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Úvodní slovo paní starostky
Milí spoluobčané, sousedé,
dovolte mi, abych Vám na úvod poděkovala za důvěru,
kterou jste ve mne v obecních volbách vložili. Pevně věřím,
že nezklamu ty, kteří mi dali svůj hlas, ale ani ty, kteří
preferovali jiné kandidáty. Jsem přesvědčena, že obecní
politika není politikou v pravém slova smyslu, ale službou
pro blaho obce. Budu upřímně ráda, pokud se nám všem
zvoleným zastupitelům podaří jít touto cestou
a vykonat pro Vás to nejlepší, co dokážeme. Také bych ráda
poděkovala kolektivu obecního úřadu za milé přijetí
a zdatnou pomoc v prvních náročných dnech ve funkci.
Srdečně Vám všem přeji pohodový,
klidný a radostný adventní čas. Přeji Vám,
ať tuto dobu můžete prožít co nejvíce se svými rodinami
a přáteli, bez zbytečného shonu
a ať se naplní Vaše přání, sny a naděje.
Budu se na Vás všechny těšit při příležitosti
mnoha kulturních, společenských, sportovních
a duchovních akcí pořádaných v naší obci v nejbližší době.
Tak neváhejte a přijďte se setkat se svými
sousedy a přáteli.
S přáním všeho dobrého
Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

Adventní slova pana faráře
BETLÉM V NAŠICH SRDCÍCH
„Bůh se rozhodl narození svého Syna vysílat v přímém přenosu každý prosinec a v každém srdci,
ve kterém by bylo místo pro betlém. Tak vymyslel Vánoce. Je to doba, kdy Bůh staví v duších
betlém. Prosí nás jen o to, abychom mu uvolnili nějaký čistý koutek, otevřeli okna a pohlédli k nebi...“
Tento krátký úryvek z knihy „Jak si Pán Bůh postavil betlém“ od Enrique Monasteria je
jedinečným pozváním, jak prožít Vánoce. Konkuruje všem reklamám, které lákají i na velké slevy.
Tato nabídka je zcela zdarma, je přístupná pro každého a každý je zván,
aby ve svém srdci vytvořil kus nebe, které v Betlémském dítěti přišlo na svět. Kéž světla – znamení
tohoto Dítěte – rozsvěcovaná na počátku adventu na stromech obcí a domů, nesvítí jen na nich,
ale především v našich životech a nepřestanou svítit i po Vánocích.

Všem občanům, přátelům Troubska
a celé farnosti přeji požehnané dny adventu
a radostné a pokojné Vánoce 2018.
František Koutný, farář

ZNAMENÍ ZVONŮ
Chci zmínit ještě jedno znamení, které připomíná každodenně, že se k nám nebe sklonilo. Třikrát denně zvony
kostelů po celém světě připomínají, že Bůh se stal člověkem a o Vánocích slavíme jeho narození. Také v Troubsku
zvony farního kostela byly posíleny novými zvony pod novou střechou věže kaple Všech svatých, aby tak toto znamení
mohlo zaznívat uprostřed obce. O pořízení těchto zvonů byl článek v červnovém čísle hlasatele.
Na tomto místě patří vyslovit velké poděkování nejmenovaným sponzorům za pořízení těchto zvonů. Velký dík pak
Obci Troubsko, která se podílela na celkových nákladech na vybavení věže novou zvonovou stolicí a elektroinstalací
k pohonu zvonů. Tyto náklady činily 238.030,- Kč. Obec Troubsko se podílela příspěvkem 200.000,- Kč. Ještě jednou
velký dík.
Prvotním posláním hlasu zvonů je pozvání k zamyšlení nad tajemstvím Boží lásky a pozvednutí ducha vzhůru
– k modlitbě. V dobách, kdy lidé neměli hodinky, byl tento hlas důležitým časoměřičem jejich denního programu.
V době digitalizace a moderních prostředků na organizaci denního harmonogramu tento účel ztrácí smysl, ba dokonce
zvláště v ranní době může vadit tomu, kdo má příležitost ještě dotahovat spánek. V tom případě je připomínkou toho,
že čas nelze zastavit, a je výzvou k naplnění poslání, které každý má určeno. Ještě další důležitá poslání zvony mají:
upozorňují na něco důležitého, varují a jsou předehrou k různým společenským událostem. A také jsou posly míru,
toho „Pokoje všem lidem dobré vůle“, jak zní vánoční poselství.
František Koutný, farář
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ADVENTNÍ POZDRAV Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Přestože počasí venku se nestihlo rozloučit s krásnými slunečnými dny, barevné listy ze stromů téměř opadaly
a připomněly nám blížící se zimní období. Krátké dny a prodlužující se večery nás připravují na nejkrásnější
čas v roce - dobu adventní. Děti si mezi sebou začínají šeptat vánoční přání a my je vedeme k vzájemné lásce
a přátelství, které by však mělo vytrvat po celý rok. Povídání o sv. Martinovi a s tím spojenými pranostikami
navodilo mírně sváteční atmosféru a povzbudilo nás k zahájení nácviku divadelního představení, tanečků a koled,
které děti z MŠ předvedou na vánoční besídce. Ta bude spojená také s prodejní výstavou dětských výrobků.
Těšíme se na období, které nás zavede zpátky do dětských let, a my se spolu s dětmi budeme moci radovat z nadcházejících
svátků. Pojďte se těšit s námi! Zapomeňte na shon, úklid a nákupy a užijte si dobu adventní i vánoční se svými blízkými.
Přejeme pokojné a radostné prožití svátků vánočních v kruhu rodinném a v roce 2019 kromě zdraví a lásky přejeme
sluníčko nejen na obloze, ale také v srdcích nás všech.
Děti, pedagogové a provozní pracovníci ZŠ a MŠ Troubsko

INFORMACE O USTAVUJÍCÍM ZASTUPITELSTVU NAŠÍ OBCE
Dne 5. listopadu 2018
se na svém prvním zasedání sešlo zastupitelstvo obce.
Představujeme vám zastupitele obce, kterými jsou:
ZA SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH ZA LEPŠÍ
TROUBSKO PRO NAŠE DĚTI:

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO ZVOLILO
NOVÉ VEDENÍ OBCE V TOMTO SLOŽENÍ:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mgr. Markéta Bobčíková
JUDr. Milan Švejda, Ph.D.
Ing. Dalibor Bartoš
Ing. Vladimíra Litworová
JUDr. Zuzana Hortová

ZA KŘESŤANSKOU A DEMOKRATICKOU UNII
– ČESKOSLOVENSKOU STRANU LIDOVOU:
• Mgr. Blanka Mikaušová

(nastoupila na místo Ireny Kynclové, která se mandátu vzdala)

• Helena Sedláčková
• Jiří Koutný
(nastoupil na místo Heleny Benešové, která se mandátu vzdala)
• Pavel Chaloupka

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka
Vítězslav Volánek, místostarosta
JUDr. Milan Švejda, Ph.D., člen rady
Ing. Martin Křivánek, člen rady
Ing. Dalibor Bartoš, člen rady

ZASTUPITELSTVO ZŘÍDILO
FINANČNÍ VÝBOR VE SLOŽENÍ:
• Mgr. Jiří Pospíšil, předseda
• Ing. Dalibor Bartoš
• Jiří Jízdný
• Mgr. Ing. Zuzana Blažková
• Ing. Štěpán Hradečný

ZA SNK TROUBSKO:
•
•
•
•

Ing. Martin Křivánek
Jarmila Kadlecová
Přemysl Blažík
Vítězslav Volánek

ZA ODS:
• Mgr. Jiří Pospíšil
• Vladimír Ryba

KONTROLNÍ VÝBOR VE SLOŽENÍ:
•
•
•
•
•

Ing. Martin Křivánek, předseda
Milan Svěrák
Vladimír Ryba
Ing. Pavel Vašek
JUDr. Milan Švejda, Ph.D.
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NAŠI JUBILANTI
V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují nebo se chystají oslavit
70 let a více života. Všem oslavencům tedy ze srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a rodinné
pohody do dalších let. K významným životním výročím v podobě kulatin či půlkulatin, tedy 70, 75, 80, 85,
90 a více let, těmto našim spoluobčanům navíc tradičně popřejí osobně zástupci obce s malým dárečkem.
S potěšením tedy blahopřejeme k životnímu jubileu v měsících listopadu a prosinci 2018 a lednu 2019
těmto našim váženým spoluobčanům.
pan Karel Findeis, ul. Lišky, 70 let
paní Mária Horáčková, ul. Školní, 70 let
paní Jana Doležalová, ul. U dráhy, 70 let
pan Jan Pazourek, ul. Nár. odboje, 70 let
paní Marie Coufalová, ul. Nár. odboje, 70 let
paní Marie Truncová, ul. Nár. odboje, 70 let
paní Jana Hlobilová, ul. U dráhy, 70 let
pan Jiří Konečný, ul. Nár. odboje, 71 let
pan Robert Chmela, ul. Vyšehrad, 71 let
pan Ing. Vladimír Procházka, ul. Nár. odboje, 71 let
pan Jan Endl, ul. Nová, 72 let
pan Zdeněk Vyzibla, ul. Pod vinohrady, 72 let
paní Anna Vaňková, ul. U lednice, 73 let
paní Alena Bedřechová, ul. U rybníka, 73 let
paní Vladislava Černíková, ul. Nár. odboje, 73 let
paní Anna Vyziblová, ul. Pod vinohrady, 74 let
paní Ludmila Zmrzlíková, ul. Vyšehrad, 74 let
pan Rudolf Kostelecký, ul. Jihlavská, 74 let
pan Ing. František Putna, ul. Nár. odboje, 75 let
pan Markéta Zbíralová, ul. Vyšehrad, 75 let
paní Ludmila Velebová, ul. Vyšehrad, 75 let
pan Jiří Matoušek, ul. Nár. odboje, 75 let
pan Pavel Svoboda, ul. Nár. odboje, 75 let
paní Anna Bučková, ul. Nová, 76 let
paní Eva Čupová, ul. Veselka, 76 let
pan Josef Michna, ul. Jihlavská, 76 let
paní Květoslava Svobodová, ul. Jihlavská, 76 let
pan Pavel Veleba, ul. Vyšehrad, 76 let
pan Pavel Mífek, ul. Zámecká, 76 let
paní Danuše Ruberová, ul. Vyšehrad, 76 let
paní Eva Bučková, ul. U lednice, 77 let
paní Marie Koláčková, ul. U lednice, 77 let
paní Olga Fialová, ul. Nár. odboje, 77 let
paní Marie Partyková, ul. Nár. odboje, 77 let
paní Miroslava Světlíková, ul. Nár. odboje, 78 let
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pan Bohuslav Široký, ul. Sadová, 78 let
pan August Turek, ul. U lednice, 78 let
paní Marcelína Valentová, ul. Nár. odboje, 78 let
paní Eva Šustrová, ul. Nová, 79 let
paní Jaroslava Kroupová, ul. Školní, 79 let
paní Lidmila Pacnerová, ul. Zámecká, 80 let
pan Ladislav Dvořák, ul. Nár. odboje, 81 let
paní Vlasta Bartoňková, ul. Nová, 82 let
paní Ludmila Weinhőferová, ul. Nár. odboje, 84 let
paní Jiřina Kroupová, ul. Pod vinohrady, 85 let
pan Bohumil Šmíd, ul. Školní, 85 let
paní Bohumila Sáčková, ul. U dráhy, 85 let
pan Antonín Vojta, ul. U dráhy, 86 let
paní Marta Břínková, ul. Pod vinohrady, 86 let
paní Zdeňka Potužáková, ul. Nová, 86 let
paní Marie Hladká, ul. Munkova, 89 let
paní Mária Hanušová, ul. Vyšehrad, 89 let
paní Marie Kubová, ul. Školní, 89 let
paní Vlastimila Vrtěnová, ul. U rybníka, 90 let
paní Marie Jeřábková, ul. Sadová, 90 let
paní Marie Berková, ul. Družstevní, 93 let
paní Marie Melounová, ul. Nár. odboje, 94 let
Děkuji tímto paní Chaloupkové za pravidelné
a vlídné shromažďování souhlasů jubilantů.
Markéta Bobčíková, starostka

Každé desetiletí lidského života
má své vlastní štěstí, své vlastní
naděje a vyhlídky.
J. W. Goethe

KRONIKA

Rada obce s potěšením přijala nabídku paní Heleny Sedláčkové na další vedení kroniky
obce. Budeme se tedy spolu s vámi všemi těšit na zápisy ze života obce a věříme, že bude maximum těch pozitivních.
Slovo kronika je odvozeno z řeckého slova chronos, což znamená čas.
Paní kronikářce proto přejeme, aby se jí při práci na zachycení času v naší obci dařilo.
za Radu obce Milan Švejda

PODZIMNÍ OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI NAŠICH ZAHRÁDKÁŘŮ
SKLÍPEK V HLOHOVCI
V sobotu 13. října 2018 jsme se vydali znovu objevovat
krásy naší jižní Moravy. První zastávka byla skoro za humny,
a to v Brně, Dolních Heršpicích v „Retro muzeu na statku“.
My dříve narození jsme se vrátili do svých dětských let
a ti mladší vzpomínali, že takhle to bylo u jejich babičky
a dědy, takovou měli televizi i rádio a sekretář i křeslo
či vysavač. Prostě od předmětů denní potřeby, kancelářské
vybavení, obchody, hračky, kočárky, stará auta
i hospodářské stroje. Vše z období 50.–90. let 20. století.
Další zastávka byla v naší oblíbené obci Lednice, zde jsme
měli individuální program. Někteří šli na lázeňskou kolonádu,
někdo do zámeckého parku, prohlédnout si skleník nebo
jen posedět v zahradní restauraci. Bylo nádherné počasí,
pravé „babí léto“, které vylákalo tisíce návštěvníků zámku
a okolí. Parkoviště praskalo ve švech, výpravy na kolech
i koloběžkách. Ti, co šli na lázeňskou kolonádu, dobře
udělali. Ale spokojeni byli snad všichni.
Po prohlídce Apollonova empírového chrámu, letohrádku
na návrší u Mlýnského potoka, s krásným výhledem,
jsme ukončili naši pouť v nedalekém Hlohovci. Ve sklípku
pana Lípy jsme měli připravené skvělé pohoštění s ještě
lepší degustací vína. Nálada byla skvělá, strašně rychle
to uběhlo, tak jako vždy, když jste v kolektivu pozitivně
naladěných, přátelských lidí.
Za zahrádkáře Jaroslava Bartoňková
foto Petr Váňa
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100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
V měsíci říjnu (28.) jsme všichni oslavili 100. výročí vzniku Československého státu. Na počest
tohoto výročí chtěli zahrádkáři zasadit samostatný strom – lípu srdčitou. Základní a Mateřská škola
v Troubsku se také chtěla zúčastnit výsadbou vlastního stromu. Abychom tuto akci uskutečnili
společně v jeden den, tak jsme se domluvili na pátek 26. října dopoledne. Byla vybrána lokalita
na ul. Lišky pod kostelem, za posledním domem, kde se nachází travnatý pás. Nakonec jsme se domluvili,
že vysázíme netradičně dva kusy ovocných stromů, a to třešní. Vlastní výsadba začala 26. října 2018
v 10 hodin. Byly vyhloubeny jámy a zatlučeny kůly.
Akce se zúčastnili žáci ZŠ a mateřské školy se svými učitelkami. Za ČZS Troubsko se dostavilo 10 členů a asi 30 ostatních
občanů. Na samotný úvod promluvila paní učitelka Kamínková, připomněla toto významné výročí a dala žákům několik
otázek, co se týče hlavních osobností této události. Za zahrádkáře všechny krátce přivítal p. Doležal. Se svou zdravicí
a požehnáním přišel také náš pan farář Mons. František Koutný.
Děti ze ZŠ zazpívaly hezké lidové písničky, ty, které měl rád pan president Masaryk. Hudební kroužek školy reprezentovali
žáci hrou na kytaru (Hovězák ml.) a na flétnu. Pak přišla na řadu vlastní výsadba. Stromkům se zkrátily kořeny a uložily
se do jámy, kterou děti vlastníma rukama zasypávaly. To proto, aby poznaly, jak voní zemina. Nakonec jsme stromky
společně zalili. Na kůly byly umístěny dvě tabulky, které připomínají tuto událost.
Domluvili jsme se, že v dubnu 2019 vysázíme alespoň dva kusy dalších ovocných stromů v tomto místě, na Den Země.
Pavel Doležal, jednatel ČZS Troubsko
foto Petr Váňa
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SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
CVIČENÍ SOKOLA
Tělocvičná jednota SOKOL Troubsko informuje o rozpisu cvičení od září 2018.

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

20.00-21.00
17.00-18.00
18.00-19.00
20.00-21.00
20.00-22.00
18.00-20.00
15.00-17.00

PILATES ŽENY
SENIOŘI
FLORBAL
KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽENY
VOLEJBAL
FLORBAL
HRAVÉ CVIČENÍ DĚTI

KONČICKÁ
HORÁČKOVÁ
BENEŠ
KONČICKÁ
SVĚRÁKOVÁ
BENEŠ
KONČICKÁ

Poznámka: Dle pravidel ČOS jsou tato cvičení pořádána pro členy ČOS. Pokud máte zájem
o tato cvičení, přihlaste se prosím u příslušné cvičitelky.
Zaslala Blanka Končická

CHCEŠ SI ZAHRÁT FLORBAL?
Hledáme spoluhráče do naší amatérské skupiny florbalistů z Troubska a okolí. Hrajeme každou neděli od 19.00 do
20.30 ve školní hale ve Střelicích a odvoz z Troubska ti samozřejmě můžeme zařídit. Pokud se zdráháš, protože nevíš,
do čeho půjdeš, není problém se nejdřív přijít jen podívat. Tvoje herní úroveň ani pohlaví není limit.
U věku si ale bohužel musíme stanovit spodní hranici 15 let. Taťko a mamko — horní věková hranice neexistuje!
Pokud bys měl/a zájem hrát na postu brankáře, velice to uvítáme a základní výstroj ti poskytneme. Brankáři navíc
za hru NEPLATÍ. Než si ale přijdeš zahrát nebo naši hru omrknout, spoj se s námi buď na naší veřejné skupině
na facebooku (fb.com/groups/FlorbalTroubsko) nebo telefonátem či SMS (731 034 897). Mohlo by se totiž stát,
že z nějakého důvodu bude třeba začátek posunutý, nebo bude dokonce termín zrušený.
Neplatí se žádné roční příspěvky apod. Za každou hru, kterou odehraješ, buď zaplatíš 50 Kč, nebo vypereš dresy.
Pojď si zahrát!
Za troubsko-střelicko-brněnské florbalisty
Martin Křivánek

KATOLICKÝ SPOLEK
Blíží se konec roku 2018 a je vhodné zhodnotit činnost Katolického spolku. V letošním roce jsme provedli opravu stropu
sálu. Svépomocí sundali starý strop, zkontrolovaly se nosné trámy a firma pana Kavalce provedla montáž zateplovací vaty,
folie, sádrokartonů a vymalování stropu. Rekonstrukce si vyžádala 327 575,- Kč.
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Ireně Kynclové a obecnímu zastupitelstvu za to, že nám v uplynulém volebním
období pomohli realizovat opravy Katolického domu poskytováním finančních prostředků:
v roce 2016
v roce 2017
v roce 2018

200 000,- Kč
100 000,- Kč
250 000,- Kč

- na celkovou rekonstrukci jeviště,
- na zhotovení nového topení v sále Katolického domu,
- na zhotovení nového stropu v sále.

Na našich internetových stránkách je vizualizace, jak by mohl vypadat Katolický dům. Problém jsou finance.
Předběžná cena úprav je cca 2,8 milionu korun. To se jedná pouze o sál. Budova je z padesátých let minulého století,
všechny prostory potřebují údržbu. Z našich prostředků zajišťujeme provoz a údržbu Katolického domu pro zabezpečení
pořádaných akcí, jako jsou hody, výstavy, plesy, svatby atd. Na příští rok plánujeme zhotovit nové osvětlení sálu,
které bude provádět firma Voltam, a. s. Na listopadové výborové schůzi proběhlo upřesnění zadání a rozsahu. Řešíme
zároveň provedení opravy stěn sálu, vymalování a zhotovení ledkového osvětlení podél sálu.
Chtěl bych touto cestou rovněž poděkovat všem členům výboru spolku, členům spolku a příznivcům za odvedenou
práci a popřát požehnané a radostné vánoční svátky, mnoho štěstí a zdraví v roce 2019.
Jiří Koutný, předseda spolku

7

LAMPIÓNY ZÁŘILY V PRVNÍCH VLOČKÁCH
V neděli 18. listopadu se do Troubska vrátil lampiónový průvod.
Událost, která měla v moderní československé historii různé
souvislosti, bývá vždy neklamným znamením podzimního času.
Posváteční podvečer jí ale letos dal dokonce zimní punc. Početnou
skupinu rodičů, prarodičů, ale hlavně dětí různého věku totiž přivítaly
první letošní vločky. Světla z lampiónu, ve kterých převládaly moderní
žárovičky, se tak proplétala s příznaky blížící se zimy.
Průvod začal krátce po páté hodině odpolední u obchodu
s potravinami v centru obce. Světlonoše a jejich doprovod na něm
přivítala starostka obce Markéta Bobčíková. Trasa pochodu vedla
ke kostelu a poté přes ulici Lišky, kde díky menšímu počtu lamp
veřejného osvětlení vytvořily lampióny nejpůsobivější scenérii,
k sokolovně. Na její terase připravili organizátoři průvodu pro jeho účastníky punč a čaj. Návrat lampiónového průvodu do
Troubska byl určitě milou událostí. Obci patří za jeho uspořádání, kde značný díl práce odvedla Jarmila Kadlecová, velký dík.
Zaslal Petr Kaniok

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí sousedé, s blížícím se začátkem nového roku 2019 k nám opět zavítají Tři králové, aby jako každoročně doprovodili
koledníky po Troubsku a Veselce. Tříkrálová sbírka, pořádaná oblastní charitou Rajhrad, proběhne v sobotu 5. ledna
2019. Troubské děti budou obcházet za doprovodu dospělých naše domovy, aby pro dobrou věc zazvonily u našich
dveří. Odměnou za příspěvek nám bude nejen hřejivý pocit naplnění správné věci, ale i podvečerní vystoupení folklorní
skupiny Omičan ve farním kostele v Troubsku, a to od 18 hodin. Na koncert jsou zváni nejen koledníci, ale všichni, kdo
budou chtít pěkně prožít předvečer svátku Tří králů.
Přemysl Blažík

KNIHOVNA
Milí přátelé,
nezapomeňte ani v době adventu na přísloví, že „kniha je
nejlepší přítel člověka“. Připomínáme tedy, že knihovna je
umístěna v budově Obecního úřadu v Troubsku s půjčovní
dobou KAŽDÝ PÁTEK 16–20 HODIN, kde se na vás bude
těšit náš knihovník Radek Sedláček. Pak knihovník připomíná,
že je otevřeno v půjčovní době i v případě, že na pátek připadá
státní svátek. Nenechte tedy pana knihovníka v tyto dny
v knihovně samotného a přijďte vybírat z široké nabídky knih.
NOVÉ A VÁNOČNÍ KNIHY V KNIHOVNĚ
Vánoce se nezadržitelně blíží, a proto je tentokrát k seznamu
knižních novinek připojen i seznam knih s vánoční tématikou.
Knihy níže zmíněné, přestože se liší svými žánry nebo cílovou
skupinou, spojují právě Vánoce, ať již tím, že se děj odehrává
v období Vánoc, nebo o Vánocích přímo pojednávají.
Dickens, Charles – Vánoční koleda
Disney, Walt – Mickeyho vánoční koleda
Christie, Agatha – Vánoce Hercula Poirota
Lada, Josef – Český rok Josefa Lady
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Lindgren, Astrid - Vánoční příběhy
Popprová, Andrea – Čekání na Vánoce s Luckou,
Jendou a Martínkem
Vavřinová, Valburga – Malá encyklopedie Vánoc
NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Boček, Evžen – Aristokratka
a vlna zločinnosti na zámku Kostka
Bryndza, Robert – Chladnokrevně
Deaver, Jeffery – Ostrý řez
Dziubaková, Emilia – Rok v lese
Follett, Ken – Pád titánů: první část trilogie Století
Hartl, Patrik – Nejlepší víkend
Jacobsová, Anne – Panský dům a jeho dědictví
Kepler Lars – Lazar
Krolupperová, Daniela – Polární pohádka
Mayne, Andrew – Šelma
Svěrák, Zdeněk – Strážce nádrže
Vondruška, Vlastimil – Husitská epopej VII.,
1472–1485 Za časů Vladislava Jagelonského

HASIČI
Rádi zde zveřejňujeme informaci o náboru do zásahové jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH
Nebojíš se nebezpečí? Máš chuť pomáhat ostatním? Jsi fyzicky zdatný? Pak hledáme právě tebe!
Do zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec nyní přijímáme nové členy.
Naše jednotka je zařazena do kategorie typu JPO 5. To znamená, že jsme 24 hodin denně připraveni do deseti minut
od vyhlášení poplachu vyjet k mimořádným událostem. Ročně naše jednotka zasahuje průměrně u více jak třiceti
událostí. Mimo jiné se naši členové účastní také pravidelných školení a cvičení, která jsou pro každého člena jednotky
povinná. Příležitostně sloužíme pohotovost.
Členem se může stát každý, kdo chce pomáhat těm, kteří pomoc hasičů
potřebují, a splňuje níže uvedené podmínky pro přijetí:
- trestní bezúhonnost
- minimální věk 18 let
- dobrá zdravotní způsobilost (pravidelná kontrola u obvodního lékaře)
- dobrá fyzická zdatnost
- zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
- chuť pracovat
- bydliště ve Starém Lískovci nebo v okolí
- ochotu jezdit na školení, výcviky atd.
- výhodou je platné řidičské oprávnění sk. C
Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijďte mezi nás. Stačí zavolat a domluvit si schůzku, tel. 725348138
(Tom Okřina), nebo 737474392 (Michal Čížek). Rádi uvítáme každého zájemce o toto náročné poslání, neboť „hasič
jde tam, odkud ostatní utíkají”. I ty můžeš být tím, kdo zachrání lidský život nebo uchrání majetek před přírodními živly.

PLÁNOVANÉ AKCE A UDÁLOSTI

POZVÁNKA NA FOLKLORNÍ „POLESKAVSKÝ“ PLES
PODSKALÁK VÁS ZVE NA FOLKLORNÍ POLESKAVSKÝ PLES
26. LEDNA 2019 DO KATOLICKÉHO DOMU V TROUBSKU.
K tanci a poslechu budou hrát cimbálová muzika Kyničan a dechová hudba Střeličáci.
Můžete opět očekávat bohatou lidovou tombolu s prasátkem.
Krojovaní jsou srdečně vítáni, ale kroj není podmínkou.
Proč letos k přízvisku folklorní přidáváme i poleskavský?
Podskalák a obec Troubsko se v novém roce zapojí do štafety Poleskavského plesu, v jehož pořádání se střídají obce
v okolí toku říčky Leskava. Ta sice přímo katastrem Troubska neprotéká, ale jelikož jsme v jejím blízkém okolí, přijali jsme
nabídku otců myšlenky vytvořit putovní ples této části Brna a okolí.
Přidáváme se tak k městským částem Brna: Bosonohám, Starému Lískovci, Novému Lískovci, Brnu – Jih, Bohunicím a obci
Ostopovice. Předpokládáme, že dorazí i zástupci těchto obcí a městských částí a Katolický dům tak bude rychle zaplněn.
Sledujte proto stránky a facebook Podskaláku a obce Troubsko pro informace o předprodeji vstupenek.
Za Podskalák Martin Křivánek
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DALŠÍ PLESY

FARNOST

18. ledna 2019
pořádá Sportovní ples SK Veselka v Katolickém domě
20. ledna 2019
se koná Dětský maškarní ples v Katolickém domě

Společenství Modlitby matek přichází
s iniciativou Adventní koláčový a misijní
jarmark, ke kterému zve celou farnost
v neděli 16. prosince 2018. Touto
aktivitou se zapojují do projektu
Papežského misijního díla dětí.

SPORTOVNÍ AKCE
Novoroční turnaj ve stolním tenise
Sobota 12. 1. 2019 od 10.00 Sokolovna Troubsko
Zápis na turnaj bude možný na baru ve všech troubských
hospodách do úterý 8. 1. 2019
Zápisné 250,- (V ceně zápisného je guláš)

Troubský mariáš 2018
XVIII. ročník turnaje ve volném mariáši
Sobota 12. 1. 2019 od 10.00
Hostinec Sokolovna, Troubsko
Info: www.facebook.com/troubskymarias

RECEPTY

Vánoční bohoslužby
ve farním kostele 24. prosince 2018:

v 16.00 hodin
mše svatá zvl. pro rodiče s dětmi
ve 22.00 hodin – tzv. „půlnoční“
mše svatá, účinkuje chrámový sbor
Pan farář Mons. František Koutný připomíná,
že v kapli jsou konány také pravidelné bohoslužby
každý čtvrtek v 18.00 hodin.

Na závěr, jak je dobrým zvykem, přidáváme, a to doslova,
pár receptů pro váš vánoční stůl. Tak ať se Vám vydaří
a všem chutná.

RAWFAELLO KULIČKY
Trochu netradiční recept na kuličky Raffaello z přírodních
surovin. Chutnají výborně a není v nich ani špetka cukru.
• 1 a půl hrnku strouhaného kokosu
(je lepší koupit kvalitní kokos)
• Mandle bez slupky
• ½ hrnku datlí (nejlepší jsou datle Medjool)
Kokos umlít najemno, přidat datle a důkladně semlít
společně, až kokos začne pouštět olej. Tvořit koule silným
mačkáním hmoty k sobě. Uprostřed vložit bílou mandli.
Pokud nejde hmota spojit, je zřejmě přesušený, nekvalitní
kokos. K tomu pomůže med nebo agáve sirup, vmíchat
do těsta. Koule obalujeme v kokosu a vložíme do košíčku.

OŘÍŠKOVÉ TYČINKY
A jeden tradiční recept na oříškové tyčinky.
• 100 g mletých lískových oříšků
• 180 g hladké mouky
• 120 g cukru
• 150 g chladného másla/margarínu
• 1 malé vejce, 1 balíček vanilkového cukru

80 g mletých lískových oříšků smícháme s cukrem a moukou.
Přidáme rozkrájený tuk, vejce a rychle zpracujeme na hladké
těsto. Dáme na 1 hodinu do ledničky.
Troubu předehřejeme na 200 °C. Papír na pečení dáme
na 2 plechy. Těsto vytvarujeme na tenké válečky a nakrájíme
na 5 cm kousky.
Zbylých 20 g lískových oříšků smícháme s vanilkovým
cukrem. Tyčinky opatrně obalíme ve směsi a naskládáme
na plechy. Pečeme asi 10 minut.
Připravily Martina Volná a Veronika Gregerová
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