, u 
kapličky. Při každé zastávce se odříkávaly říkanky, vztahující se 
k těmto svátkům.

Narychlo se shánělo potřebné nářadí, Martinovy neúplné 
klepačky naštěstí laskavě dokončil Honza Brumovský, který 
také zapůjčil hrkací trakářek, říkanku vydoloval z paměti Ruda 
Pazourek, na poslední chvíli se roznesla zpráva o plánované akci 
a pak už jsem s napětím čekal, co nastane. Na Velký pátek jsme 
v sedm ráno zkusili postup ze dvou stran, a to od kostela a od 
Trpína a sešli jsme se u kapličky. Jenže tím jsme síly rozdělili 
a nebylo to ono. Před třetí jsme zahrkali jen kolem kostela a 
večer pak v plné síle z Trpína ke kostelu. To se konečně projevilo 
naše množství a majestátní rachot se nesl ulicemi. V sobotu 
ráno jsme trochu prořídli a v poledne už jsme vlastně jen 
dohrkávali, což je škoda, protože pro děti je sobota už takovou 

malou koledou. Také nás vždy cestou vítal pan farář u kapličky, 
a když jsme pak uvnitř zahrkali, v tom klepání a řehtání, tlukotu 
a klapání, v hluku zanášejícím uši, uvědomil jsem si, že slib se 
podařilo splnit. Vždyť jsme hrkali za Martina Procházku, který 
se zasloužil o udržování troubských tradic a bez kterého by se 
tahle věc neodehrála. Také se ujasnila trasa, kudy se bude příště 
chodit. Troubsko se v čase poněkud rozrostlo, a pokud bychom 
jej obcházeli celé, vlastně bychom byli na cestě nepřetržitě, a 
zvony přece celý den nezvoní, že.
Nakonec je možné říci, že letošek byl vlastně docela vydařenou 
obnovenou premiérou a že příští rok se, s patřičnou publicitou, 
snad odehraje snadněji a v hojném počtu.
V pondělí pak Troubskem procházely skupinky s pomlázkou, 
žílou, mrskačkou či tatarem, jak se nazývá na různých místech 
Moravy nástroj určený k omlazení a osvěžení inteligentnější a 
krásnější poloviny lidstva. Děti s košíky sbíraly koledu, mladí 
muži obcházeli své vyvolené a starší generace pak využila 
příležitosti k návštěvám, vždyť v tom shonu každodennosti je 
opravdu svátkem najít si čas pro společná setkání.
Pro nás, kteří jsme navštěvovali své přátele a přijímali jejich 
návštěvy, je tento den obohacující a výjimečný a vlastně už 
bychom bez této tradice byli ochuzeni o pocit sounáležitosti.
Odhlédneme-li od duchovní a tradiční stránky Velikonoc, jsou 
to svátky jara a naděje a v ten čas bychom, jako správní 
vesničané, měli vyjít na své zahrádky a do polí, zastrčit prsty do 
hlíny a nahmatat tam tep naší Země, abychom povzbudili naši 
zodpovědnost za svět, jehož součástí je Troubsko.

Přemysl Blažík

Mrskut - foto P. Blažík

Hrkání - foto P. Blažík

Martin Procházka - foto P. Blažík
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UKLIĎME TROUBSKO 2019
Na mezích podél silnic válející se odpadky nedaly spát 
organizátorům celorepublikové akce Ukliďme Česko a díky jejich 
iniciativě proběhl jarní úklid letos na 2  273 místech ČR. Dle 
tiskové zprávy se ho účastnilo cca 65 000 dobrovolníků, kteří 
neváhali, nasadili pracovní rukavice, do nich vzali odpadkové 
pytle a vyrazili do okolí svých obcí, aby napravili to, co lidský 
druh stačil napáchat za nepořádek. Nutno zmínit, že přestože 
úklid v Troubsku neproběhl poprvé, měli jsme opět plné ruce 
práce a následně plné odpadkové pytle.
Úklid proběhl v sobotu 13. dubna a zúčastnilo se ho 23 troubských 
malých i velkých občanů. S chutí a nadšením k prospěšné práci 
jsme se rozprchli na pět lokalit, které můžete vidět na přiložené 
mapce. Mezi nejčastější nálezy patřily odhozené PET i skleněné 
lahve, plechovky, igelitové sáčky, nedopalky cigaret a kelímky 
od nápojů. Avšak našlo se i pár pneumatik. Tyto věci nemají 
nožičky, a tak nepřiběhly na pole a cesty sami.
Největší nepořádek byl v okolí benzinky pod dálnicí. Toto místo 
leží v katastru Troubska, ani není příliš vzdálené od zástavby, 
ovšem odpadky se tam hromadí od lidí z celé republiky a 
nepochybně i od zahraničních návštěvníků. Bylo nad síly 
dobrovolníků celou oblast uklidit a pravděpodobně jejich práce 
již zmizela pod dalšími vrstvami odpadu. Plné ruce práce/
odpadků měly i skupinky, které se vydaly směrem na Popůvky 
a na Střelice. Pokud to šlo, roztříděný odpad (hlavně plast a 
sklo) jsme vyhodily do kontejnerů v obci. Směsný odpad čekal 

U rybníka a Pod vinohrady až na křižovatku pod Vintrovnu. Pak se tato cesta šla zase zpět ke kapličce. Letos vyšli hrkači poprvé 
dle tradice na Zelený čtvrtek v 18.00 hodin, pak na Velký pátek v 6.00, v 15.00 a v 18.00 hodin a na Bílou sobotu v 6.00 hodin. 
Již zapomenutý zvuk hrkaček a klepaček se nesl Veselkou a připomněl nám, jak je pěkné, když lidi něco spojuje. Starousedlíci 
Veselky byli velmi potěšeni obnovením tradice, a dokonce někteří bývalí hrkači vyšli z domu a přidali se svým zpěvem k písničkám. 
„Novousedlíkům“ se naskytla příležitost získat bližší povědomí o životě místa, kde bydlí.

H. Sedláčková

Ve středu 8. 5. 2019 na výročí Dne vítězství proběhlo slavnostní 
otevření našeho nového sportoviště. Ve tři hodiny s pár 
minutami navíc přestřihla paní starostka společně s  panem 
místostarostou stuhu uzavírající vstup na multifunkční hřiště. 
A tak jsme se po dlouhém odkladu konečně dočkali. Tři plochy 
k provozování sportu se zaplnily dětmi i dospělými. Proběhlo 
zahajovací fotbalové utkání na umělé trávě, ve kterém fotbalisté 
Sokola Troubsko vyklepli tým zastupitelů o gól. Na menším 
hřišti s gumovým povrchem přelétal síť balon nohejbalistů. 
Sprška balonů se také odrážela od desky basketbalového koše. 
A kolem chodili v hojném počtu Tróbčáci, užívali si pohoštění 
a slunečného, byť větrného a chladného počasí, prohlíželi 
si se zájmem zázemí hřiště anebo jen tak lelkovali a povídali 
si. Odpoledne to bylo pěkné, s hojnou návštěvou a tomu i 
odpovídala spokojená nálada zúčastněných.

O novém hřišti se uvažovalo už dlouhá léta souběžně s tím, 
jak upadal stav původních sportovních ploch. Přibližně v roce 
2016 se začalo s projektem. Trvalo tedy tři roky, než jsme došli 
k naplnění této myšlenky. Stavební práce měly být provedeny 
kompletně v roce 2018, bohužel stavební fi rma, zřejmě pro 
velkou vytíženost, nebyla schopna dostát svým závazkům, a 
než byla stavba ukončena, přišla (překvapivě) zima. Říká se 
bohužel, ale právě díky tomu bylo možno odstranit některé 
nedostatky. 

Obec to také neměla úplně jednoduché, vždyť kolik takových 
hřišť postaví za jedno volební období, aby se daly získat 
zkušenosti? Nicméně již před otevřením bylo jasné, jaké chyby 
jsou a že je bude nutno řešit v budoucnosti. Mezi těžko řešitelné 

na odvoz na jednotlivých stanovištích a děkuji panu Martinu 
Urbánkovi za spolupráci při jeho svozu. Ráda bych také touto 
cestou poděkovala obci Troubsko za materiální podporu celé 
akce a především všem dobrovolníků.
Více informací o celostátní akci můžete nalézt na www.
uklidmecesko.cz

Za všechny zúčastněné Tereza Křivánková

Uklízíme Troubsko - foto T. Křivánková

Slavnostní otevření hřiště - foto P. Blažík

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

patří rozměry hřiště na malou kopanou, které neodpovídají 
parametrům soutěže. Z těch řešitelných nedostatků je to 
především splašková jímka, která se ukázala jako zbytečná, 
protože je možné odpad odvést přímo do kanalizace a s 
napojením na ni se počítá v čase, kdy se bude doplňovat na 
zbytku ulice Lišky. S tím souvisí dále i kapacita toalet včetně 
sprchy, jeden kus od každého je přece jen málo. Ale to se dá 
napravit časem nějakou šikovnou dostavbou. 

Dalším zásadním úkolem bylo zajistit běžný provoz hřišť. 
Zatímco vybavenost sportovním náčiním, zde hlavně míči a 
sítěmi, je výborná, musí tu být někdo, kdo se o hřiště stará, 
míče vydává a obecně hlídá jeho provoz. To vyústilo k hledání 
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alespoň dvou lidí, kteří se budou střídat ve správě hřiště, což se 
nakonec povedlo díky ochotě pánů Ryby a Hlouška zmocnit se 
odpovědnosti za něco, o čem vlastně ani nevěděli, jak to bude 
fungovat. Právě na nich totiž je, aby vychytali mušky a mouchy 
v organizaci provozu multifunkčního hřiště, byť to někdy pro 
ně je doslova průzkum bojem. Právě tímto způsobem se hledá 
optimální systém zamlouvání jednotlivých hřišť pro zájemce. 
V současnosti již funguje elektronická cesta. V zásadě se sbírají 
zkušenosti pro hladký provoz.

O smysluplnosti této obecní investice za téměř čtrnáct milionů 
korun nemá smysl pochybovat. Sportoviště obci chyběla a 
tato stavba jich část doplnila. Pro školu a školku je to místo k 
nezaplacení, hřiště pomáhají Sokolu, a kdykoliv jdete odpoledne 
kolem, jsou všechna obsazena. A to byl přece důvod, proč se 
tato stavba uskutečnila.

Buďte tedy shovívaví. až narazíte na nějaký problém s užíváním 
hřišť, jistě se počet případných nedostatků v budoucnu zmenší. 

Uvědomme si, že i my, stejně jako ve všech věcech týkajících se obce, můžeme přispět ke zdárnému provozu svými nápady a 
náměty. 

Přemysl Blažík

NOC KOSTELŮ  

Dne 24. 5. 2019 se naše farnost připojila k 
celoevropské akci Noc kostelů.

Již večerní mše v 18 hodin, při které zpíval chrámový 
sbor ze Střelic, byla hojně navštívena. Poté následoval 
bohatý program Noci kostelů v Troubsku. Návštěvníci 
se mohli dozvědět zajímavé informace o historii 
kostela, prohlédnout si ho, ochutnat drobné občerstvení 
včetně vína ve věži, zaposlouchat se do nádherných 
hudebních produkcí sborových těles, sólového zpěvu či 
varhanní hudby, zastavit se na chvilku rozjímání nebo 
modlitby a prohlédnout si obec z neobvyklého místa 
věže kostela. Zájemci mohli sbírat razítka při návštěvě 
dalších sakrálních staveb celé troubské farnosti – kaple 
Bosonohy, Ostopovice, Popůvky a Veselka. Děkujeme 
všem dobrovolníkům, kteří akci připravili a umožnili její 
příjemný průběh. 

Veronika Gregerová

Posezení během slavnostního otevření hřiště - foto P. Blažík

 SPRÁVCI HŘIŠTĚ:
Vladimír Ryba, Stanislav Hloušek
Mail pro objednávky:  hristetroubsko@email.cz

Telefon pro objednávky: 606 073 644 

 (Volat pouze v provozní dobu!) 

Web pro objednávky: www.troubsko.cz/kalendar

Provozní doba hřiště: PONDĚLÍ–NEDĚLE

 Květen–Říjen 2019

 8.00–12.00

 14.00–20.00

Zahajovací utkání - foto P. Blažík

Chrámový sbor - foto I. Feit

Troubská kaple a kostel



13

Připravujeme - Zveme - Informujeme 

ZVEME VÁS NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ, 

KTERÉ JE SPOJENÉ S TVORBOU PROGRAMU ROZVOJE OBCE. 

PŘIJĎTE V HOJNÉM POČTU A VYUŽIJTE TAK MOŽNOSTI OVLIVNIT VĚCI VEŘEJNÉ.

25. 6. 2019 v 17.00 hod. v sále Katolického domu 
– veřejné projednávání dotazníkového šetření a analytické části dokumentu.

17. 9. 2019 v 17.00 hod. v sále Katolického domu 

– veřejné projednávání návrhové části a finální verze dokumentu.

KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V NAŠÍ OBCI:

25. června veřejné projednávání dotazníkového šetření - Katolický dům
10. července SETKÁNÍ OBČANŮ - Povídání o cestování a o Izraeli obecní úřad v 10.30 
3. srpna PoloLetní noc - Sokolovna
17. srpna Staré hody - Sokolovna
17. září veřejné projednávání návrhové části programu rozvoje obce - Katolický dům

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V  letošním roce se poprvé uskutečnilo vítání nových 
občánků do života. Děti mezi občany naší obce přivítala 
starostka paní Mgr. Markéta Bobčíková. S  pásmem 
básniček a písniček vystoupily děti z mateřské školy pod 
vedením paní učitelky Hany Kroupové.

PŘIVÍTÁNY BYLY TYTO DĚTI:
Jakub Kaplan z ulice Vyšehrad 
Antonín Vávra z ulice Nová
Jiří Kučera z ulice Nár. odboje
Jakub Nečesaný z ulice U lednice
Štěpán Absolín z ulice Školní
Barnabáš Cihlář z ulice Sadová
Patrik Kukla z ulice U rybníka
Michaela Balusová z ulice U lednice
Valerie Čermáková z ulice Pod vinohrady
Vanesa Koukalová z ulice Vyšehrad

Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojené dětství.

L. Chaloupková, matrika

Vítání občánků - foto obecní úřad

Vítání občánků - foto obecní úřad



MOŘE ŽIVOTA

Milí čtenáři, 
do obecní knihovny byla přijata druhá kniha autorky Oldřišky Kališové Moře života s podtitulem Vědomí sebe hledej ve spojení 
s přírodou.
Texty i fotografi e vznikaly v rakouských Alpách v srdci Národního parku Vysoké Taury, oblast Salcburk.
EVOLUČNÍ KNIHA PRO VĚDOMOU TURISTIKU PŘÍRODOU A ŽIVOTEM
Kniha je průvodcem na cestě lidí, kteří už se cítí být přesyceni konzumním životem ve městě, ocitají se v chaosu myšlenek a chtějí se 
oprostit od tíhy povinností a úkolů, aby opět našli spojení s intuicí.
Obsahově jsou texty laděné tak, aby čtenář svůj volný čas nasměroval do přírody, kde může zažít zajímavé situace a inspirující vhledy. 
Tedy pokud se stane dobrým pozorovatelem a smíří se s tím, že každá myšlenka je překážkou k hlubším prožitkům i procesům vnitřní 
transformace.
Fotografi e vás zavedou do míst, kde osvěžíte ducha, přijdete nejen na dobré myšlenky, ale také se dokážete napojit na univerzální 
vědomí. Tento pojem může být pro běžně uvažujícího člověka cizí až vzdálený, avšak opak je pravdou. Univerzální vědomí je součástí 
všeho, každého člověka.
Uvědomění si sebe jako podstatné součásti přírody přináší úlevu. Je čas probudit srdce, nechat mysl ustoupit stranou a postupně 
otevírat brány nové životní dimenzi.
Ve spojení s přírodou člověk dokáže velké věci! Příroda k nám promlouvá skrze symboly a obrazy.
Problém mnoha lidí bývá v  tom, že neznají anatomii a funkce jemnohmotného světa. Dobrá zpráva je v  tom, že už se mluví o 
psychosomatice a vlivu mysli na život. Je tu však neomezená úroveň, kterou je VĚDOMÍ. Prostor, v němž funguje vyváženě rozum a cit.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ  
Třeštíková, Radka – Dobře mi tak (román)
Příběh o tom, že náprava chyb je k ničemu, když v životě děláme další. Sebestředný a bezohledný malíř Boris se rozvádí se svou ženou Vanesou a 
stěhuje se ze společného bytu ke svému kamarádovi Viktorovi. Tento životní zlom ho náhle nutí zamyslet se nad sebou samým a bilancovat. Boris 
si postupně uvědomuje všechny svoje chyby a životní selhání. Se svérázným humorem se poněkud neohrabaně pokouší napravit své chyby. Hledá 
cestu zpět ke svému dospělému synovi, minulost se mu ale vrací jako bumerang a jeho kroky značně komplikuje. V té chvíli mu navíc zkříží cestu 
šestnáctiletá Erika.
Follett, Ken – Pilíře země (historická románová sága)
V Anglii 12. století, v době občanské války, ničivého hladomoru a náboženských nesvárů, vyrůstá v Kingsbridge nádherná katedrála. Na pozadí 
převratných událostí po smrti krále Jindřicha I., kdy po dvě desetiletí královna Maud a král Štěpán bojují o anglickou korunu, se proplétají osudy 
nejrůznějších postav – kingsbridgeského převora Philipa, zbožného a důmyslného mnicha, jenž usiluje o vybudování největší gotické katedrály, 
stavitele Toma, který se stává převorovým architektem, krásné a tajemné lady Alieny, již celý život pronásleduje skrývaná potupa, neohrožené 
Ellen žijící v lesích, která po nespravedlivé popravě svého milého prokleje všechny, kdo křivě přísahali, lstivého a proradného hraběte Williama, 
jenž se dopouští krveprolití a násilností, a kameníka Jacka, pro nějž představuje stavitelství největší životní vášeň.
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NA VLNÁCH VĚDOMÍ V MOŘI ŽIVOTA:

„Sedím uprostřed louky, oči zavřené, jen tiše poslouchám šumění 
větru, který se opírá o stromy, jež mě obklopují. Hluboce dýchám a 
vnímám, jak mi kyslík proudí do těla a vyživuje každou moji buňku i 
vlas a kůži, oči, ruce, nohy, srdce, játra, ledviny, vlévá se do každičké 
skulinky v mém těle. Cítím vše tak plně, tak silně a vroucně. Slunce 
mě hřeje na tvářích, a přece mi po těle občas přejede mráz z té 
neskutečné všemocné a nabíjející energie. Energie z matky Země. 
Sedím tu s ní, propojená a připravena ji VĚDOMĚ opečovávat. 
Ulehám mezi kvítí a zírám do „prázdna“ modré oblohy. Sleduji plující 
bílé koráby a jejich nekonečnou plavbu na nebeském moři. Jsem tu 
sama se sebou a svou intuicí a je mi tak nějak lehce. Přeji si pod 
tímto hřebenem hor spočinout ještě chvíli a nechat se jím česat 
po duši. S výhledem na tu krásu se musím usmívat, i když se mi 
moc nechce. Ten pocit je tolik naplňující, najít samu sebe uprostřed 
přírody, uprostřed božího ráje. “
Tolik síly kolem nás se ukrývá v lesích, loukách, horách, parcích, 
ale my ji nevidíme, necítíme. Vnímáme jen šum našich starostí.
Jen BĚŽTE VEN a milujte každý dotek, každou minutu, kterou 
můžete dýchat a vědět, že žijete! A pokud NEVÍTE JAK? Přečtete si tuto knihu plnou krás přírody ze srdce jedné ženy, která píše tak, 
abyste se i doma v obýváku mohli přenést v myšlenkách do srdce národního parku Vysokých Taur.

www.morezivota.cz
Oldříška Kališová 2019

Předání knihy - foto O. Kališová



Klevisová, Michaela – Ostrov šedých mnichů (detektivka)
Na odlehlém holandském ostrově Schiermonnikoog s liduprázdnými písečnými plážemi bičovanými severním větrem zemřela v dunách za podivných 
okolností mladá žena a i po jedenácti letech zůstává její vrah neodhalen. Televizní reportér Johan Rutten se rozhodl, že tímto případem zahájí 
nový cyklus reportáží o neobjasněných vraždách – ale krátce po svém příjezdu na ostrov byl zavražděn. Má oba činy na svědomí stejný pachatel?

DALŠÍ NOVINKY:
Bardugo, Leigh Prohnilé město (dobrodružné fantasy)
Brown, Sandra Podraz (romantický thriller)
Brown, Sandra Pomsta (thriller)
Bryndza Robert Smrtící tajnosti (detektivka)
De Blasi, Marlena Tisíc dnů v Toskánsku (román)
De Blasi, Marlena Večery v Umbrii (román)
Fielding, Joy Špatná dcera (román)
Flanagan, John Hraničářův učeň 12: Královská    
 hraničářka (dobrodružné fantasy)
Flanagan, John Hraničářův učeň 13: Klan rudé lišky   
 (dobrodružné fantasy)
Follett, Ken Ohnivý sloup (historická románová sága)
Fourcade, Martin Můj sen o zlatě a sněhu (sportovní   
 autobiografi e)
Gabaldon, Diana Hořící kříž (historický román)
Garrido-Lecca, Hernán Dráček od jezera Titicaca (dětská   
 literatura)
Guo, Xiaolu Já jsem Čína (román)
Honzák, Radkin; Červenková, Renata
 Všichni žijem v blázinci (naučná literatura)
Jacobsová, Anne Venkovské sídlo: zlaté časy 
 (historická románová sága)

Jonasson, Jonas Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby   
 zachránil svět (román)
Kinney, Jeff Deník malého poseroutky: Radosti zimy   
 (dětská literatura)
Kolář, Pavel Labyrint pohybu (naučná literatura)
MacLeod, Jilly Jak bylo skoro všechno vynalezeno   
 (dětská naučná literatura)
May, Peter Běžkyně (thriller)
May, Peter  Hadohlavec (thriller)
May, Peter  Ostrov Entry (detektivka)
Mayne, Andrew  Hračkář (thriller)
Moyes, Jojo  Sama sebou (román)
Nordbo, Mads Peder Bez kůže (thriller)
Radingerová, Eilli H. Moudrost starých psů (sbírka příběhů)
Reintgen, Scott Nyxia (sci-fi  román)

Rosen, Leonard Hlasy chaosu (thriller)

Roth, Veronica Rezistence (sci-fi  román)

Roth, Veronica Aliance (sci-fi  román)

Verne, Jules Cesta kolem světa za 80 dní

 (dobrodružný román)

Weiner, Eric Po stopách géniů (naučná literatura)

Radek Sedláček
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Z historie

Je známo, že v minulých letech se uskutečnilo mnoho návštěv 
umělců zvučných jmen u nás v Troubsku v KATOLICKÉM DOMĚ. 
Od roku 1992 do současnosti vystupovali zde zpěváci, herci a 
kapely hlavně díky podpoře obce Troubsko, která byla hlavním 
pořadatelem. Divadla zajišťoval Český zahrádkářský svaz 
Troubsko. Celkem to bylo 68 úspěšných vystoupení. V současné 
době pracujeme na fotoknize, kde budou všechny pořady 
a koncerty zdokumentovány, aby byla nějaká památka na 
vystupování všech hvězd v naši obci.
Rád bych zde připomněl jednu akci, která se nezapomenutelně 
zapsala do srdcí posluchačů. Jednalo se o koncert skupiny K.T.O. 
a legendárního zpěváka WALDEMARA MATUŠKY a jeho ženy 
Olgy.
Bylo horké odpoledne 2. června 2000, kdy se do úzké uličky 
vedoucí ke Kaťáku nasoukal velký patrový autobus, který sloužil 
členům skupiny K.T.O. a jejich doprovodu. Zvukaři si rozestavěli 
aparaturu a pracovali usilovně na tom, aby večer na koncertě 
bylo vše nachystané. My pořadatelé jsme seděli pod velkým 
kaštanem se členy kapely a povídali si o jejich turné. Kolem 17. 
hodiny přijeli oba umělci, kteří jeli z Karlových Varů a původně 
je někdo poslal do Troubek (v té době kvůli povodním známější 
než Troubsko). Naštěstí Walda a Olinka Troubsko našli a dorazili 
včas.
Večer se blížil, proběhla malá zkouška a začali přicházet první 
nedočkaví návštěvníci. Přišlo neuvěřitelných 320 diváků, sál 
praskal ve švech. Po úvodní skladbě přišli na podium Matuškovi. 
Tak velký sbor obec ještě nezažila, celý sál zpíval známé hity, 
které u nás už dávno zlidověly. Dokonce sem tam ukápla slzička 
při nádherných pomalých písničkách.
Po koncertě bylo několik přídavků a diváci tleskali ve stoje. Waldemar Matuška v Troubsku - foto p. Doležal

CO NEODNESL ČAS
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Matuškovi dostali mnoho kytek a velký obraz troubského kostela 
od místního malíře a keramiku naší obce, kterou jim předali, do 
troubského kroje oblečení, Milada Tkáčová a Karel Bartoň.

V té době jim vyšla kniha Tisíc mil o jejich působení na Floridě, 
kterou dlouho podepisovali nadšeným divákům. Působivé bylo 
povídání v  šatně za jevištěm, umělcům se u nás velice líbilo. 
V rámci turné po České republice zpívali ve velkých sálech a náš 
malý sálek měl pro ně úžasnou rodinnou atmosféru.

Proč jsem vzpomněl na tuto legendu… letos uplyne 
neuvěřitelných 10 roků, co Walda zemřel na Floridě, kde žil (30. 

5. 2009). Z  jeho písní chystá Praha muzikál, který bude jistě 
velmi úspěšný.

Rozloučit se s ním tehdy přišlo na Žofín více než 15 tisíc lidí, 
pochován je v Praze na Vyšehradě.

Děkuji všem čtenářům za tichou vzpomínku na „Pana“ zpěváka 
Waldemara Matušku a stejně tak na všechny ostatní umělce 
(Václav Postránecký, Květa Fialová a další), kteří Troubsko 
poctili svou návštěvou a už bohužel nejsou mezi námi.

Doležal Pavel – pořadatel, kterému se splnil velký sen

MALÝ FEJETONEK O ZMĚNÁCH
Tak mně troubští jarní ptáčci zazpívali, že se chystá přece jen ta odpočinková zóna pod kostelem. Je to přece hrozné, jeden (ale 
i rodiny) se nemá kde procházet, aniž by chodil prachem, trávou a bahnem, zapadal do děr po koňských kopytech. Chtělo by to 
chodník, pěkně široký, pár laviček, aby měli procházející se kde spočinout, může se udělat nějaký ten přístřešek, kdyby pršelo. Dále 
pak by mohl cestu pod kostelem pokrýt signál wifi , aby se mohli i naši mladí procházet, pro pejskaře by po dvaceti metrech měla být 
nádoba na psí exkrementy. To se pak budu moci spokojeně rozhlédnout a říci si: konečně jsme smazali rozdíl mezi městem a vesnicí.

Samozřejmě trochu přeháním, jistě proto, abych vyzdvihl dle mého názoru nedobrou možnou změnu v okolí. Pamatuji si Troubsko 
před lety. Bučely tu krávy, smrděl prasečák a hnůj vyvážený na pole. Kokrhali tu kohouti a kvokaly slepice. Na spoustě pozemků 
nebyly ploty a když, bylo skrz ně vidět, dalo se proklouznout kolem domů různými prolízkami. Hraničkami se chodilo do kostela po 
polní cestě, na které jsem se učil chodit, a taková cesta na nedělní mši mezi zlátnoucím obilím musela být jak vystřižená z čítanky.

Jistě, z dětství si vždycky pamatujeme, že bylo více sněhu, všechno bylo takové zdravé, pole chundelaté a ta rajčata! Ta už dnes 
nikde nenajdeš! Při vší úctě, i já vím, že jsem chodil na suchý záchod na dvorku, což bylo zvláště v noci a v zimě utrpení, vodu jsme 
si nosili v kýblu od pumpy. Popeláři k nám nejezdili, protože když zapršelo, zapadli.

No a teď se všechno posunulo k lepšímu. Zahrady jsou ukryté za betonovými vysokými zdmi, vydlážděná plocha se zvětšila, aby bylo 
kde parkovat. Máme podle potoka zábradlí, že by nám ho kdejaké sídliště mohlo závidět, ostatně množí se tu bytové domy, takže i 
kousek toho sídliště tu máme. Máme také vodu v domě, kanalizaci, plyn, sluchátka s hudbou na procházku. Vyjdeme ven ze svých 
vydlážděných dvorků a udržovaných trávníků (což je zelená poušť) na udržované chodníky. Když pak dojdeme na polňačku, leze nám 
krkem, že si tu roste, kde, co a jak chce, boty máme uprášené. Když někoho potkáme, nepozdravíme, ani ten oční kontakt se často 
nenaváže. A proč taky, vždyť se neznáme. Možná bychom mohli sednout do auta a jet na procházku do Brna?

Pokud stavíme takovou změnu na stranu pokroku, budu raději chodit blátem (od toho mám holínky) a se sousedem, kterého potkám, 
si na to bláto zanadávám. Což se stejně nestane, protože poslední roky je bláto úzký profi l. Ale jo, asi stárnu a pokrok se nedá zastavit.

Přemysl Blažík

RECEPT
ZDRAVÁ SNÍDANĚ, KTERÁ NASTARTUJE VÁŠ DEN, nebo 
svačina plná energie
Vybrala jsme pro vás chutné a zdravé smoothie recepty. 
Lahodné smoothie je především snadný a rychlý způsob, jak 
do sebe dostat potřebné vitamíny, minerály a další prospěšné 
látky.
Jsou velice jednoduché na přípravu. Do mixéru nalijeme 
vodu/případně mléko, vložíme nakrájené ovoce a zeleninu 
a rozmixujeme. Nejlepší doba konzumace je ráno na lačný 
žaludek.

Zdravé smoothie 
z červené řepy:

1 malá červená řepa
1/2 banánu
1 cm kořene zázvoru
100 ml vody

Další varianty: Suroviny si můžete obměňovat dle chuti a 
nálady.

Autor Veronika Gregerová

Smoothie z mrkve a jablek:

1 mrkev
1 velké jablko
1 lžíce šťávy z citronu
100 ml vody
trochu zázvoru pro 
milovníky pálivějšího

Špenát, pomeranč a banán:

1 banán (pro méně sladkou 
chuť stačí polovina)
1 pomeranč
1 hrst čerstvého listového 
špenátu
150 ml vody
1 lžíce chia semínek

Špenát, jablko, řapíkatý celer a banán:

Stejné suroviny jako u předešlého receptu, jen místo 
pomeranče dáme jablko a přidáme kousek řapíkatého 
celeru.

Další smoothie 
z řepy a mrkve:

1 mrkev
1 jablko
1 malá červená řepa
5 listů špenátu/římského 
salátu
1 až 2 hrnky vody

 Foto - pxhere
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PIVNÍ ZASTÁVKA ČASU

U DRÁHY, TROUBSKO



Veveří 260, 664 81 Ostrovačice
Tel.: +420 546 443 190, +420 601 123 124

D1 EXIT 178 / www.hoteld1.cz

RESTAURACE
& PUB

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

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

Zažijte chutě D1 Hotel & Restaurant.

Upozorňujeme na nový e-mail: zpravodaj.th@email.cz
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: 6 x ročně. 
Redakce: Jarmila Kadlecová, Martina Volná, Přemysl Blažík, Veronika Gregerová, Vladimíra Litworová – Markéta Ströbingerová 

jazykové korektury textu. Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@email.cz.
Grafi cká úprava: Irena Jandová, Uherské Hradiště. Tisk:  DAL tisk, s.r.o. Uzávěrka dalšího čísla: 10. září. Distribuce: říjen 2019.

Hledám
byt ke koupi. 

Sháníme
pěkný dům se 

zahradou. 

T: 604 126 970

—
Chcete i Vy dobrou práci?  
Pracujte v ABB!

 

• hledáme nové kolegy do výroby  
 

 

D1 Hotel & Restaurant  přijme do nově otevřeného hotelu 
v Ostrovačicích, v blízkosti dálnice D1, 

číšníky/servírky.
Práce na plný úvazek / brigádně, krátký – dlouhý 

týden. Požadujeme profesionální vystupování, 
pozitivní přístup k práci, znalost AJ/NJ alespoň na 

základní úrovni. Praxe vítána.

Dále přijmeme spolehlivého kuchaře s praxí 
v oboru a s pozitivním přístupem k práci.

Nabízíme velmi dobré platové podmínky + osobní 
ohodnocení, závodní stravování, příjemné pracovní 

prostředí, možnost ubytování.

e-mail: sales@d-1.cz tel. : 702 218 016
D-1 Autopark přijme pro nově otevřenou čerpací 

stanici v Ostrovačicích
obsluhu pro noční provoz.

Požadujeme spolehlivost a důslednost.  Nabízíme  
velmi dobré platové podmínky + osobní ohodnocení, 

výhodné závodní stravování.

e-mail: razdik@d-1.cz  tel.: 604 232 202

1/ OPRAVÁŘE NÁKLADNÍCH VOZŮ A ZÁMEČNÍKA 
– i nevyučený.Místo výkonu práce v Ostrovačicích, pracovní doba  pondělí – pátek
Plat 30.000,- - 40.000,-  Kč.
2/ ŘIDIČE ODTAHOVÉHO VOZU, PRÁCE POUZE V MÍSTĚ, 
žádné dálkové trasy.. 
Plat 35.000,- - 45.000,-  Kč.

JEREX, a.s.  přijme:

Velmi levné závodní stravování, možnost ubytování.
E-mail: info@jerex.cz  Tel.: 602 741 949

T: 732 219 013



RESTAURACE

PUB KONGRESOVÉ CENTRUM

HOTEL

NOVĚ OTEVŘENÁletní zahrádka

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

D1 EXIT 178
www.hoteld1.cz


