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MILÍ SPOLUOBČANÉ,

máme za sebou klidnější zimní čas a před námi stojí výzvy roku 2020. Jedna společná nevítaná 
výzva v úvodu roku, a to nejen pro naši obec, ale pro celý svět, je stále se šířící epidemie 
koronaviru. Buďme, prosím, všichni náležitě obezřetní a ohleduplní, dbejme všech nařízení a 
doporučení a zachovejme si jasnou mysl. Věřím, že tak pomůžeme situaci zvládnout a budeme 
moci brzy žít naplno a s radostí. Nezapomeňme na stará moudrá slova, že naším největším 
úspěchem není nikdy nepadnout, ale pokaždé potom vstát. V naší obci budeme chtít co nejdříve 
naplno žít projekty, které jsme v onom klidnějším zimním čase připravovali. Jsme přesvědčeni, že 
nejen stát, ale celý veřejný sektor, do kterého našeho obec patří, má být startovacím motorem 
zastavené ekonomiky. Věříme, že vytýčené úkoly se nám bude dařit postupně naplňovat v 
duchu Programu rozvoje obce Troubsko, schváleného po projednání s veřejností v loňském roce. 
Konkrétní představu prací a náplň jsme vám nastínili v Troubském hlasateli, vydaném říjnu v 
2019, v příloze Plánujeme – investujeme – budujeme, a z části vám ji rekapitulujeme pro letošní 
rok v tomto vydání. Vše si můžete připomenout také na webových stránkách obce ve stejnojmenné 
rubrice Plánujeme – investujeme – budujeme. 
Přeji na závěr všem pevné zdraví a držím pěsti

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

foto: P. Blažík
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Obec Troubsko

Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko
tel.č.: 547 227 054 | e-mail: podatelna@troubsko.cz

U S N E S E N Í
zasedání č. 11 Zastupitelstva obce Troubsko

konané dne 9. 3. 2020 v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

1a/11Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje způsob hlasování zvednutím ruky

1b/11Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy
i pro veřejnost.

1c/11Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje  ověřovatele zápisu: Pavla Chaloupku, Mgr. Blanku
Mikaušovou

2a/11Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje doplnění programu o bod č.  4 Stanovisko obce
k aktualizaci Zásad územního rozvoje JMK.

2b/11Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje doplněný a upravený program jednání.
3/11Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko rozhodlo I. netrvá

na  zanesení  nového  propojení  městské  části  Brno  Bosonohy  -  Troubsko  (dnes
realizovaného po silnici  III/15274 ulicí Troubskou v městské části Brno - Bosonohy a
návazně  ulicí  Novou  v  obci  Troubsko  a  rovněž  po  silnici  602  ulicí  Jihlavskou
v městské části Brno - Bosonohy a návazně po silnici 602 ulicí Jihlavskou a po silnici
III/15267 ulicí  Polní  v  obci  Troubsko)  ani  na novém vymezení  trasy stávající  silnice
III/15274 pro propojení městské části Brno Bosonohy - Troubsko do aktualizace Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje. 
II. žádá
vypustit  v  rámci  procesu  aktualizace  Zásad  územního  rozvoje  Jihomoravského  kraje
v jakékoliv variantě dálniční odpočívku při dálnici D1 ve směru na Brno na 187,5 km, k.ú.
Troubsko, plánovanou Ředitelstvím silnic a dálnic pod názvem "D1 Rozšíření odpočívky
Troubsko",  rozdělenou na dvě  části,  a  to na oblast  s  parkovacím stáním pro osobní
automobily a oblast se stáním pro nákladní dopravu (kamiony), karavany a autobusy,
s  nově  navrženými  objekty:  restaurace,  hygienické  zázemí  (WC a  sprchy),  hřiště  a
cvičební prvky, kontrolní stanoviště Policie ČR.
 
 

4/11Z/2020 Zastupitelstvo  obce  Troubsko  schvaluje  Cestovní  náhrady  za  používání
silničních motorových vozidel, stravné a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro
rok 2020, v souladu s vyhláškou MPSV č. 358/2019 Sb.

5/11Z/2020 Zastupitelstvo  obce  Troubsko  schvaluje  investiční  záměr  1/2020  "Vybudování  obecní
knihovny".

6/11Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje investiční záměr 2/2020 "Využití farní zahrady".

7/11Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje investiční záměr 3/2020 - Rekonstrukce rozvodů a
sociálního zařízení v budově ZŠ Troubsko. 

8/11Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje podání žádosti o dotaci do Národního dotačního
programu Ministerstva financí 29822 na akci "Rekonstrukce rozvodu a sociálního zařízení
v budově ZŠ Troubsko".

9/11Z/2020 Zastupitelstvo  obce  Troubsko  schvaluje  vyhrazení  pravomoci  zastupitelstva  obce
ke schvalování uzavírání smluv o finančním příspěvku dle bodu IV.6. "Zásad pro výstavbu
v obci Troubsko".
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NOVINKA: Výpisy usnesení rady a zastupitelstva obce Troubsko najdete nyní nově na 
stránkách www.troubsko.cz v sekci Obecní úřad/výpis usnesení rady (nebo zastupitelstva) 
a kliknete na obrázek UZOb. Výpis z usnesení rady a zastupitelstva obce z 16. 12. 2019, 
který nebyl v Troubském hlasateli zveřejněn, tam najdete také.

Naši jubilanti
V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let a 
více. Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.
V letošním roce jsme pro vás připravili změnu v podobě přátelského posezení při hudbě se 
slavnostní večeří. Budou pozváni všichni, kteří v letošním roce dovrší 70, 75 a více let a 
mají podepsaný souhlas se zveřejněním v Troubském hlasateli nebo s osobním blahopřáním. 
První setkání bylo naplánováno na 24. dubna 2020 pro jubilanty z měsíce ledna až června. 
Druhé setkání plánujeme na 10. října 2020 pro jubilanty z měsíce července až prosince.

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI BOHUŽEL NELZE S JISTOTOU ŘÍCI, ŽE SE TATO SETKÁNÍ 
V TĚCHTO PLÁNOVANÝCH TERMÍNECH USKUTEČNÍ. SKUTEČNÝ TERMÍN BUDE SDĚLEN 
FORMOU POZVÁNKY, KTEROU OSLAVENEC OBDRŽÍ.

paní Zdeňka Jonášová, ul. Nár. odboje  70 let
paní Františka Grossová, ul. Nár. odboje 70 let
paní Jitka Konečná, ul. Nová 70 let
pan Stanislav Čermák, ul. Nár. odboje 70 let
paní Marie Horáčková, ul. U dráhy 70 let
paní Jaroslava Nosková, ul. Hodakova 70 let
pan Miroslav Duchoň, ul. Nár. odboje  71 let
pan Miloslav Soldán, ul. Lišky  71 let
pan Ladislav Vrbas, ul. Sadová 71 let
paní Jiřina Procházková, ul. Nár. odboje  71 let
pan Antonín Otoupalík, ul. Nová   71 let
pan Zdeněk Sýkora, ul. Luční   71 let
paní Růžena Tesařová, ul. Nár. odboje  72 let
pan Ladislav Franěk, Troubsko E                                   72 let
paní Růžena Kostelecká, ul. Jihlavská   72 let
pan Pavel Otoupalík, ul. Polní 72 let
pan Václav Staněk, ul. Zámecká  72 let
paní Zdeňka Endlová, ul. Nová  72 let
pan Karel Holík, ul. Nár. odboje   73 let
pan Josef Kazda, ul. Veselka   73 let
pan Vlastimil Obenrauch, ul. Nár. odboje   73 let
paní Jaroslava Vyziblová, ul. Pod vinohrady  73 let
pan Pavel Chaloupka, ul. Nár. odboje  73 let
paní Jana Moláková, ul. Nár. odboje  73 let
pan Petr Juračka, ul. Školní   73 let
pan Rudolf Pazourek, ul. Lišky      73 let
paní Slavomíra Vodáčková, ul. U dráhy  74 let
pan Ing. Jaroslav Konečný, ul. Nová  74 let
pan MUDr. Jiří Láznička, ul. Stromovka    74 let
pan Stanislav Gabriel, ul. Pod vinohrady                      74 let
paní Jaroslava Pospíšilová, ul. Nár. odboje                  74 let
pan Jaroslav Mikulášek, ul. Vyšehrad                         75 let
paní Helena Adamová, ul. Pod vinohrady 75 let
paní MUDr. Oldřiška Lázničková, ul. Stromovka 75 let
paní Jindřiška Pazourková, ul. U rybníka  76 let

pan Václav Vyzibla, ul. Pod vinohrady 76 let
paní Jana Široká, ul. Sadová       76 let
paní Marta Bednářová, ul. Pod vinohrady 76 let
pan Josef Křivánek, ul. Veselka  76 let
paní Libuše Rejdová, ul. Pod vinohrady    76 let
paní Jarmila Růžičková, ul. Nár. odboje 76 let
paní Anna Šišková, ul. U rybníka  76 let
pan Antonín Svoboda, ul. Pod vinohrady  76 let
pan Otto Prokop, ul. Vyšehrad  77 let
pan Vladimír Vítěz, ul. Nár. odboje  77 let
paní Marie Elisová, ul. Vyšehrad  77 let
pan Vladimír Bedřich, ul. U rybníka  78 let
paní Elena Kamenická, ul. U dráhy 78 let
pan Josef Zavadil, ul. Nár. odboje                                78 let
paní Mária Nováčková, ul. Pod vinohrady                  78 let
paní Jindřiška Bartoňková, ul. Nár. odboje 79 let
paní Anna Pelikánová, ul. Hodakova                          79 let
pan Jan Bednář, ul. Pod vinohrady 79 let
pan Jan Dufek, ul. U rybníka                                       79 let
paní Věra Tkáčová, ul. Nár. odboje                            80 let
pan Karel Váňa, ul. Nová 80 let
pan Ing. Vítězslav Žák, ul. Ostopovická                      80 let
pan František Dujka, ul. Vyšehrad                               80 let
paní Jana Pelikánová, ul. Nár. odboje                           80 let
pan Josef Pazourek, ul. U rybníka 80 let
paní Marie Rejdová, ul. U rybníka                               80 let
paní Marie Vágnerová, ul. U dráhy                              81 let
pan Antonín Čoupek, ul. Nová                                     81 let
paní Jaroslava Čoupková, ul. Pod vinohrady               83 let
paní Vlasta Mahnová, ul. Jihlavská                              86 let
pan Vladimír Schütz, ul. Jarní                                      86 let
paní Libuše Velebová, ul. Pod vinohrady 87 let
paní Božena Machová, ul. Zámecká                          89 let
paní Marie Doležalová, ul. Nár. odboje 90 let  

K významným životním výročí: 85, 90 a více let popřejí osobně zástupci obce s malým dárečkem.

V MĚSÍCI ÚNORU, BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU SLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ:
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ZŠ a MŠ Troubsko
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v obci Troubsko proběhne 

dne 4. 5. 2020 od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.30 do 16.30 hod.

Přihlášku si můžete stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách školy www.zs-troubsko.cz v sekci 
DOKUMENTY nebo vyzvednout osobně v mateřské škole.

S sebou si přineste:
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rodný list dítěte
• vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně mateřskou školou ve spolupráci se zřizovatelem. Na stránkách školy v 
sekci Mateřská škola – Informace k zápisu naleznete Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Troubsko 
pro školní rok 2020/2021.

Mgr. Kateřina Kamenická, Zástupce ředitele pro MŠ

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Letošní školní rok se nese v rytmu četných akcí pořádaných díky dotacím Evropské unie. Organizujeme Projektové dny v mateřské 
škole i mimo mateřskou školu. V lednu si děti během hudebního pořadu poslechly povídání o zajímavých hudebních nástrojích 
a zazpívaly spoustu známých písniček. Divadlo Tetiny k nám přijelo s představením Než si koupíš vstupenku, které nás 
připravilo na návštěvu opravdového divadla. Z peněz z třídního fondu jsme v únoru dětem zaplatili návštěvu Hvězdárny a 
planetária Brno. Výukový pořad Lucie: tajemství padajících hvězd nám pohádkovou formou přiblížil tuto záhadu. V 
divadle Radost jsme se zase přenesli do říše pirátů a sledovali příběh s názvem Kolíbá se velryba, během kterého se podařilo 
napravit dva nezbedné bandity.

V měsíci březnu nás čeká karneval pod vedením dvojice Fešák Píno a Bóňa Bon Bóňa. Děti si veselí v maskách velmi užívají, 
a tak se také během výchovně-vzdělávacího programu snažíme rozvíjet dramatizaci pohádek a příběhů s použitím zakoupených 
kostýmů. Kromě dramatizace nezapomínáme ani na rozvoj ostatních složek osobnosti. Sportujeme, malujeme, zpíváme a 
rytmizujeme, rozvíjíme matematické dovednosti i předčtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti i sluchové vnímání – 
zkrátka připravujeme děti na budoucí vstup do základní školy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Co by měl umět předškolák.
Znovu nám nastává  čas zápisu do 1. tříd a mnozí rodiče si kladou otázku, kdy je dítě skutečně připraveno na školu. Školu vyzdobíme, 
nachystáme poutavé materiály a pomůcky, se kterými si s dětmi „hrajeme“, ale hlavně je využíváme k diagnostice školní zralosti.
Kdy je tedy dítě skutečně připraveno na školu? Předškolák by měl zvládat výslovnost téměř všech hlásek, toleruje se narušení 
hlásek R a Ř. Dále by měl být předškolák schopen soustředění i v rušném prostředí. Měl by mít rozvinutou hrubou motoriku 
(skákání, běh) i jemnou motoriku (navlékání korálků), správný úchop tužky, umět se podepsat a vědět, jaké je jeho bydliště.
Dítě v předškolním věku by si mělo zapamatovat viděné (pexeso) i slyšené informace (pohádka), znát barvy, ovládat vpravo a 
vlevo a mít časovou orientaci v pojmech dnes, zítra a včera. Nedílnou součástí školní zralosti je i sebeobsluha – umět se umýt, 
učesat, obléct. Taktéž základní pravidla slušného chování by měla být už v malíčku. Chápeme stydlivost, ale sem tam je dobré ji 
překonat a naučit se, že kdykoli a kdekoli mám používat slůvka dobrý den, děkuji, prosím a na shledanou.

Těšíme na naše budoucí prvňáčky!
Mgr. Dagmar Šťastná – výchovný poradce

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! …a občas není špatné také vyhrát 
Naše škola se každý rok zapojuje do řady soutěží v nejrůznějších oblastech. V prvním pololetí se žáci z pátých tříd zúčastnili 
předmětové soutěže Bobřík informatiky, ve které soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace. 
Součástí je i porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnost. Koncem února proběhlo školní kolo recitační soutěže. 
Konkurence byla veliká a pro porotu bylo velmi těžké vybrat nejzajímavější a nejinspirativnější vystoupení. Nakonec se však porotě 
podařilo vybrat recitátory, kteří postoupili do městského kola v Brně. V prvním březnovém týdnu si učitelé připravili pro žáky 
olympiádu z českého a anglického jazyka, v rámci které byli vyhlášeni nejlepší řešitelé z jednotlivých tříd. V následujících dnech 
žáky čeká mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan. Soutěžící jsou rozděleni do jednotlivých kategorii podle věku 
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Foto: ZŠ a MŠ Troubsko

a probíhá napříč celou republikou. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší 
řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. V oblasti sportu mají žáci za sebou fl orbalový turnaj, ve kterém opakovaně 
sklízíme úspěchy. V letošním roce se mladší i starší žáci umístili na krásném třetím místě.  V druhé polovině března budou vysláni 
vybraní žáci ze 3.–5. tříd na plavecké závody, které se každoročně konají na ZŠ Labská. Ani v uměleckém směru nezaostáváme. 
Letos jsme se zapojili do dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní, kterou vyhlašuje Povodí Moravy. Pro letošní 
ročník soutěže je stanoveno téma Život u vody i pod vodou. Celoročně se naše škola aktivně zapojuje do recyklačního programu 
Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. V rámci programu se žáky plníme úkoly, 
za které sbíráme body. Tyto body lze na konci roku proměnit za věcné ceny.

Mgr. Veronika Trepešová

ANGLICKÝ JAZYK
V letošním roce k nám opět díky projektu Evropské unie jednou do měsíce zavítá rodilý mluvčí z Velké Británie, pan Russell Jones. 
S dětmi čtvrtých a pátých tříd komunikuje v malých skupinách. Děti tak mají prostor aktivně mluvit anglicky a zlepšit se v cizím 
jazyce. Na začátku března proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V druhém pololetí nás čeká návštěva anglického 
divadla, které je určeno pro žáky 3.–5. tříd. Na závěr je potřeba také zmínit, že jsme pro letošní rok nakoupili nové pomůcky do 
angličtiny, rovněž za podpory projektu EU.

Vojtěch Klement, vyučující AJ

EVVO NA NAŠÍ ŠKOLE
Děti od první třídy vedeme ke kladnému vztahu k přírodě a k aktivnímu přístupu k její ochraně. Účastníme se programů s 
environmentální tématikou v centrech Lipka, Linka, Jezírko, Rozmarýnek, ad. S žáky z prvních tříd jsme v měsíci únoru navštívili 
akci s názvem Příběhy ze starého stromu v Lipce. Vzdělávací akce byla zahájena příběhem, který žáky zavedl za obyvateli starého 
stromu. Zahráli si na mravence a sršně, využívali při tom pomůcky z recyklovaných materiálů. Část programu probíhala na přilehlé 
zahradě, kde si mohli vylézt do koruny starého stromu a prohlédnout si skutečnou dutinu strakapouda. Program byl dostatečně 
propojený pohybem a zakončen výtvarnou částí, ve které barvami ztvárnili lišejník.                

Mgr. Eva Arnoštová

ŠKOLNÍ DRUŽINA V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE
Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů 
nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky škol, zájmové útvary, umělecké školy). Činnost ŠD je vymezena 
dobou bezprostředně před nebo po školním vyučování a odchodem žáků domů nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Z hlediska 
výše uvedeného družina spolupracuje s www.kroužky. Organizujeme kroužek fl orbalu, míčových her, keramiky, anglického jazyka. 
Přičemž tři kroužky vedou pedagogové naší školy. V gesci školní družiny je kroužek deskových her, míčových her. Spolupracujeme 
i s Hudební školou R. Babáka, kde žáci získávají základy hry na hudební nástroj včetně hudební nauky.
Funkci v péči o žáky v době mimo školní vyučování naplňuje ŠD i dalšími činnostmi (dostupné na www.zs-troubsko.cz/cinnost-SD). 
V letošním školním roce pokračujeme v projektech EU. Do konce 
školního roku plánujeme pro žáky minimálně dva výlety. Dále 
jsme zapojeni do aktivit MAP. Pro ilustraci se jedná o aktivity 
v deskových hrách, literární a výtvarné soutěže. Skvěle nás se 
svými výtvarnými ztvárněnými díly reprezentovali Bětka L. – 2. 
třída, Tomík B. – 2. třída. Umístili se na 1. a 3. místě, za což 
zaslouží velkou pochvalu. Žákům 1. a 2. ročníku bylo věnováno 
polytechnické vzdělávání, což kladně ocenili někteří z rodičů. 
Velmi nás tato odezva těší. Děkujeme. Účastnili jsme se výtvarné 
soutěže pro 1. stupeň ZŠ Tajemství zámku ve Slavkově. Někteří 
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žáci se již připravují na další výtvarnou soutěž pořádanou ke Dni vody.
Další činnosti jsou i dílničky, kde mohou pracovat žáci v doprovodu rodičů či sourozenců. V probíhajícím školním roce jsme se 
potkali při práci s přírodninami, na keramické dílně a deskových hrách. Maminkám děkujeme za drobné občerstvení. 
V letošním roce se někteří žáci účastnili halloweenského programu v ŠD. Se zajištěním pomohly opět naše milé maminky. Příjemným 
zpestřením podzimního období bylo i setkání při opékání na hřišti.

Za kolektiv ŠD při ZŠ a MŠ Troubsko Dana Vlachová, ved. vychovatelka

BUDOU VELIKONOCE?

Máme před sebou kalendáře plné termínů a naplánovaných akcí. Kdybych napsal 
příspěvek v řádném termínu redakční uzávěrky, tak bych asi některé plány více 
popisoval. Možná bych refl ektoval, jak se někde ve světě potýkají s epidemií 
koronaviru, a myslel si, že jsme jako v bezpečném hradu, kde nám nebezpečí 
moc nehrozí. Když ale píšu až téměř po uzávěrce, jsme v situaci hradu, který byl 
bez boje dobyt nepřítelem, a málem vidíme potencionálního nepřítele v každém 
člověku kolem nás. Proto vyvstává otázka, co z těch plánů bude anebo co z nich 
může být uskutečněno? Z těch nejbližších už nyní víme, které se konat nebudou. 

Budou Velikonoce? Možná „nebudou“, a přesto budou. Pro koho jsou Velikonoce 
jen svátky jara, čas a příroda se nedá zastavit koronavirem, i když různá omezení 
poznamenají jejich plné prožívání. Dotkne se to asi slavení různých lidových 
tradičních zvyků.

 
Nejvíce tato otázka zajímá ty, kteří Velikonoce prožívají zvláštními bohoslužbami jako vrchol křesťanského roku. Okolnosti si 
už nyní vyžadují nekonání bohoslužeb pro veřejnost a lze předpokládat, že se to omezení dotkne určitě částečně nebo úplně i 
slavení velikonočních obřadů. 
Současnou situaci bychom mohli srovnat s tím, co prožíval izraelský národ v Babylonském vyhnanství v 5. století př. Kristem, 
jak to vyjadřuje v knize Daniel (3. kapitola) modlitba Azariáše, jednoho z vyhnanců: „Ach, Pane, malými jsme se stali před všemi 
národy, pokořeni jsme dnes na celé zemi kvůli svým hříchům! Nemáme v tento čas ani hlavu, ani proroka, ani vůdce. Není celopal, 
žertva, nekrvavá oběť ani kadidlo, nemáme místo, kam bychom přinesli před tebe své prvotiny a nalezli milosrdenství. Přijmi nás 
aspoň pro zkroušenou mysl a pokoru ducha!“ 
Mohli bychom si to přeložit asi takto: Není možnost konat bohoslužby společně v našich kostelích, ale ty, Bože, nejsi daleko, jsi nám 
blízký natolik, nakolik ti důvěřujeme a zůstáváme ti věrní, nakolik jsem blízcí těm kolem nás.
V tomto duchu prožívá věřící momentální situaci, dokonce podpořen luxusem sdělovacích prostředků, skrze které je možno 
být vtažen do bohoslužebného dění. A takto budou zřejmě prožívány i Velikonoce. Ty tedy každopádně BUDOU, protože to 
podstatné se stalo už před 2000 lety:
Ježíš Kristus vstal z mrtvých, aby nás vyváděl z vyhnanství a odloučenosti od Boha. Učí nás zvláště v této situaci omezení 
cestě vzájemné pomoci a služby potřebným. Ohleduplnost ke zdraví všech, které od každého vyžaduje různá omezení, je také 
veliká služba. Potažmo je to služba Bohu. Tedy bohoslužba. Nenechme se deptat negativy, ale hledejme a vizme pozitiva, která 
se naučíme vnímat, a nenechme se vzdát naděje Velikonoc.

František Koutný, farář

Vzpomínka na Ing. Karla Křivánka
Mezi bolestné překvapení minulých dnů patří jistě náhlý a nečekaný odchod pana Ing. Karla Křivánka.  Většina ho znala jako 
odborníka na zahradnictví a přírodu. V tomto oboru oblíbený učitel, pro kterého byla škola a studenti velkou láskou. Rád se věnoval 
školním dětem při odhalování tajů přírody na farní zahradě. Jeho syn Martin nám při pohřbu odhalil pohled do zákulisí rodiny, kde 
se věnoval dětem na způsob skautské výchovy.

Jeho pedagogické schopnosti se uplatňovaly už při vedení ministrantů v jeho domovské farnosti v Žebětíně. Rád o tom vyprávěl. 
Jako druhé zázemí svých studentských let uváděl poutní místo Vranov u Brna, kde pomáhal s péčí o rozsáhlou zahradu a kde měl 
zátiší ke studiu, ale také k modlitbě u Panny Marie, kterou velmi uctíval a jejíž věrnou kopii obdržel na památku a doma s úctou 
uchovával. Zajímal se o historii a religionistiku.

Poslední roky se stala jeho velkou láskou kaple Všech svatých v Troubsku, která v těchto letech prošla generální opravou, kterou s 
velkou účastí sledoval a lze říci také dohlížel. Jakmile bylo po mnohých letech zavřené kaple možno obnovit pravidelné bohoslužby, 
staral se o jejich přípravu, úklid a výzdobu kaple a také aktivně při nich asistoval. Říkával, že se vrátil do klukovských let. Ve 
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Stalo se...
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Tříkrálová sbírka není samozřejmost, jak už to tak po letech vypadá. Vyžaduje 
to spoustu organizování a hlavně hodně dobrovolníků, kteří si pro dobrou věc 
utrhnou od úst volný čas a projdou Troubskem pro dobrou věc. V sobotu 4. 1. 
prošel Troubskem další ročník tříkrálové sbírky. Tradiční akci pořádá Oblastní 
charita Rajhrad, pro kterou je také výtěžek ze sbírky určen.
Tradiční bylo i setkání před devátou hodinou v našem kostele, kde kolednice a 
koledníci přijali požehnání pana faráře. Tentokrát nás bylo 19 vedoucích a 42 
dětí. Pak jsme se rozprchli do tras, které rozepsala Eva Solaříková. Po trojicích 
a čtveřicích koledovali: Tobiáš a Tedík a Rozitka Turkovi, Katka Svobodová, 
Kristýna Adamová a Bětka Svobodová, Maruška Procházková s Elou a 
Tomášem Balabánovými, Přema Blažík, Andrea Jílková a Míša Dobešová, 
Vítězslav, Jakub a Viktorka Volánkovi, Miladky (starší i mladší) a Kamilka 
Bartoňkovy, Simonka Ošlejšková, Jana, Barunka a Jůlinka Doležalovy, Zuzana, 
Jindřich a Přemysl s maminkou Valovou, Eva Solaříková s Klaudií Adamovou 
a Adélkou Řehořkovou, Krištof a Šimon Mikaušovi s maminkou, Verunka, 
Jeník, Marek a Veronika Adámkovi, Milan Svěrák s Mikulášem 
„Mikim“ Svěrákem a Petrem Solaříkem, Jana Solaříková, Aneta 
Pavlíková, Magdalena Putnová, Martin a Tereza Křivánkovi, 
Kuba Kareš, Tereza Kuklová, Lucie Paračková, Laura Drobiličová, 
Jarmila Blažíková, Petr Bobčík, Tomáš Doležal, Lukáš Madroň 
s dětmi Toníkem, Jakubem a Václavem. Romana Svěráková, 
Filip Chaloupka, Martin Vlach, Jan a Tomáš Marčanovi, Vendula 
Jedličková.

S přestávkou na občerstvení na faře, kam se slila spousta dobrot 
od maminek a tatínků včetně několika druhů polévek, jsme pak 
s vybranými koledníky obchodili Veselku.

Děkujeme tímto všem dárcům a zúčastněným, zvláště 
pořadatelkám Jarmile Blažíkové a Evě Solaříkové, Honzovi a 
Daně Brumovským.
I když celková částka sbírky, 69.530,– Kč, nedosáhla loňského 
rekordu, věřte, že vybraný obnos prokáže mnoho dobrého. 
Vždyť proto se také sbírka koná.             

 Přemysl Blažík Foto: Přemysl Blažík

Foto: Přemysl Blažík

volných chvílích prožíval chvíle u varhan. Předtím, než byla věž osazena novými 
zvony – je také kmotrem zvonu Cecilie – a než byl zřízen elektrický pohon zvonů, 
obnovil ruční pravidelné polední zvonění na dosavadní zvon zvaný Boží chvála. 
Mnozí slyšeli jeho výklad o historii kaple a její výzdobě. Specialitou kaple je socha 
Panny Marie, pro kterou během roků byla pořízena garderoba malých šatiček, které 
mají historickou hodnotu. Socha byla oblékána do těchto šatiček podle liturgické 
doby a pan Křivánek si tuto službu považoval za velkou čest. Nejnovější přírůstek 
do tohoto šatníku bylo pořízení kroje. Právem jsem nazýval pana Křivánka nejen 
kostelníkem, ale kurátorem – pečovatelem kaple. 

Ještě jeden „domov“ prožíval pan inženýr Křivánek, který jsme většinou téměř 
neznali a nestačili se s ním blíže seznámit. Tím je:
Vojenský a špitální Řád sv. Lazara Jeruzalémského. Je to mezinárodní katolický 
rytířský řád, od dob křižáckých válek působící pod ochranou královského domu 
Francie. Hlavním posláním Řádu sv. Lazara je ochrana katolické víry a pomoc 
všem, kteří si sami pomoci nedovedou (nemocným, vězněným, pronásledovaným, 
zajatcům…). Při naplňování těchto charitativních úkolů může s plným respektem 
spolupracovat také s křesťany ostatních vyznání a všemi lidmi dobré vůle. 
O řádu je možné najít mnoho informací na internetu. Je mi osobně líto, že tyto 
informace jsme neobjevili a nezískali přímo od něho. Odešel nám možno říci 
předčasně a nečekaně. 

František Koutný, farář, jménem všech, kteří na něj vděčně vzpomínají
Ing. Karel Křivánek, rytíř řádu sv. Lazara 
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KONCERT OMIČANU

TROUBSKÁ PLESOVÁ SEZÓNA 2019–2020

I v letošním roce probíhaly v době adventní, 
vánoční a povánoční koncerty CM Omičanu 
a hostů, v Troubsku a okolních vesnicích. 
Jelikož se jedná už o třetí ročník, myslím, že 
můžeme akci nazývat tradiční. Jako každý rok 
jsme se rozhodli dát celý výtěžek na nějakou 
dobročinnou akci, a protože jedna mladá 
slečna z Brna (moje kamarádka) odjela na 
roční dobrovolnou službu do Tanzanie, výběr 
padl na podporu této činnosti. A o co se tedy 
jedná?
V chudém tanzanském městečku Didia je 
střední škola Don Bosco Secondary School. 
Je založena salesiány, studuje zde a žije 
zhruba 1 200 chlapců a děvčat. Školné stojí 
zhruba 12 000 Kč ročně, včetně ubytování a 
stravy (pro srovnání: najatí lidé na poli si v 
přepočtu vydělají 35–50 Kč za den + oběd). 
Škola je z velké části naplněna studenty z 
chudých rodin, které si nemohou dovolit 
platit tak vysokou částku – často jsou osiřelé 
nebo jim odešel otec od rodiny.

Během všech koncertů se nám podařilo vybrat 17 733 Kč, na samotném troubském koncertě, který proběhl 5. 1. 2020, jsme vybrali 8 900 
Kč. Velice děkujeme za štědrost a přikládám děkovný dopis ze samotné Tanzanie, který je směřován každému z vás, kteří jste přispěli.

Moji milí dárci,
moc vám děkuji za vaše dary, moc.

Peníze používám, po domluvě s otcem rektorem, 
především k zaplacení školného 

(alespoň částečného) pro studenty, kteří by jinak 
museli se studiem skončit. Jsou to mladí z velmi 

chudých rodin, často osiřelí nebo z rozpadlých 
rodin. Jejich vděkem si můžete být jisti. Jsou to 

dobře vynaložené peníze.
Moc mě těší, když vidím, že není lidem lhostejné, 
jak se žije chudým někde na druhé polokouli. To 

je pro mě velké svědectví a povzbuzení.
Přeji vše dobré a požehnané dny, 

Petra Klašková
Více informací o celé dobrovolné službě si 

můžete přečíst na adrese: 
www.dopisyzafriky.cz či na facebookovém 

odkazu Tanzánské kukátko.

Jana Vlachová

Nějakou chvíli jsem váhal, jak pojmenovat všechny akce, které se s přispěním různých stran odehrály v Katolickém 
domě, ale myslím, že všechno, co se tu dělo, má nějaký společný jmenovatel. Je to především společenský ráz a 
možnost setkávání se nejen s těmi, kteří jsou nám blízcí, ale i s těmi, se kterými se obvykle nesejdeme. I když ani 
jednou nepraskal sál ve švech, byl vždy solidně naplněný, čímž se potvrdilo, že každá z akcí měla smysl. 

Štěpánská zábava - první akce sezóny se odehrála 21. 12. 2019. Jejím pořadatelem byl tradičně Tj Sokol Troubsko, ovšem když 
se někdo zeptal, kdo to pořádá, běžnou lidovou odpovědí bylo fotbalisti. Poněkud zavádějící název pro tuto akci, která proběhla 
pět dní před termínem. Lze z lidského hlediska pochopit, že většina mladších účastníků preferuje tento termín, který však je 
spíše datem ukončení sportovního roku. V probíhajícím ještě adventu by naši předkové juchat asi nešli, počkali by si na Štěpána. 
Nicméně akce to byla povedená, byť byla hlavně pro mladší ročníky, bylo plno a veselo.

Foto:  Petra Klašová

Foto: Přemysl Blažík
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Ples SK Veselka – 17. 1. - toto setkání má vždy velmi specifi ckou podobu, která je daná už jen tím, že se setkáváme s Veselčáky. 
Většinu z nich totiž známe z vyprávění a z minulého plesu, protože Veselka, to je tam „za řekó kamiónů“. K tanci hrálo duo „Tom 
Sawyer band“. Tento ples byl jako vždy korunován vystoupením Dynamitek. Je s podivem, kolik energie a času věnují tyto dámy 
pro pobavení nás ostatních, letos i s podporou druhého pohlaví.

Krojovaný ples - 1. 2. – po loňském Poleskavském plese (putovní ples městských částí a obcí jižního okraje Brna, jejichž okolím 
protéká říčka Leskava) jsme opět zažili hezký folklorní večer. V sále hrála tradičně kapela Střeličáci a v hospůdce cimbálka Palouček 
z Brna. Krojovaní měli velkou přesilu. Ples je tak trochu předzvěstí všech folklorních akcí v novém roce, proto už se těšíme na 
Svatodušní svátky (30. 5.), staré hody (15. 8.) a hlavně: na velké výročí Podskaláku v září!

Obecní společenský ples - 7. 2. – ples byl skutečně plesem, tak trochu jako když jsme chodívali do tanečních. Waltz, slowfoxtrot, valčík, 
taneční kroky jsme si mohli vydolovat z paměti, pravda, někteří marně. Nicméně držet se v tanci zpříma a pokud možno si nepošlapat 
vzájemně nohy je i tak povznášející. Hlavní roli hrála kapela Blackhats, s vyrovnanými vokály a celkově hudebním mistrovstvím.

Foto: Přemysl Blažík

Foto: Vlaďka Litworová
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Dětský maškarní ples  - 8. 2. – bylo by chybou nepřipomenout 
tuto akci. Děti bavil klaun, tančilo se a malovalo na tváře. Sál byl 
nejplnější ze všech akcí. A protože byl ples dětský, měřítkem 
byla spokojenost rodičů a prarodičů se spokojeností dětí. 
Stejně jako Společenský ples pořádala tuto akci obec a dá se 
říci, že organizátorům v čele s Jarkou Kadlecovou a množstvím 
dobrovolníků se nic nevymklo z rukou, a to včetně přípravy a 
úklidu sálu.

Ostatky – 25. 2. - poslední společenská akce proběhla jako 
každoročně v úterý, na což může být Troubsko hrdo. Vždyť i 
v dobách, které nepřály takovýmto akcím, probíhaly rok co 
rok, byť pod hlavičkou mysliveckého spolku. V současnosti je 
pořadatelem K.A.T., pod jehož vedením prošel v sobotu 22. 2. 
průvod masek obcí. Je škoda, že na tento rej v úterý přišlo tak 
málo lidí. Masopustní veselici na rozdíl od ostatních zimních 
akcí nic nesvazuje, nevyžaduje společenský oblek, umění tance, 
konvence, ba právě naopak. Je tu proto, abychom všechen 
přebytek energie vyřádili před obdobím očekávání Velikonoc. 
Byla by velká škoda, kdybychom tuto tradici přerušili jen svou 
pohodlností, protože je v prostředku týdne.

Přemysl Blažík

MUZIKÁL MAMMA MIA

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 2019

Obec Troubsko uspořádala 23. února zájezd pro zájemce do Městského divadla v Brně na představení muzikálu MAMMA MIA.  Bylo 
zakoupeno 30 vstupenek, které se brzo prodaly. Zaplněná hudební scéna tleskala vynikajícím výkonům brněnských herců. Příběh 
je situován do Řecka a je výborně doplněn nestárnoucími hity kapely ABBA. Téměř tříhodinové představení bylo oceněno více jak 
desetiminutovým potleskem vestoje a zanechal v lidech vynikající zážitek.

Doležal Pavel, dopisovatel

Tak nám proběhl druhý turnaj ve stolním tenisu ročníku 2019. 
Jak ovšem všichni zúčastnění ví, není to proto, že by se 
četnost turnajů zvýšila, nýbrž proto, že se první turnaj hrál 
jako novoroční. Za těch, bez pár dnů, dvanáct měsíců, které 
dělily oba turnaje, se odehrály zásadní změny. Především jsme 
se začali spoléhat na organizační um Honzy Marčana, jenž byl 
zvolen do čela pingové i pongové komunity, která se od tohoto 
okamžiku dokázala shodnout na zásadních věcech. V důsledku 
toho už nehrajeme na padesát let starých stolech, ale máme dva 
zánovní a jeden, díky obci, zcela nový. A protože někteří naši 
hráči počali hrát soutěž, byť pod hlavičkou Popůvek, zvedá se 
kvalita hry i hromadí zkušenosti. Bohdá, že se v dohlednu bude 
soutěž hrát i za Troubsko. Tradiční středy jsou tedy v Sokolovně 
buď nabité a na stůl se čeká, nebo zde probíhá soutěž. Proto 
jsou pro nás, amatéry, vyhrazeny pátky od 18 do 20 hod. Je 
škoda toho času nevyužít, kdo má zájem, může přijít si zahrát, 
povětšinou se sejde s hráči, kteří jsou na úrovni amatérů.  
Turnaj proběhl dne 21. 12. s celkem dvaceti účastníky. Hrálo se systémem tří skupin každý s každým a postupující pak dle bodů 
byli nominováni do vyřazovacího pavouka. Turnaj je tradičně chápán jako otevřený, znamená to, že spolu hrají hráči registrovaní 
i amatéři. Nebylo tedy neobvyklé, že set končil výsledkem 1:11. Největší zásluhu za existenci turnaje mají opět Pavel Posch, Jan 
Marčan a Víťa Volánek, ovšem za sportovní zážitek mohou všichni účastníci bez výjimky. Do vyřazovacích bojů postoupilo osm 

Foto: Přemysl Blažík

Foto: Přemysl Blažík
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Spolky, kluby, akce...

hráčů: Roman Tureček, Milan Ondruš, 
Robert Vudia, Petr Zátrapa, Pavel 
Posch, Karel Otoupalík, Jaroslav 
Popelka a Svatoslav Kavalec. Po 
lítém boji se staronovým vítězem 
stal Roman Tureček, který ve fi nále 
porazil Jaroslava Popelku, v boji o 
třetí místo zvítězil Karel Otoupalík 
nad Robertem Vudiou. Pohár tak 
zůstal v Troubsku, paradoxně opět s 
letopočtem 2019. 

Těšíme se na Troubský turnaj 2020! 
Přemysl Blažík

povídání
- nový

zéland

Foto: Přemysl Blažík
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FOTBALISTÉ
Fotbalový sport má v Troubsku dlouhou tradici, troubští hráči už mohou svým předchůdcům říkat prafotbalisté. A aby nám 
vzkvétala další generace, nutně potřebujeme dorost. O to se nám dobrovolně a bez nároku na odměnu stará pan Stanislav Hloušek, 
takto i jeden ze dvou správců multifunkčního hřiště. V létě nejmladší fotbalisté trénují na hřišti a v zimě v sokolovně. Protože jsou 
podmínky pro tento potěr v Troubsku vpravdě ideální, zveme všechny kluky a holky od čtyř do devíti let, ať si přijdou zahrát. 
Mohou přijít na sokolovnu každé úterý od 16 do 17 hodin nebo se spojit s trenérem na č. 725 905 904.   

Přemysl Blažík

ZAHRÁDKÁŘI

AKCE PRO ČLENY SPOLKU A OBČANY OBCE V ROCE 2019:

DVĚ PŘEDNÁŠKY S PROMÍTÁNÍM:

První byla v únoru na téma Využití kořenové zeleniny v kuchyni a její pěstování. Přednášela paní Ing. Kocourková – SOU Rajhrad.

Druhá přednáška byla v říjnu na téma Chov včel a význam medu pro lidské zdraví. Přednášel pan Oldřich Veverka z VÚ 
Včelařského na Kývalce.

Ke Dni země jsme spolu se žáky ZŠ vysázeli pod kostelem dva kusy ovocných stromků (třešní) a tak jsme navázali na doplnění 
řady stromů, které už byly vysázeny v roce 2018 ke Dni vzniku samostatné ČR (100 let). Tím vznikla mini alej, která bude sloužit 
občanům k odpočinku.

DVA ZÁJEZDY PO ČR:

Jarní byl do Rožnova pod Radhoštěm. Navštívili jsme Dřevěné městečko, kde byl jarní Velikonoční jarmark, Mlýnskou dolinu a 
odpoledne Radhošť s památkami a novou stezku Valaška.

Podzimní zájezd byl do kraje sklářů – Světlé nad Sázavou, s prohlídkou místního zámku – expozice českého a evropského skla, 
do sklárny v Tasicích a na Michalův statek v obci Pohleď.

Pro občany jsme zajistili sadbové brambory a ovocné stromky. Více informací a fotografi í z našich akcí naleznete na našich 
stránkách.

Doležal Pavel – jednatel ČZS Troubsko

PLÁNOVANÉ ZÁJEZDY ZAHRÁDKÁŘŮ V ROCE 2020:

Jarní zájezd bude po krásách Olomouckého kraje. Trasa povede do obce Paseka, kde bylo v roce 2008 založeno 
ARBORETUM v bývalém vápencovém lomu. Další zastávkou bude prohlídka hradu Sovinec na úpatí Jeseníků. Odpoledne navštívíme 
PRADĚDOVU GALERII v obci Jiříkov, nacházející se v areálu dančí farmy. Galerie je rozdělená na sektory, v každé je spousta 
dřevěných soch, celoživotní dílo uměleckého řezbáře Jiřího Halouzky. Zájezd se koná v sobotu 6. června 2020. Bližší informace 
naleznete plakátech v obci.

Podzimní zájezd plánujeme na výstavu Flóra Olomouc a hrad Šternberk. Uskutečnit by se měl v sobotu 3. října 2020.

Doležal Pavel – jednatel ČZS Troubsko

*vzhledem k aktuální situaci spojené s výskytem koronaviru se mohou termíny připravovaných akcí měnit nebo mohou být zrušeny

Foto: Přemysl Blažík Foto: Přemysl Blažík
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Celková tabulka soutěže 4. liga malá kopaná podzim 2019
 

MUŽSTVO Z V R P SKÓRE BODY
RTG Fraktury 13 12 0 1 77:36 36
SK Veselka 13 10 2 1 55:18 32
Hooftrimmer Gunners B 13 8 1 4 50:43 25
KMK Dynamo Brno B 13 8 0 5 40:31 24
Sokol Křtiny 13 7 1 5 42:50 22
Kaša Team 13 6 2 5 44:22 20
FC Erekce 13 6 2 5 39:33 20
FC Pivnice u Čápa 13 6 1 6 34:47 19
FC Dvorska 13 5 2 6 57:49 17
FC Jaguars Brno B 13 4 0 9 30:43 12
Moravia Brno 13 4 0 9 27:44 12
Bitches 13 4 0 9 39:61 12
TJ BARAN 13 3 0 10 22:54 9
SeaComp B 13 2 1 10 28:53 7

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

MALÁ KOPANÁ

ROZLOSOVÁNÍ NA JARO 2020 – 4. LIGA
14. kolo ÚT 24. 3 18.00 FC Pivnice U Čápa–SK Veselka Lužánky
15. kolo ST 1. 4. 19.30 HooftrimmerGunners B–SK Veselka VUT
16. kolo NE  5. 4. 16.00 SK Veselka–Kaša  Team Veselka
17. kolo UT 14. 4. 20.30 KMK Dynamo Brno B–SK Veselka Řečkovice
18. kolo NE 19. 4. 17.00 SK Veselka–Moravia Brno Veselka
19. kolo NE 26. 4. 14.00 RTG Fraktury–SK Veselka Lužánky
20. kolo NE 3. 5. 16.00 SK Veselka–SeaComp B Veselka
21. kolo NE 10. 5. 17.00 SK Veselka–FC Dvorska Veselka
22. kolo NE 17. 5. 17.00 SK Veselka–TJ Baran Veselka
23. kolo   NE   24. 5. 17.00 SK Veselka–Sokol Křtiny Veselka
24. kolo PÁ 29. 5. 19.00 SK Veselka–Bitches Veselka
25. kolo NE 7. 6. 18.00 SK Veselka–FC Erekce Veselka
26. kolo PÁ 12. 6. 18.30 SK Veselka–FC Jaguars Brno B Veselka

VÝSLEDKY 2019
1. kolo SK Veselka–FC Pivnice U Čápa 7:0
2. kolo SK Veselka–Hooftrimmer Gunners B  8:2
3. kolo Kaša Team–SK Veselka 2:3
4. kolo  SK Veselka–KMK Dynamo Brno B 1:3
5. kolo Moravia Brno–SK Veselka 1:4
6. kolo SK Veselka–RTG Fraktury 2:1

7. kolo SeaComp B–SK Veselka 1:3
8. kolo FC Dvorska–SK Veselka 3:3
9. kolo TJ Baran–SK Veselka 0:9
10. kolo Sokol Křtiny–SK Veselka 1:6
11. kolo Bitches–SK Veselka 1:5
12. kolo FC Erekce–SK Veselka 1:1
13. kolo FC Jaguars Brno B–SK Veselka 2:3



VALNÁ HROMADA KATOLICKÉHO SPOLKU TROUBSKO
Chtěl bych pozvat všechny členy a příznivce Katolického spolku na valnou hromadu, která se uskuteční v polovině dubna 2020. 
Přesný termín bude upřesněn a oznámen pozvánkami s programem jednání. V roce 2017 jsme nechali zpracovat studii opravy 
sálu, kterou se snažíme realizovat. Pro letošní rok je naším hlavním úkolem oprava omítek a vymalování sálu Katolického domu 
s rozpočtem cca 385 000,- Kč. Část bude hrazena z fi nančních prostředků spolku a 300 000,- Kč jsme dostali v rámci dotace 
z rozpočtu obce Troubsko. Chtěl bych poděkovat paní starostce, radě a zastupitelům obce za schválení fi nanční pomoci. Rovněž 
bych chtěl poděkovat všem členům výboru za jejich práci v uplynulém období. Jak je využíván Katolický dům s uvedením termínů 
konaných akcí, můžete sledovat na internetových stránkách www.katolickydum.cz.

Jiří Koutný, předseda spolku

DĚTSKÝ DEN NA VESELCE
Členové Sportovního klubu Veselka zvou všechny děti a jejich rodiče na dětský den s názvem Africké dobrodružství.
Přijďte v sobotu 13. června 2020 v odpoledních hodinách na dětské hřiště na Veselce (čas bude upřesněn na plakátech). 
Děti se mohou těšit na veselé hry, odměny, táborák, skákací hrad. Na rodiče bude čekat voňavé občerstvení.

MOBILNÍ ROZHLAS

Využije informační služby MOBILNÍHO ROZHLASU, se kterým získáte ZDARMA:

• informace o důležitých děních v naší obci z první ruky

• aktuální informace z OÚ Troubsko

• informace o odstávkách elektřiny, vody, čištění ulic apod.

• upozornění na blížící se termín platby místních poplatků

• pozvánky na kulturní, sportovní události v naší obci aj.

Registrovat se můžete na troubsko.mobilnirozhlas.cz nebo přímo na OÚ Troubsko v úřední dny.

ŽÁDOST O NAHLÁŠENÍ ČIPŮ PSŮ DO MÍSTNÍ EVIDENCE
Od 1. 1. 2020 zavádí novela veterinárního zákona povinné čipování všech psů. To v praxi znamená, že veterinární lékař označí 
psa mikročipem, který se aplikuje na levou stranu krku speciálním jednorázovým aplikátorem. Čipování je zákrok jednorázový a 
platný po celý život zvířete. Aby byl tento úkon smysluplný, je nutná následná registrace. V České republice však dosud jednotná 
registrace neexistuje, tak je na každém majiteli psa, který registr zvolí.
Obec Troubsko vede místní evidenci psů, jejichž majitelé splnili ohlašovací povinnost dle Obecně závazné vyhlášky obce Troubsko 

OSLAVA VÝROČÍ 40 LET PODSKALÁKU

V termínu 11.–13. září 2020 oslaví Národopisný soubor Podskalák 40 let od 
svého založení. Rád bych vám nastínil, na co se můžete v rámci oslav těšit.
Celý víkend bude probíhat výstava historie Podskaláku, která bude zahájena v pátek 11. 9. v 
odpoledních hodinách krátkou přednáškou a následným posezením u cimbálu s cimbálovou 
muzikou Kyničan.
Sobota 12. 9. bude ve znamení tance a zábavy. Celé odpoledne bude probíhat malý festival, 
který se bude skládat z vystoupení několika spřátelených folklorních souborů. Zatím máme 
potvrzeny například Slovácký krúžek Brno, střelickou a komínskou chasu, ostopovický Hájek a 
Kouničan. Vystoupení Podskaláku samozřejmě nebude chybět. Po ukončení festivalu se bude 
konat taneční zábava za doprovodu Dechové hudby Zlaťulka.
Tímto bych chtěl pozvat všechny příznivce folkloru a dobré zábavy a doufám, že se všichni 
budeme dobře bavit.
Pro bližší informace nás sledujte na www.podskalak.cz nebo na www.fb.com/PodskalakTroubsko

Za Podskalák Tomáš Böhm
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o místním poplatku ze psů. Od 1. ledna 2020 je tato evidence rozšířena o číslo čipu, aby byl nalezený pes rychle identifi kován.
Žádáme tedy majitele psů o zaslání čísla čipu svého pejska e-mailem na kontakt: 
podatelna@troubsko.cz, popř. jeho nahlášení na tel. 547 22 70 54 – I. Šimečková, aby tento údaj mohl být do evidence doplněn. 
Prosíme také uvést jméno a příjmení majitele psa, adresu a číslo ID známky pejska – k přesnému a správnému přiřazení čísla čipu.

Děkujeme velmi za spolupráci.
I. Šimečková, agenda poplatky

PRAVIDLA OBCE TROUBSKO PRO JEDNÁNÍ S INVESTORY
Tak jako řada jiných obcí se nacházíme ve složité situaci – roste počet nových rodinných domů, bytových domů a komerčních 
záměrů a s tím také počet obyvatel. Více lidí znamená vyšší tlak na kanalizaci, na vodovody, na místa ve školkách a školách, na 
péči zdravotnických zařízení, na sociální soudružnost obyvatel, na okolní přírodu, na veřejná prostranství, dopravní infrastrukturu 
a také na samotný obecní úřad. Jestliže se investoři nepodílejí na nákladech, které příliv obyvatel nové výstavby způsobí, musí 
obce rozšiřovat infrastrukturu ze svých rozpočtů, což je dlouhodobě neúnosné. Zájmem obce Troubsko a jejích občanů jistě je 
nerozšiřovat dále výstavbu, jestliže nebudou současně řešeny nedostatky ve veřejné infrastruktuře. Nová výstavba bez rozšíření 
celého spektra veřejné infrastruktury by mohla narušit stabilitu obce, protože znamená výraznou zátěž pro stávající infrastrukturu 
a vyvolává fi nanční náklady na budování infrastruktury nové. V zájmu harmonického rozvoje území obce Troubsko byly schváleny 
v prosinci 2019 Zásady rozvoje obce Troubsko jako soubor pravidel pro zájemce/investory o novou výstavbu na území obce. 
Pokud má dojít k územnímu rozvoji, je zapotřebí, aby se investoři nediskriminačním způsobem podíleli na fi nancování nákladů, 
které jejich činnost v obci vyvolá, a aby spolupracovali na vytváření kvalitních a udržitelných podmínek k životu v obci pro stávající 
i budoucí obyvatele. Vzhledem k tomu, že smlouvy obcí s investory mohou budit dojem „obchodování“ s veřejnými zájmy, je 
nutné zdůraznit, že uzavírání těchto smluv nesmí být v rozporu se zákonem ani se zájmy obyvatel a musí být vždy maximálně 
transparentní. Jedná se nám o nastavení jasných a kvalitních pravidel, za kterých je možné v obci realizovat potřebnou výstavbu 
neohrožující zájmy obce a jejích obyvatel v duchu trvalé udržitelnosti rozvoje.

                                                                                                     Markéta Bobčíková, starostka

STAVEBNÍ SEZÓNA V TROUBSKU
Teplejší počasí posledních dnů nám pomalu a jistě dává na vědomí, že se blíží stavební sezóna. Letošní rok, i když částečně omezen 
celosvětovou pandemií, bude na stavební projekty realizované obcí obzvláště bohatý. Obec v předchozím roce zdárně dovedla do 
fi nále spousty velkých i menších projektů, které je připravena realizovat. Rekonstrukcí projde významná část obce, která celkový 
vzhled a prostor výrazně promění. Pro občany to bude ovšem znamenat i dočasná omezení, a to jak v pohybu, tak i v průjezdu 
automobilů. Přesto věříme, že to dopadne ke vší spokojenosti a rekonstruované plochy budou k užitku a potěše všech obyvatel 
obce.    

VÝPIS MENŠÍCH STAVEBNÍCH PROJEKTŮ, JEJICHŽ REALIZACE JIŽ LETOS PROBĚHLA NEBO JE V ŘEŠENÍ:
- čištění obecních studní, oprava a lakování mechanizmů pump + rozbory vod
- výroba a osazení kovové skříně na rozvaděč osvětlení u kostela
- vybudování provizorní pěší lávky u OÚ
- demolice stávající nevyužívané pěší lávky u domu č. p. 74
- demolice stávající pěší lávky a vybudování nové u domu č. p. 67
- pořízení zvukové aparatury pro potřeby obce
- výstavba žulového chodníku v parku na návsi + příprava přechodu a jeho následné osvětlení 
  (použity žulové kostky z esíčka na Veselce)
- nákup nového vozidla pro údržbu obce (Dacia Dokker)
- čištění vpustí dešťové kanalizace na ulici Polní, Zámecká, Vyšehrad, Družstevní, U Lednice, Hraničky
- úprava terénu a setí trávy u hřbitovní zdi
- oprava chodníku na ulici Národního odboje (fi nancováno společností E.ON)
- pořízení a instalace 2 ks nástěnek, 2 ks výlepových ploch, 2 ks košů a lavičky
- vybudování vodovodní přípojky k budoucí knihovně
- rekonstrukce historických bran na hřbitově
- drobné stavební úpravy a dodělávky na víceúčelovém hřišti
- úprava části silnice ul. Družstevní
- dobudování nového veřejného osvětlení na části ulice Národního odboje 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KTERÉ OBEC V SOUČASNÉ DOBĚ PŘIPRAVUJE ČI DOKONČUJE:
- vybudování nové části dětského hřiště a přístavba zázemí víceúčelového hřiště
- rekonstrukce márnice, odběrných míst na vodu a prostoru parkoviště u hřbitova
- rekonstrukce a přístavba MŠ
- drobné stavební úpravy a vybavení knihovny
- rekonstrukce spojnice ul. Lišky a parkoviště u hřbitova
- výměna informačního značení ulic v obci 
- digitalizace rozhlasu a vypracování protipovodňového plánu obce
- příprava na rekonstrukci povrchu ulice Jarní, Letní, Slunná
- příprava na dobudování sítí a povrchu na ulici Družstevní
- vybudování sběrného dvora na ulici Za Farou
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- výstavba parkování ulice Nová
- rekonstrukce kanalizace na ulici Zahradní a na části ulice Zámecká
- výstavba nových mostů u ZŠ, u obchodu a lávky pro pěší u OÚ
- nové dopravní značení na ulici Školní
- výstavba chodníků a dešťové kanalizace na ulici U Dráhy
- vybudování značení a řešení celkové dopravní situace na ulici Pod Vinohrady, U Rybníka a Veselka
- vybudování nového vzorového hnízda na sběr odpadů ul. Pod Vinohrady
- rekonstrukce a rozšíření sběrného hnízda u kostela
- vybudování úsekového měření rychlosti na ul. Zámecká a Vyšehrad

STAVEBNÍ PRÁCE, KTERÉ BUDE OBEC REALIZOVAT V ROZMEZÍ DUBNA–SRPNA 2020
- kanalizační přípojka na víceúčelové hřiště 
- vybudování doskočiště (skok daleký) pro potřeby ZŠ v prostoru víceúčelového hřiště
- demontáž stávajících nefunkčních lamp a instalace nového osvětlení památníku padlých a sousoší sv. Cyrila a Metoděje
- pokračování rekonstrukce hřbitovní zdi (u parkoviště)
- dobudování splaškové kanalizace a vybudování nového asfaltového povrchu v části ulice Lišky u víceúčelového hřiště
- instalace pojezdové sedačky pro invalidy na schodiště k lékařům (budova OÚ)
- drobné stavební úpravy, kompletně nové vybavení a úprava předzahrádky budoucí knihovny 
- vybudování nového asfaltového povrchu na ulici Za Farou
- rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Za Farou
- rekonstrukce omítek v sále Katolického domu (dotace)
- rekonstrukce rozvodu odpadů, vody, sociálních zařízení, rozvodů elektřiny a omítek ve třídách ZŠ
- rekonstrukce povrchu ulice Školní, výstavba parkování, opravy části chodníků, vjezdů + výsadba stromů
- vybudování komplet nového dopravního značení na ulici Školní
- dobudování přechodu a jeho nasvětlení na ulici Národního odboje (autobusová zastávka u OÚ) 

Další informace na www.troubsko.cz/o-obci/budujeme-planujeme-prispivame

Vítězslav Volánek

Vizualizace archiv OÚ Troubsko: odběrné místo vody vpravo od vstupu na hřbitov

Vizualizace archiv OÚ Troubsko: márnice
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TROUBSKO JE NA CESTĚ KE SNIŽOVÁNÍ MNOŽSTVÍ ODPADU  
Vzhledem k měnící se legislativě a připravovanému zdražování nakládání s odpady a omezování skládkování 
i naše obec hledá cesty, jak předejít zvyšování nákladů a s nimi souvisejících poplatků za směsný komunální 
odpad. V budoucích letech je tak zapotřebí, abychom se zaměřili na intenzivnější třídění odpadu, popřípadě 
předcházení jeho vzniku. 

OMEZOVÁNÍ SKLÁDKOVÁNÍ

V současné době se v ČR skládkuje 45 % komunálního odpadu (hůř jsou na tom v Evropě jen balkánské státy). Tendence je ale 
jasná: skládkování postupně omezovat až téměř vypustit. Jeden bič nachystala Evropská unie a svými odpadovými směrnicemi 
stanovila jasné a přísné cíle:

- navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % k roku 2035,

- snížit skládkování komunálních odpadů na 10 % ke stejnému roku.

Druhý bič, resp. tlak způsobuje obcím Ministerstvo životního prostředí v podobě navyšování tzv. skládkovacího poplatku. V současné 
době platí města a obce za každou tunu směsného komunálního odpadu (SKO) 500 Kč a k tomu za službu svozové fi rmy. V 
průběhu 10 let bude poplatek ale postupně narůstat až na 1 850 Kč za tunu, a spolu s ním logicky i poplatek za SKO likvidovaného ve 
spalovně. Před tak drastickým zdražováním může obce zachránit především zvyšování míry třídění odpadu. Dosažením předepsané 
úrovně třídění mohou být obce omilostněny od zdražování. Např. aby obec dosáhla i v roce 2025 na poplatek 500 Kč za tunu, musí 
tou dobou vykazovat míru třídění odpadu 70 % (Většina obcí se pohybuje mezi 10 a 50 %). 

Navíc podle fyzických analýz obsahu popelnic z roku 2019 obsahuje průměrná česká popelnice na SKO víc jak 70 % odpadu, který 
tam vůbec nepatří (např. téměř 1/3 popelnice zabírá běžně organický odpad, 10 % plast, 6 % papír...). Důvodem může být nevhodně 
nastavený systém odpadového hospodářství, ale i neinformovanost občanů. 

JAK NA TO ZAREAGUJE OBEC?

Řešení, které se v praxi osvědčilo v obcích různých 
koutů republiky, je zavedení systému adresného třídění 
odpadu. To znamená, že by občanům byly kromě 
směsného komunálního odpadu pohodlně odváženy 
přímo od domácností také tříděné odpady (konkrétně 
papír a plast vč. nápojových kartonů). Docházková 
vzdálenost by se tak snížila na minimum.  

Dále by byl celý systém doplněn o chytrou evidenci 
odpadů, což by znamenalo, že by nádoby byly polepeny 
adresnými QR kódy, které by se načítaly čtečkami.

Kombinace těchto řešení se ukázala být vhodná pro 
zlepšení stavu odpadového hospodářství a přiblížení se 
k výše zmíněným cílům. Další výhodou je získání větší 
kontroly nad svozovou společností.

Tříděné odpady dům od domu lze sbírat do pytlů nebo 
nádob, což bylo předmětem analýz a diskuzí na úrovni 
vedení obce. Protože lze zvolit pouze jednu možnost 
(tzn. nelze zavést kombinaci pytlů a nádob), byl vybrán, 
na základě výsledků jednání, nádobový sběr. Nádobový 
sběr je oproti tomu pytlovému výhodnější, z níže 
uvedených důvodů:

- lze profi nancovat až 85 % způsobilých výdajů z 
evropských dotací,

- je pohodlnější pro občany, jelikož jim odpadá 
pravidelné docházení na obecní úřad pro pytle a 
kódy,

- nižší administrativní zátěž pro zaměstnance obce 
(např. odpadají pravidelné objednávky pytlů a kódů a 
jejich vydávání občanům),

- v den svozu nehrozí rozfoukaný odpad po obci, což by v případě pytlového sběru mohlo být způsobeno roztržením pytle,

- pytlový sběr vytváří zbytečný odpad v podobě pytlů a QR kódů, což se v případě nádobového sběru a trvanlivých kódů  
nestane.

Na základě výše uvedeného požádala i naše obec o dotaci spadající do dotačního titulu Operačního programu životní prostředí. 
V případě, že Státní fond životního prostředí dotaci schválí, lze předpokládat, že by nový systém mohl začít fungovat nejpozději 
během první poloviny roku 2021. Další informace k této záležitosti očekávejte v následujících měsících.

                                                                                                            
                                                                                     Markéta Bobčíková, starostka obce
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FOTO: JRK Česká republika

VÍCE FORMACÍ NA www.chytreodpady.cz
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 JAK FUNGUJE ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva 
odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady). Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 
měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání.      Zdroj : Wikipedia
Stal jsem se zastupitelem. Bylo mně potřeseno rukou, blahopřání se jen hrnula. A začal jsem být nervózní, co jsem si to zase spískal. Obstojím? 
Do duše se vkrade zapomenutý pocit prvního školního dne. Jak se vyrovnám se svou povinností? A co je vlastně má povinnost?
V Troubsku je nás 15, byť by nás mohlo být 7, 9, 11, 13. Maximální počet zaručuje, že více hlav víc ví, a lichý počet vylučuje v 
zásadních otázkách remízu. Byli jsme zvoleni za různé strany a hnutí s určitým programem, který si získal srdce voličů, což jste vy, 
čtenáři hlasatele. Na začátku našeho působení jsme zvolili starostku a místostarostu, čemuž předcházela řada jednání mezi stranami, 
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SBĚRNÉ MÍSTO PRO BIOODPAD
SBĚRNÉ MÍSTO U KOSTELA – PROVOZ V ROCE 2020

Od 4. 3. do konce listopadu

Středa 16.00 až 18.00 hodin
Sobota 10.00 až 12.00 hodin

Provádíme také sběr použitého rostlinného oleje a tuků z domácností.
Prosíme občany o zkrácení rostlinného materiálu na délku 1 m.

Obecní úřad Troubsko

Projekt Retro-Use úspěšně vrací staré věci do života

FOTO: OŽP MMB FOTO: OŽP MMBFOTO: facebook Retro-Use FOTO: facebook Retro-Use

Kontaktní informace:
Informační centrum na Orlí 8, otevírací doba:  
po–pá 9–17 h. | Tel.č. 541 242 585 | příjem a výdej 
menších předmětů

Externí sklad na Francouzské 36, otevírací doba:  
denně 9–17 h | příjem větších předmětů

Kryt 10-Z otevřeno  
denně kromě pondělí od 11:30–18:15 h. | příjem 
a výdej menších předmětů

Kontaktní e-mail pro spolupracující instituce: 
retrousebrno@gmail.com

V BRNĚ FUNGUJE OD SRPNA 2016. 
JEHO SMYSLEM JE PŘEDCHÁZET 
VZNIKU ODPADU A SOUČASNĚ 

DÁT DRUHOU ŠANCI VĚCEM 
VYROBENÝM PŘED ROKEM 1989. 
JEDNÁ SE O VĚCI, KTERÉ NEMAJÍ 
ŽÁDNOU OBCHODOVATELNOU 
HODNOTU, PŘESTO NACHÁZEJÍ 

DALŠÍ UPLATNĚNÍ A BYLO BY 
ŠKODA JE VYHODIT.

Desítky spolupracujících institucí – muzea, fun-
dusy divadel, filmové produkce, spolky, dobročinné 
organizace a  školy si mohou zdarma vybrat věci, 
které použijí pro svou činnost. Jedná se o  knihy, 
porcelán, sklo, vybavení domácnosti, obrazy, do-
plňky, staré písemnosti a fotografie, hračky, domácí 
techniku, dobové oblečení a obuv. 

Věci, které nenajdou uplatnění v kulturních in-
stitucích, jsou k dispozici veřejnosti – studentům, 
seniorům a každému, kdo je může smysluplně vy-
užít pro vlastní potřebu.

Darované knihy potěší čtenáře v  Literárních 
lavičkách.

Mezi desetitisíci přijatých a vydaných předmětů 
se občas najdou i výjimečné.

Např. Technické muzeum v  Brně přijalo Volt-
metr vyrobený v roce 1908 v USA.

Národní památkový ústav umyvadlo a výlevku 
značky Ditmar Urbach (významná prvorepubliko-
vá porcelánka ve Znojmě)

Nejstarším předmětem byl kavárenský mlýnek 
z  poloviny 19. století vyrobený bratry Peugeoto-
vými ve Francii. Podobnost s  automobilkou není 
náhodná. Má své místo ve sbírkách Muzea města 
Letovice.

Předměty si také zahrály v celovečerním doku-
mentárním filmu o elektronické hudbě The sound 
is innocent (Zvuk bez viny).

 Prospěšný z více hledisek

Projekt Retro-Use zaměstnává 20 osob se zdra-
votním postižením, které pracují na zkrácené úvaz-
ky. Práce jim dává možnost přivýdělku i společen-
ského uplatnění.

Re-Use projekty se již objevují v  dalších měs-
tech například Českých Budějovicích, inspiruje se 
i  Praha, avšak v  rozsahu spolupráce s  kulturními 
institucemi a  využití přijatých věcí je brněnský 
Retro-Use opravdu výjimečný.

Provoz funguje 
na 3 pracovištích:

1. Informační centrum na Orlí 8

� zde může veřejnost získat veškeré informace 
o projektu Retro-Use a i o dalších projektech 
předcházení vzniku odpadů ve městě Brně, tj. 
Re-Use a Re-Nab

� určeno pro odevzdávání menších předmětů

� věci, o které neměly zájem spolupracující 
instituce, jsou zde zdarma nabízeny očištěné 
k rozebrání 

2. Externí sklad na Francouzské 36 

� přijímá větší množství předmětů a předměty 
větší velikosti, protože je sem možné přijet 
autem

3. Dílna Retro-Use v Krytu 10-Z na Husově ul.

� příjem i výdej menších předmětů

� zde jsou předměty tříděny, čištěny 
a evidovány

� v budoucnu je plánován přesun dílny 
na Koliště 43

 Retro-Use



NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

DETEKTIVKY A THRILLER:
Jussi ADLER-OLSEN: Marco
Robert BRYNDZA: Kanibal z Nine Elms
Ellison COOPER: V kleci
David LAGERCRANTZ: Dívka, která musí zemřít
Jo NESBØ: Nůž

KNIHY PRO ŽENY A HISTORICKÉ ROMÁNY:
Sandra BROWN: Zuřivost
Luca DI FULVIO: Sen, který se naplnil
Diana GABALDON: Paměť kostí
Colleen HOOVER: To nejlepší v nás
Anne JACOBSOVÁ: Venkovské sídlo – Bouřlivé časy

Heather MORRISOVÁ: Cilčina cesta
Krása jí zachránila život a odsoudila ji. V roce 1942, když bylo 
Cilce pouhých šestnáct let, ji odvedli do koncentračního 
tábora Osvětim-Březinka. Velitel Březinky Schwarzhuber 
si všiml jejích krásných dlouhých vlasů a násilně ji oddělil 
od ostatních vězenkyň. Cilka rychle pochopila, že moc 
– dokonce i neochotně svěřená – znamená přežití. Po 
osvobození byla obviněna z kolaborace a poslána na Sibiř. 
Měla však na vybranou? Kde jsou morální hranice pro 
Cilku, která přišla do Osvětimi jako dítě?
Pokračování bestselleru Tatér z Osvětimi. 

OSTATNÍ BELETRIE:
Miloš KRATOCHVÍL: Člověk je usušený vodník
Jan NOVÁK a Jaromír 99: Zátopek... když nemůžeš, tak přidej!

James BOWEN: Kocour Bob a jeho životní moudrost
Příběh pouličního muzikanta Jamese a jeho rezavého 
kocoura Boba okouzlil před lety celý svět a autorovi se 
po vydání první knihy zcela změnil život. Pomohlo mu to 
dostat se z ulice a začít vést normální život. Nová kniha 
navazuje na předchozí tituly Kocour Bob a Svět podle 
Boba a zaznamenává krátké příběhy, často ještě z období 
na ulici, ale též z autogramiád a z turné s předchozími 
knihami či z natáčení fi lmu. Zachycuje rovněž některé 
specifi cké Bobovy vlastnosti a přístup k životu – jeho 
vyrovnanost, vnitřní klid, empatii a nadhled. Autor je 
uvádí i jako obecné příklady životní fi lozofi e a moudrosti, 
které mu pomohly v životě.

takže už se vlastně dopředu, před zvednutím ruky, vědělo, kdo co bude. Pak se zvolilo úzké vedení obce, zvané Rada obce, které řeší 
aktuální záležitosti. To byla asi jediná politická část, kterou jsem jako zastupitel zažil. Míním tím personální obsazení, které vyplynulo 
z výsledků voleb, nikoliv politikaření, které známe z velké politiky, z kterého by do budoucnosti mohla vzejít možnost kupování si 
voličů sliby v příštích volbách. Tím jsme se, ač z různých stran a hnutí, stali členy jednoho týmu, kde, řečeno sportovní terminologií, 
kopeme za Troubsko. Odteď se řeší otázky ryze praktické a většina z nich má jen jedno řešení, na kterém se zpravidla shodneme bez 
potíží. Člověk někdy až žasne, jak málo rozhodujících pravomocí má obec. Nadřízené orgány (třeba kraj) nám zpravidla diktují: bude 
to buď zelené, nebo Zelené. Jak dlouho trvá, než se vyřeší jedno parkovací místo na ulici od chvíle, kdy jsme ho odhlasovali. Na kolik 
zákonů a různých překážek narazíme, budeme-li chtít chodník přes železniční trať, protože na to obec nemá pravomoci, protože jí 
železniční trať nepatří.
V podstatě zastupitel je tu od toho, aby hlídal radu obce, aby nedělala pitomosti, aby radil radě, pokud něčemu rozumí lépe než 
oni. Když se vyhlásí zasedání zastupitelstva, přijde mně pozvánka na jednání, udělám si kroužek do kalendáře, a pokud nejsem jen 
zvedač ruky, přečtu si všechny podstatné podklady, které rada obce zašle, a mohu se také předem informovat, pokud mám nějaké 
nejasnosti. Na zasedání bych tak měl přijít připravený buď odsouhlasit, nebo rozporovat návrhy. To už je ale na každém zastupiteli, 
jak se svých možností zmocní, kolik času je ochoten investovat.
Jenže, zeptejme se tou známou otázkou: kdo hlídá hlídače? Jestliže my, zastupitelé, hlídáme provoz obce, kdo hlídá nás? Děláme 
opravdu všechno správně, nejlépe jak je to možné? Mrzí mne, že na veřejná zasedání chodí tak málo lidí. Protože vy jste naši hlídači. 
Takže až bude vyhlášeno další zasedání zastupitelstva, určitě přijďte. Potřebujeme vás.

Přemysl Blažík, zastupitel obce Troubska

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ:
Helen ANDELIN: Okouzlující ženství
Amy WHITAKER: Kreativní myšlení

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Jiřina BEDNÁŘOVÁ: Mezi námi předškoláky – Všestranná 
příprava dítěte do školy
Václav ČTVRTEK: Veselá knížka Křemílka a Vochomůrky
Roald DAHL: Karlík a velký skleněný výtah
Calliope GLASSOVÁ: Addamsova rodina
Hádanky z druhé strany: Děsivě návykové dobrodružství plné 
hlavolamů ze světa Stranger things
Houdiniho kouzelnické hlavolamy
Jeff KINNEY: Deník malého poseroutky 1 – Zápisky Graga 
Heffl eyho, Deník malého poseroutky 4 – Psí život, Deník malého 
poseroutky 5 – Ošklivá pravda, Deník malého poseroutky 6 – 
Ponorková nemoc
David LAŇKA: Pohádka o středisku pro efektivní využívání 
energie
Jaroslav NĚMEČEK a kol.: Podivuhodné příběhy Čtyřlístku

PANORAMA MYTOLOGIE
Iva PROCHÁZKOVÁ: Uzly a pomeranče
Reintgen SCOTT: Nyxia nespoutaná
Marie ŠULCOVÁ: Vzpoura v ZOO
Jan WERICH: Fimfárum

Christopher PAOLINI: Poutník, čarodějnice a červ: Příběhy z 
Alagaesie I. – Eragorn
Poutník a prokleté dítě. Kouzla a magie. A samozřejmě 
draci. Vítejte zpátky ve světě Alagaësie. Už je to rok, co 
Eragon opustil Alagaësii, aby vyhledal vhodný domov k 
založení nové generace Dračích jezdců. Teď se potýká s 
nekonečnou záplavou úkolů: výstavbou velké pevnosti, 
dohadováním s dodavateli zásob, hlídáním dračích vajec, 
jednáním s bojovnými urgaly a povýšenými elfy. Vytržení 
z každodenní rutiny však nabídne vidění Eldunarí, 
nečekaná návštěva a také vzrušující urgalská pověst, jež 
mnohé změní.
Nová sbírka příběhů ze světa světoznámé série Odkaz 
Dračích jezdců.

Mgr. Lenka Krásná, knihovnice  
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FOTOSOUTĚŽ - TROUBSKO VAŠIMA OČIMA

Rádi fotíte? Pošlete své fotky do naší obecní minifotosoutěže. Těšíme se na vaše 
umělecká díla i dokumentární fotky. Vyhlášení a podmínky fotosoutěže 2020

1. Organizátor soutěže
Organizátorem fotosoutěže je kulturní komise obce Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko („dále jen organizátor“).

2. Téma soutěže
Troubsko vašima očima – snímek musí vzniknout v Troubsku či nejbližším přilehlém okolí. Může zahrnovat krajinu, život v obci, 
sportovní, kulturní a společenské aktivity, kladné i negativní postřehy.

3. Termín trvání soutěže
Soutěž probíhá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a je uspořádána jednokolově. 

4. Účastníci soutěže
Účastníkem fotosoutěže (dále jen „účastník“) se stává každá fyzická osoba s bydlištěm na území ČR, která v termínu soutěže 
doručí nejvýše 3 fotografie a přiloží k nim kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, popř. e-mail). 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a profesionální fotografové.

5. Požadavky na fotografi e
A. Musí vzniknout v Troubsku a nejbližším okolí přilehlém k obci.
B. Fotografi e budou doručeny v digitální podobě (min. rozlišení 1600×1200 px) včetně výstižného názvu či popisu buď přes www.
uschovna.cz na adresu zpravodaj.th@seznam.cz či vypálené na CD na OÚ Troubsko (podatelna).
C. Autor uvede kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail). Fotografi e nesplňující všechny výše uvedené požadavky, 
tj. fotografi e z menšího formátu, neobsahující kontaktní údaje odesílatele nebo fotografi e s vulgárním či jiným tématem 
nespadajícím do soutěžní kategorie nebudou do soutěže zařazeny.

6. Hodnocení fotografi í, vyhlášení výsledků a odměny
Hodnocení proběhne v měsíci lednu 2021. Hodnotiteli bude porota složená z převážně profesionálních fotografů. Výherci budou o 
výhře vyrozuměni písemně, e-mailem, popřípadě telefonicky. Výherní listina bude k dispozici na webových stránkách organizátora 
a u organizátora soutěže. O slavnostním vyhlášení vítězů a předání výher budeme informovat v průběhu prosince 2020. Ceny 
není možné vymáhat soudní cestou. Za výhru není možné požadovat fi nanční náhradu. Účastník souhlasí s vystavením fotografi í, 
případně vytištění v TH.
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 KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V NAŠÍ OBCI 

4. 4.  VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – FARA TROUBSKO 
 – ZRUŠENO KVŮLI KARANTÉNĚ V ČR
11. 5.  CESTOVATELSKÁ BESEDA NOVÝ ZÉLAND – FARA TROUBSKO
31. 5.  SVATODUŠNÍ SLAVNOSTI (MLADÉ HODY) - TROUBSKO
23. 5.  PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA
13. 6.  DĚTSKÝ DEN – HŘIŠTĚ VESELKA
1. 8.  POLOLETNÍ NOC
15. 8.  STARÉ HODY - TROUBSKO
5. 9.  DĚTSKÝ DEN – TROUBSKO 
11.–13. 9.  40 LET PODSKALÁKU – TROUBSKO
17. 10.  PODZIMNÍ BURZA OBLEČENÍ – KATOLICKÝ DŮM TROUBSKO
28. 11.  VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – FARA TROUBSKO
29. 11.  VÁNOČNÍ JARMARK – KATOLICKÝ DŮM TROUBSKO
6. 12.  MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Termíny konání plánovaných akcí se mohou  měnit, případně rušit a budou záviset na momentální 
situaci a nařízeních vlády ohledně šíření nemoci COVID-19. Sledujte proto aktuální situaci.



Z historie
SLOVA Z TROUBSKÉ MINULOSTI

Každá oblast má a měla svá specifi ka v podobě slov či slovních obratů. V Brně se používá hantec, na Hané dodnes slyšíte široké 
otevřené „e“, ve Slezsku je to tzv. mluva „po našemu“, kdy se jedná o mix polštiny, češtiny a slov, jejichž význam je v každé 
vesnici jiný a rozumí jim jen místní. I Troubsko mělo a má svá specifi cká slova. Zde je slovník slov, která se používala v době ne 
tak vzdálené, někdy před půl stoletím, a pomalu mizí a některá již vymizela z našeho slovníku.

SLOVNÍK ZTRÁCEJÍCÍCH SE SLOV

Bacóch Koláč
Blča Nepovedená polévka
Bibza Něco menšího, než je běžné
Brány Železná mříž s bodci

Cépka Travnice – Čtverec režné látky
Cvibach Koláč

Dožrat se Rozčílit se  

Firaňk Závěs
Futýrňa Kůlna na zemědělské nářadí
Fčílka Teď

Grécary Peníze

Hajzipónek Z německého Eisenbahn Zahradní ulice, 
 kde sedláci zabránili stavbě železnice
Hóvazek Zavázaná část pytle
Hóvratě Konec pole, kde se točili koně
Hófěra Finanční dary u oltáře.

Jablóška bely načisto jalový - Brambory nebyly maštěné

Kalupírke Smrtelná nemoc s rychlým průběhem,
 asi rakovina
Kalup Spěch
Koplín Kurník
Kopisť Veliká vařecha na míchání sádla
Kchostn Nízká kredenc s šufl aty přes celou šířku
Klučnica Krompáč bez špičaté strany
Krapl Motyka se dvěma bodci na vykopávání brambor
Krky Chrást z řepy
Kvelbuňk Klenutí

Lautr na hovno Úplně k ničemu
Lucerka  Jetel

Mlat Stodola

Náspě Zastřešený chodník kolem dvora
Načisto Docela
Nechcijali  Natož aby
Nudrplét Deska na válení nudlí

Panáček Farář
Panty Popruhy v rohu travnice
Píchat voset Břitem na holi se vypichoval pýr v řepě
Prvňéši tédeň  Minulý týden
Prizma Jáma na krky
Presbuřt Tlačenka, kterou se naplnil pók
Pók Močový měchýř prasete se nafouknul slámkou  
 a válel do velikosti basketbalového  míče

Rolí Pole
Řičica Velké kruhové síto (Chytali se pod něho vrabci)  

Senkruvňa Žumpa
Síň Vstupní chodba domu
Šporhelt Sporák
Špórovat Šetřit

Tumlovat se Spěchat
Turkyň Kukuřice
Tébich Koberec

Voldat Zkoušet – např. brát za kliku 
 nebo zkoušet prstem slepici, jestli bude snášet.  
Vláčit Rovnat hroudy bránami 
Vostrývka Žebřík s jednou tyčí, ve které byly přes díry   
 nastrkány šprušle
Vikslajvont Plastový ubrus

Zbihl Zvednul
Zhnělá Lenošná
    

Sestavil: Ing. Miloslav Vališ

7. Všeobecné podmínky soutěže
Účastník se zavazuje, že do soutěže nepřihlásí fotografi e, které žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografi cké soutěže, mají neetický 
obsah (propagují pornografi i, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.), jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem, byly dle 
informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže, obsahují jakékoliv nadpisy (fotografi e nesmí 
obsahovat jakékoliv viditelné nápisy, z důvodu možného považování za reklamu) či jiným způsobem nevhodný obsah pro potřeby soutěže (např. 
zobrazení loga či jakýchkoliv reklamních prostředků). Zasláním soutěžních fotografi í účastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění a 
dalšímu použití fotografi í organizátorem soutěže. Veškeré fotografi e se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje 
právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografi í poskytuje účastník 
soutěže organizátorovi právo využívat fotografi e všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, fotografi e nezveřejnit či soutěž úplně zrušit bez udání 
důvodu. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních 
údajů jím uvedených a souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách v průběhu soutěže a vlastního vyhlášení výsledků.

Kulturní a sociální komise při obci Troubsko
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Fejeton
JAK JSEM ROZNÁŠEL TROUBSKÝ HLASATEL

Jako jeden z kolportérů pověřil jsem se roznesením posledního čísla Troubského Hlasatele. Můj rajón je staré Troubsko. Připravil jsem 
si batoh a snažil jsem se vymyslet nejlepší trasu. Ono to totiž není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Chceme-li projít 
Troubsko, ideální způsob je jít jednou stranou tam a druhou zpátky. Což ovšem nejde, protože třeba na Liškách a s drobnou výjimkou 
na Zámecké jsou schránky jen na jedné straně. V tomhle je výhoda nové zástavby: začnete vpravo a pečlivým kopírováním chodníku 
vypadnete z ulice, aniž by si člověk zašel. Tam se nestane, že vynecháte schránku, jak přecházíte na ulici Národního odboje od Nové 
až ke kapličce ze strany na stranu, protože se vám nechce procházet ulici dvakrát. Když pak máte batoh plný tiskoviny o váze asi 
14 kg, vracet se přes ulici o dům zpět, rozevírat škvíru schránky a přesvědčovat se, jestli už tam zpravodaj je, protože jste se chvíli 
nesoustředil, to vám na náladě nepřidá.
Takže jsem si nahodil batoh na záda a vyrazil. A zde přichází další dobrodružství roznášení: hledání schránky. Trochu závidím pošťákům 
jejich rutinu, se kterou neomylně nalézají domeček se škvírkou, respektive pošťákům severoamerickým s jejich budkami u cesty, jak je 
známe z hollywoodských fi lmů. Jsou to domečky na tyči s praporkem, kterým pošťák pohne, aby bylo vidět, že je uvnitř psaní, a hlavně: 
jsou u cesty.
V Troubsku jsou poštovní schránky umístěny různě. Jsou také i různých tvarů a podob. Bývají na plotě, na brance, v žudru, ve vchodových 
dveřích. Někdy hledám schránku na plotě a nic, tak se vydám ke dveřím, zase nic, vracím se zpátky a vida! Ona je přikrčená na zídce za 
plotem a zdá se, že se trochu štěrbinou posmívá, jak mne už po několikáté převezla. A ta různorodost tvarů! Jsou nerezové, s prostorem 
na stočené noviny a časopisy, se skleněnou přední stěnou, aby bylo vidět, je-li něco uvnitř. Častokrát jsou však výsledkem lidové 
tvořivosti. Třeba vodorovně položené odříznuté plastové patníky, některé ještě s odrazkou, ty mám docela rád, zpravodaj se do nich jen 
stočí, není nutno jednou rukou, v které držím dalších patnáct kusů tiskoviny, zvednout klapku štěrbiny a druhou zpravodaj vsunout. 
Další mají jen víko, které zvednete, vložíte a přiklopíte. Některé schránky mají správný rozměr zásobníku, ale malou štěrbinu, takže je 
člověku až líto, že ten lesklý, barvou z tiskárny vonící nový hlasatel musí přeložit. Na Školní je dřevěná schránka, malovaná, když se na 
ni podíváte, zvedne vám to koutky úst do úsměvu. Bohužel je štěrbina jen na dopisy a formát A4 musíte přeložit na neformát. A někde, 
považte, schránku nemají. Ale možná je jen někde dovedně skryta. Občas se zasním, že mohou-li odrážet schránky charaktery svých 
majitelů, mohla by mít některá i svůj vlastní život. Polekána pak mým příchodem ukryje se v křoví a po mém odchodu si zase hupne na 
plot. Já pak musím zatížit zpravodaj kamenem nebo jej zastrčit do škvíry dveří.
Tak roznáším Troubský hlasatel z jednoho konce na druhý a zpět. Konstatoval jsem už, že při hledání logistického řešení je mnoho 
proměnných, jako v životě. Někdy se mi podaří elegantně projít s co nejmenší ztrátou času, ale nikdy to není dokonalé. Pořád tu 
dokonalou trasu hledám. Ale už bych se asi měl smířit se skutečností, že nejdůležitější je s pokorou naplnit poslání a schránky 
zpravodaji, byť to znamená jít kousek cesty naprázdno. Alespoň člověk pozná, jak rozmanité je Troubsko, třebaže se jedná jen o 
banální nádobu na písemnosti.

Přemysl Blažík

Losos pečený na másle 
s kuskusem a koprovým přelivem

400 g lososa                       
80 g másla
grilovací koření bez glutamanu, sůl
250 g kuskusu
250 ml zeleninového vývaru
1 cibule
250 g zeleniny (mrkev, brokolice, květák, fazolové lusky)
bylinková sůl
Přeliv:
1 polévková lžíce hl. mouky
2 pol. lžíce másla
150 ml smetany
kopr
dle chuti sůl, cukr, citron

Porce lososa osolíme a okořeníme, na každý kousek dáme 
plátek másla a pečeme v troubě (u nás ve školní kuchyni 
v konvektomatu). Kuskus zalijeme vývarem, promícháme 
a necháme odstát pod pokličkou, než změkne. Na másle 
osmažíme cibuli, po zesklovatění přidáme všechnu zeleninu 
a dusíme doměkka. Kuskus s dušenou zeleninou smícháme 
a dochutíme bylinkovou solí.
Přeliv: Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, zalijeme 
smetanou, rozšleháme metličkou, lehce povaříme, přidáme 
kopr a dochutíme solí, cukrem, citronovou šťávou. 
Podáváme: Na kuskus se zeleninou položíme plátek lososa 
a přelijeme omáčkou.

„Školní stravování má nejen sytící funkci, ale významná 
je též role výchovná. Školní stravování může vhodným 
způsobem formovat stravovací návyky dětí. Studie 
dokládají, že pro řadu dětí je školní oběd jediným teplým 
jídlem za celý den. Važme si tedy možnosti stravovat 
naše děti ve školních jídelnách a snažme se vzájemně 
si vyjít vstříc. “

kolektiv školní jídelny Troubsko

Dnes si pro vás připravili recept zaměstnanci naší školní jídelny.

RECEPT
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Foto: archiv ZŠ a MŠ Troubsko



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

Lesní mateřská škola V Závětří srdečně zve všechny zájemce k zápisu na školní rok 2020/2021. 
Zápis se uskuteční v úterý 5. května. Uvítáme všechny, kteří chtějí, aby jejich děti zažívaly 
dobrodružství v přírodě celý rok, zkoumaly ji, 
poznávaly a při tom se naučily mnoho nového a 
připravily se na vstup do školy.
Najdete nás mezi Bystrcí a Žebětínem, na trase 
autobusu číslo 51. 
Více informací se dozvíte na www.vzavetri.cz                           

Tým Lesní mateřské školy V Závětří

ZÁPIS DO LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ZÁVĚTŘÍ
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Upozorňujeme na nový e-mail: zpravodaj.th@email.cz

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

KAM S NEFUNKČNÍ 
ŽÁROVKOU?

Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou žárovkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné kompaktní 
zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky. 

V minulos   to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 
2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky 
šetrnější světelné zdroje. Podle místnos   a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter 
světla - výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý. 
Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka či LED žárovka dosví  , nesmí skončit v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky 
recyklaci znovu využít a také jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení 
a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku či LEDku a odevzdat ji v obchodě při 
nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho ve sběrném dvoře. Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma 
převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbi  . Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje 
kolek  vní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky 
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. 
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme 
k ochraně životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších ak  vitách společnos   EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.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: 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.
Grafi cká úprava: Irena Jandová, Uherské Hradiště. Tisk:  DAL tisk, s.r.o. 

Uzávěrka dalšího čísla: 25. 5. 2020. Distribuce: červen 2020.



vám přeje redakce Troubského hlasatele.

Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji.
Pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám.

Veselé Velikonoce



RADY PRO BOJ 
S KORONAVIREM

1. DODRŽUJTE STANOVENÁ OMEZENÍ A POVINNOSTI. 
Pokud možno zůstaňte co nejvíce doma a popř. respektujte karanténu! 
Koronavirus se šíří na všech místech, kde se setkávají lidé.

2. ZÁKLADEM JE HYGIENA. 
Myjte si často ruce mýdlem, vždy před jídlem a po použití WC. Kýchejte a 
kašlete jen do jednorázových kapesníků, které potom vyhazujte.

3. NOSTE OCHRANNÉ ROUŠKY. 
Snižují nebezpečí nákazy a její šíření. Pamatujte, že je to nejen povinnost, ale i 
to nejmenší, co můžeme všichni udělat pro to, abychom to ve zdraví zvládli.

4. POKUD MUSÍTE JÍT NAKOUPIT NEBO DO LÉKÁRNY, UDĚLEJTE TO CO 
NEJRYCHLEJI. 
Plaťte, pokud možno, kartou, pokud saháte na bankovky a mince, dezinfi kujte si ruce. 

5. NECHOĎTE K LÉKAŘI V ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ SNESOU ODKLAD. 

6. SLEDUJTE INFORMACE.
Situace se mění každým dnem, úřady vyhlašují nová a nová omezení. 
Čtěte noviny, sledujte televizi a zpravodajské weby.

7. BUĎTE V KONTAKTU S BLÍZKÝMI. 
Využijte telefony nebo možnosti elektronické komunikace s příbuznými a přáteli. 
Informujte je o své situaci a buďte jim oporou, pokud budou potřebovat poradit 
či povzbudit.

8. NEMYSLETE JEN NA NÁKAZU. 
Pokud vám kvůli uzavření pracoviště nastaly volné dny, využijte je např. k 
úklidu a uspořádání věcí, které jste dosud odkládali. Například můžete konečně 
uspořádat tisíce fotek z dovolených a rodinných oslav z mobilů, tabletů apod. 
Můžete také číst, sledovat fi lmy, nebo prostě jenom tak odpočívat. Odpočinek a 
spánek je v této době obzvláště důležitý.

9. PŘEMÝŠLEJTE, CO UDĚLÁTE. BUĎTE OHLEDUPLNÍ. 
Každý neuvážený čin může mít nebezpečné následky pro Vás i Vaše okolí – když 
ne teď, třeba ještě za pár dní. 

10. SENIOŘI. 
Právě nejstarší lidé bývají koronavirem nejvíce ohroženi. 
Proto by jim ostatní měli být nápomocni, aby vůbec nemuseli vycházet z bytů a 
domů – pomoci jim s nákupy a ujistit je, že je o ně postaráno.



RADY ZEJMÉNA PRO SENIORY NA DOMA:

• být doma v bezpečí je v současnosti nejlepší prevence
• zvažte případnou donášku jídla či nákupů přes rodinu, sociální či rozvážkovou 

síť (obec Vám ráda pomůže)
• pokud to jde, připravujte si jídlo doma ze zásob
• mějte nabitý mobil stále u sebe (pro případ pádu či potíží)
• nenechávejte klíče v zámku (ať si může rodina či pomoc odemknout)
• aktivizujte mozek křížovkami, dobrými knihami, fi lmy, seriály...
• zůstaňte v pravidelném telefonickém kontaktu s blízkými, přáteli
• pokud máte možnost být na vzduchu v blízkém okolí a bez lidí – udělejte si malou 

vycházku (dvůr, okolí domu…) v rámci možností protáhněte nohy, tělo a mysl
• omezte TV zprávy na faktické informace – média často dramatizují
• každá krize jednou pomine – důležité je s nadějí a vírou vydržet ve zdraví 

(kvůli sobě a svým blízkým)

Potřebujete-li zajistit potraviny nebo léky a nemáte nikoho z rodiny nebo 
z vašeho okolí, kdo by to pro vás mohl zajistit, využijte telefonickou linku 
547 227 054 na obec. Nebojte se – neobtěžujete, tato služba je právě pro Vás.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

LINKA 1212 - CELOREPUBLIKOVÁ INFORMAČNÍ LINKA ZDARMA

TÍSŇOVÁ LINKA 112 pro případ existujících obtíží 

547 227 054 OBECNÍ ÚŘAD TROUBSKO

603 597 155 Farář Mons. FRANTIŠEK KOUTNÝ

800 140 800 POMOC PRO SENIORY (pondělí–pátek 7.30–15.00)

731 197 477  Speciální modrá linka pro stav nouze pro kohokoliv potřebného

608 118 088, 541 235 511 – LINKA DŮVĚRY SPONDEA  
pro děti, mládež a mladé lidi do 26 let, jejich zákonné zástupce a blízké osoby (pondělí-čtvrtek: 
8.00–18.00, pátek: 8.00–16.00), e-mailové poradenství: krizovapomoc@spondea.cz

549 498 800, 549 498 804, SMS: 775 855 633, 775 855 636
– DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY. Dobrovolníci vyučují 
děti, pomáhají seniorům, pomáhají s informačními technologiemi a v dalších oblastech. E-mail: 
pomoc@muni.cz. Více informací také na www.munipomaha.cz. 

Děkujeme všem, kteří pomáhají a starají se. 
Vážíme si Vás   

  
V Troubsku dne 31. března 2020          Mgr. Markéta Bobčíková, starostka obce


