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MILÍ SPOLUOBČANÉ

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

foto zdroj Obecní úřad

prosinec 2021
číslo 154
ročník XXX

Řeků 20. století, kdysi řekl: „Oprostěte se od naděje, že se moře 
uklidní, a naučte se plavit v silném větru.“ Uznávám, že to není 
právě nejvlídnější citát do adventního času, ale staví člověka na 
pevnou zemi. Tak ať se vám v příštím roce všem daří a proplujete 
jeho bouřlivými vodami co nejlépe.
Tím nejcennějším základem pro klidné prožití vánočních svátků 
je ovšem v dnešní době pevné zdraví v našich rodinách. To vám 
všem tedy ze srdce přeji a těším se, že všechna naše setkání 
a aktivity ve „dvojkovém“ roce 2022 budou na jedničku.

všechny vás v úvodu adventního vydání Troubského hlasatele 
zdravím a přeji vám co nejklidnější prožití vánočních svátků a zdárný 
vstup do nového roku. 
Jako vždy doufám, že vás připravené příspěvky a fotografi cký 
doprovod zaujmou a případně vás inspirují. Přála bych si, aby to 
však nebyla jen inspirace ke kulturním, společenským či sportovním 
aktivitám. Vždyť i vy můžete být autorskou součástí našeho Hlasatele, 
tak se odvažte a pomozte nám obohatit obsah Hlasatele o vaše 
zážitky, úvahy, zkušenosti a fotografi e. 
Činnost našeho úřadu se v závěru podzimu soustředila především na 
realizaci nového odpadové hospodářství v obci, přípravu investičních 
záměrů a rozpočtu na příští rok a finalizaci územního plánu. Také 
o tom si můžete přečíst v tomto vydání.
Když jsem vás naposled nabádala, abyste využili každého pěkného 
dne k nabití pozitivní energií, netušila jsem, jak elektrizující podzim to 
pro většinu z nás bude. Mám samozřejmě na mysli dramatický růst 
cen energií. Aristoteles Onassis, jeden z nejslavnějších a nejbohatších 

Posádka obecního úřadu přeje všem troubským občanům 
pohodové a vlídné prožití svátků vánočních a zároveň mnoho 
zdraví, štěstí a úspěchů v jízdě přicházejícím rokem 2022.



2 |

USNESENÍ

Naši jubilanti

paní Jana Pavlíčková, ul. Luční   70 let
pan Jaroslav Pavlíček, ul. Luční   70 let
paní Helena Nečesaná, ul. U Lednice   70 let
paní Eva Chaloupková, ul. Slunná    70 let
pan Antonín Káňa, ul. Nár. odboje   70 let
pan Stanislav Kulhánek, ul. Nár. odboje  70 let 
paní Hana Cetkovská, ul. Nár. odboje  71 let
paní Alena Svobodová, ul. Pod Vinohrady   71 let
pan Vladimír Ryba, ul. Vyšehrad   71 let
pan Lubomír Machač, ul. Sadová    71 let
paní Vlasta Pazourková, ul. Lišky    72 let
paní Zdeňka Jonášová, ul. Nár. odboje  72 let
paní Jana Doležalová, ul. U Dráhy   73 let
paní Mária Horáčková, ul. Školní   73 let
pan Ing. Jan Pazourek, ul. Nár. odboje  73 let
paní Marie Coufalová, ul. Nár. odboje  73 let

paní Marie Truncová, ul. Nár. odboje  73 let
pan Miloslav Soldán, ul. Lišky   73 let
pan Miroslav Duchoň, ul. Nár. odboje  73 let
pan Ing. Vladimír Procházka, ul. Nár. odboje  74 let
pan Ing. Robert Chmela, ul. Vyšehrad   74 let
pan Zdeněk Vyzibla, ul. Pod Vinohrady  75 let
pan Josef Kazda, ul. Veselka    75 let
pan Karel Holík, ul. Nár. odboje   75 let
paní Alena Bedřechová, ul. U Rybníka  76 let
paní Vladislava Černíková, ul. Nár. odboje   76 let
paní Slavomíra Vodáčková, ul. U Dráhy  76 let
paní Ludmila Zmrzlíková, ul. Vyšehrad   77 let
pan Rudolf Kostelecký, ul. Jihlavská   77 let
pan Jaroslav Mikulášek, ul. Vyšehrad  77 let
paní Ludmila Velebová, ul. Vyšehrad  78 let
pan Jiří Matoušek, ul. Nár. odboje   78 let

V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let a více. 

V měsíci prosinci 2021, v lednu a v únoru 2022 slaví životní jubileum tito naši vážení spoluobčané: 

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, rodinné pohody, 
spokojenosti a hlavně pevné zdraví.

ze zasedání č. 19 Zastupitelstva obce Troubsko konaného dne 22. 11. 2021 v sále Katolického domu 
Troubsko od 18.00 hod.
1a/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje způsob hlasování zvednutím ruky.
1b/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskuzi zvlášť k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.
1c/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Dalibora Bartoše a paní Ing. Zuzanu Hortovou.
2/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje program jednání.
3/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí dotace organizaci Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace, IČO: 75023181, na mzdy pro jednu učitelku na období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši 254 000 Kč.
4/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí dotace organizaci Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace, IČO: 75023181, na mzdy pro jednu učitelku na období od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 ve výši 819 600 Kč.
5/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí dotace organizaci Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-ven-
kov, příspěvková organizace, IČO: 75023181, ve výši 6 445,34 Kč na dokrytí potřebných nákladů na mzdy u dotace ve školním roce 2020/2021.
6/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje vyhlášení investičního záměru číslo
IZ 6/2021 „Přechod přes silnici III/15269, ul. Ostopovická, Troubsko“.
7/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje podání žádosti o dotaci k investičnímu záměru IZ 6/2021 „Přechod přes silnici 
III/15269, ul. Ostopovická, Troubsko“.
8/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje podání žádosti o dotaci k investičnímu záměru IZ 10/2020 „Oprava komunikací 
v lokalitě za kostelem, Etapa A – ul. Slunná, Jarní a Letní“.
9/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje vyhlášení investičního záměru IZ 7/2021 „Obnova části povrchu komunikace ul. Lišky“.
10/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje dodatek č. 13 Smlouvy o zajištění fi nancování systému IDS JMK s Jihomorav-
ským krajem, IČO: 70888337, Brno a pověřuje starostku podpisem dodatku.
11/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Smlouvu o výpomoci při zdolávání požárů a dalších živelných pohrom a jiných mimořád-
ných událostí – sdružení jednotky požární ochrany s obcí Střelice, IČO: 00282618, Střelice, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
12/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 22. 2. 2019 s Rezi-
dence Troubsko, s. r. o., a pověřuje starostku k podpisu dodatku.
13/19Z/2021 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje darovací smlouvu k liniovým stavbám s Rezidence Troubsko, s. r. o., a pověřuje 
starostku k podpisu darovací smlouvy.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo obce Troubsko určuje zapisovatelkou Andreu Zahradníkovou.
Zastupitelstvo obce Troubsko bere na vědomí informativní zprávy.
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pan Pavel Svoboda, ul. Nár. odboje   78 let
paní Jana Široká, ul. Sadová   78 let
paní Jindřiška Pazourková, ul. U Rybníka   78 let
pan Václav Vyzibla, ul. Pod Vinohrady  78 let
paní Anna Bučková, ul. Nová   79 let
paní Eva Čupová, ul. Veselka   79 let
pan Josef Michna, ul. Jihlavská   79 let
paní Květoslava Svobodová, ul. Jihlavská   79 let
pan Pavel Veleba, ul. Vyšehrad   79 let
pan Pavel Mífek, ul. Zámecká    79 let
paní Danuše Ruberová, ul. Vyšehrad   79 let
pan Otto Prokop, ul. Vyšehrad   79 let
paní Olga Fialová, ul. Nár. odboje   80 let
paní Marie Partyková, ul. Nár. odboje  80 let
pan August Turek, ul. U Lednice    81 let
paní Marcelína Valentová, ul. Nár. odboje   81 let

paní Jindřiška Bartoňková, ul. Nár. odboje   81 let
paní Jaroslava Kroupová, ul. Školní   82 let
paní Věra Tkáčová, ul. Nár. odboje    82 let
pan Karel Váňa, ul. Nová     82 let
pan Ing. Vítězslav Žák, ul. Ostopovická   82 let
paní Marie Vágnerová, ul. U Dráhy    83 let
pan Ladislav Dvořák, ul. Nár. odboje   84 let
paní Vlasta Bartoňková, ul. Nová   85 let
paní Bohumila Sáčková, ul. U Dráhy   88 let
paní Zdeňka Potužáková, ul. Nová    89 let
paní Mária Hanušová, ul. Vyšehrad    92 let
paní Marie Kubová, ul. Školní    92 let
paní Marie Jeřábková, ul. Sadová   93 let
paní Marie Berková, ul. Družstevní   96 let  

L. Chaloupková, matrikářka 

V letošním roce se uskutečnilo vítání nových občánků do života. Tentokrát vítání proběhlo ve dvou skupinách. Děti mezi občany naší 
obce přivítala starostka paní Mgr. Markéta Bobčíková. S pásmem básniček a písniček vystoupily děti ze základní školy pod vedením 
paní učitelky Mgr. Romany Kamínkové. 

Vítání občánků 

Přivítány byly tyto děti:

Sam Vybíral z ulice Vyšehrad

Barbora Opiolová z ulice Družstevní

Matěj Špaček z ulice Vyšehrad

Dominik Maňas z ulice Nár. odboje

Tadeáš Daniel Švihálek z ulice Polní     

Natálie Červenková z ulice Zámecká

Filip Kos z ulice Nár. odboje  

Stella Trnková z ulice U Lednice   

Teodor Hradečný z ulice U Dráhy  

Josef Madron z ulice U Dráhy

Patrik Hudec z ulice Hodakova 

Sandra Kavalcová z ulice Lišky

Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojené dětství. 
                                                                                                                                       
Matrika L. Chaloupková

foto archiv obce Troubsko
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ZŠ a MŠ Troubsko
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Máme tu závěr podzimu se všemi krásami barevně zářících listnatých stromů i tajemnem mlhavých rán. Ve škole již od počátku září 
pracujeme ze všech sil a snažíme se s dětmi nejen procvičit a rozšířit učivo, které jsme v loňském roce probírali distančně, ale zároveň 
jim i co nejefektivnější formou předávat poznatky nové. Snažíme se rovněž dětem školní dny zpestřit a zpříjemnit, jak jen je to v rámci 
epidemiologických opatření možné. V září absolvovali žáci čtvrtého a pátého ročníku preventivní program s názvem Dobrodružná cesta, 
zaměřený mimo jiné i na posílení vztahů a spolupráce mezi dětmi ve třídě. V první části se děti pohybovaly na pomyslných lodích a plnily 
různá zadání a posléze si ve skupinkách zahrály hry. Samozřejmě nesměla chybět reflexe, postřehy z aktivit a návrhy, jak je možné vztahy 
mezi sebou nadále vylepšovat. V říjnu si žáci třetího ročníku užili dobrodružné odpoledne i večer plný soutěží a her v rámci stmelovacích 
aktivit projektového dne. Druháčci se vydali na besedu do knihovny v Bystrci a třeťáci na projektový den k Podskalnímu mlýnu.

V listopadu jsme se zaměřili, mimo běžnou výuku, na přípravu výrobků na Vánoční jarmark i na nácvik hudebního vystoupení, které si 
připravují žáci pátého ročníku. Do Vánoc bychom ještě rádi absolvovali dva projektové dny, během nichž by si děti měly samy sestavit 
robotickou ruku a naučit se ji ovládat. Rovněž nás čeká Bobřík informatiky pro žáky páté třídy a nácvik na třídní kola recitační soutěže, 
která bude probíhat od prvního do pátého ročníku v únoru. Následovat bude testování žáků, matematická soutěž Klokan a Cvrček, pre-
ventivní programy, dětské dílny a mnohé další aktivity, jejichž cílem je děti zajímavou a nenásilnou formou podporovat v rozvoji, posilo-
vat jejich zdravé sebevědomí a rozšiřovat obzory ve vzdělání. Věříme, že nám bude epidemiologická situace přát a budeme moci dětem 
tyto aktivity dopřát v co nejméně omezeném počtu.

Za všechny děti a zaměstnance vám přeji poklidnou adventní dobu, krásné vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví a hodně 
optimismu a sil při zvládání všech životních situací    
         Mgr. Ivana Kašparová, ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

foto Ivana Kašparová 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V měsíci září a říjnu, kdy dny ještě připomínaly končící léto, trávily děti velkou část dne na školní zahradě, kde si vyzkoušely spoustu 
zajímavých sportovních aktivit. Naučily se nové pohybové hry, zahrály si fotbal, házely s míčem, cvičily dle daných instrukcí, běhaly 
a jezdily na koloběžkách a odrážedlech. Nadšení malíři zdokonalovali své dovednosti malbou na chodník či tabuli. Podnikli jsme delší 
vycházku k rybníku, kde jsme si popovídali o životě u vody.

Toto období je také obdobím sklizně ovoce a zeleniny, a tak se děti zapojením všech smyslů snažily zapamatovat názvy nejpoužíva-
nějších druhů. Vše si dobře prohlédly i ochutnaly. Děti ze třídy Koťat upekly s paní učitelkou jablečný štrůdl. Zvládly vše na jedničku, 
aktivně se zapojovaly do přípravy i konzumace. Děti ze třídy Medvíďat se nadchly pro dramatizaci pohádky O veliké řepě. Projevily se 
jako výborní herci a vzorní diváci. Poté se velice nasmály při hře na horkou bramboru.

Na procházkách děti pozorovaly práci na poli a změny v přírodě. Učily se poznávat stromy a rostliny, které lze spatřit v okolí MŠ. Běžné 
dny byly dětem zpestřeny organizací tematických dnů. První byl zaměřen na barvy a znaky podzimu, práci s přírodninami a nazvaný 
Padá listí žluté, hnědé. Děti se vydováděly během her a tvoření. Druhý tematický den se pod titulkem Halloween v MŠ zabýval svátky 
podzimu. Děti mohly přijít v kostýmech nebo v daných barvách. Dozvěděly se o slavení svátků Dušičky a Halloween, proběhla přehlídka 
masek, výuka tanečku a nezapomněli jsme ani na dlabání dýní. Koncem měsíce byla vyhlášena výstava doma vyrobených dekorací 
z přírodnin. Chválíme všechny děti, které nezapomněly a své rodiče zapojily. Společně vytvořili úžasné výrobky.

Nyní se již připravujeme na blížící se dobu adventní a věříme, že si ji i navzdory nemocem a vydaným opatřením všichni užijeme. Přejeme 
všem pokojné prožití doby předvánoční ve zdraví a lásce.        

Za kolektiv MŠ Mgr. Kateřina Kamenická – zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Troubsko pro předškolní vzdělávání

foto 
Kateřina Kamenická
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JEŽÍŠEK 2021
„Bylo Světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlast-
ního přišel, ale vlastní ho nepřijali.“ (Jan 1,9–11)

S ubývajícím denním světlem v závěru roku nabývá velkého významu světlo, kterým si chceme temnotu prozářit. Rozzářené hřbitovy na 
začátku listopadu svědčí o vděčnosti za ty, kteří byli světly našeho života a jejichž památka nám září dále. Nakrátko zasvítí světlo sv. Mar-
tina, které pomalu střídá postava Mikuláše s jeho světlem dobroty a milosrdenství. Pak už se ujímá suverénně hlavní pozornosti Ježíšek, 
o kterém slyšíme zpívat na rozích ulic, v supermarketech, sdělovacích prostředcích aj.

O jeho světle hovoří poselství Bible, které je plné naděje. Ovšem dvakrát tam zaznívá ale, které svědčí o jeho nepřijetí a odmítnutí. Je to Je-
žíšek, který se prodává a halí do dárků zabalených do třpytivých barevných obalů, který usiluje o proměnu lidských srdcí projevy štědrosti 
a obdarování. Tento Ježíšek ale „končí svůj život“ rozbalením těchto tajemství štědrosti dříve, než se Herodes vzpamatuje, aby dal příkaz 
ho umlčet. A tak Ježíšek nedostává šanci, aby světu svítil, aby mu pomáhal na cestě nesení křížů až ke konečnému vítězství. Tento Ježíšek 
odchází ze scény veřejnosti, aby zase začal být oživován koncem října příštího roku. Svět (míněno lidstvo) ve velké většině Ježíše nepoznal, 
nepřijal. Není potřeba, život jde bez Něho.

Kde jsou sliby rodičů při křtu dítěte, že jsou si vědomi velkého poslání vychovat dítě ve víře v Pána Ježíše? To je mnohem víc než jednou za rok 
si posloužit Ježíškem, na kterého lze zapomenout a který není k životu potřeba. Neboť poselství Bible pokračuje (Jan 1,12): „Všem, kdo ho přija-
li, dal moc stát se Božími dětmi.“ Neztraťme vědomí tohoto daru, nezapomeňme rozbalit tento nejdůležitější vánoční dárek, přijměme tuto šanci.

Světlo Vánoc kéž nás provází ve všech dnech nového roku.         
  František Koutný, farář 

Farnost TroubskoFarnost Troubsko

foto pixabay
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Odpolední program byla návštěva světoznámé Květné zahrady neboli Libosad, patřící mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvěto-
vém měřítku. Tuto nechal vybudovat v druhé polovině 17. století olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu – Castelcorna (1664–1695). 
První fáze výstavby, jež představila hlavní část zahrady, proběhla mezi lety 1665–1675. Druhá, doplňující, v průběhu osmdesátých let 
17. století. Zahajovací práce řídil italský architekt Filiberto Luchese (1607–1666), po jehož smrti se úkolu zhostil jeho mladší kolega 
a spolupracovník Giovanni Pietro Tencalla (1629–1702). V roce 1998 byla Květná zahrada spolu s Podzámeckou zahradou a zámkem 
zapsaná na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. 

Na zpáteční cestě byla ještě jedna zastávka, a to v košíkářském muzeu ve městě Morkovice–Slížany. V malém opraveném domku 
uprostřed města pod kostelem je umístěná sbírka košů, košíků a různých proutěných výrobků. V pěti místnostech a následném dvorku 
je k vidění množství hotových výrobků a rozličných pomůcek na jejich výrobu. Paní průvodkyně nás rozdělila na dvě skupiny a poutavě 
vyprávěla o historii košikářství v tomto kraji.

Touto cestou musím poděkovat našemu novému dopravci panu Nevědělovi ze Syrovic, který nás bezpečně vezl autobusem tam a zpět.

         Pavel Doležal, jednatel ČZS Troubsko

ZAHRÁDKÁŘ I

ZÁJEZD ČZS TROUBSKO DO KRÁSNÉ KROMĚŘÍŽE
V sobotu 25. září 2021 jsme odjeli v počtu 36 osob na výstavu FLÓRIA Kroměříž, na výstaviště, které patří Českému zahrádkářskému 
svazu a rozkládá se na místě bývalých kasáren. Vznikl zde krásný výstavní areál se zakrytou plochou a pavilóny, doplněný okrasnou 
výsadbou s vodními prvky. Tradičně zde vystavuje mnoho zahradních fi rem a dalších prodejců, takže zde nakoupíte na jednom místě 
vše, co potřebujete pro své zahrádky. 

Název této prodejní výstavy byl: FLÓRIA podzim – bonsai. Národní výstava bonsají České bonsajové asociace. Viděli jsme nádherné 
exponáty od desítek vystavovatelů z různých zemí. Při prohlídce výstaviště nám pěkně vyhládlo, a tak jsme zamířili do centra města. 
V restauraci Vodní meloun jsme si dali dobrý oběd. 

Spolky, kluby, akce

foto Petr Váňa
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Na počest státního svátku proběhl u Katolického domu koncert kostelního sboru s cimbálovou muzikou Omičan s pásmem Kytice písní 
troubských a jiné. Hudební akce měla dvě poloviny. V první se představila všem místním známá cimbálová muzika s písněmi z Troubska 
v původní podobě. Ve druhé polovině ji doplnil chrámový sbor se současným aranžmá skladeb. Důstojnou oslavu státního svátku jsme 
všichni zakončili zpěvem státní hymny.
                                                                                                                                                                                                         Veronika Gregerová

foto Veronika Gregerová

KONCERT U PŘ ÍLEŽITOSTI OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY 28.  10.  2021
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SOKOL TROUBSKO

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Kdysi dávno, mám pocit, že je to deset roků zpět, se kolektiv přátel sedící u piva v místní nálevně hecl. Přece nemůžeme pít jen tak 
zbůhdarma, bylo by dobré si to pivo zasloužit a trochu se před samotnou odměnou zapotit. Sál sokolovny je vedle hospody, můžeme 
přece sportovat. Jeden nesnáší fotbal, druhému vyskakují končetiny z kloubů, co tedy budeme hrát? Hrejme pinec, každý z nás ho 
přece na nějaké úrovni v mládí hrál. Ten sport tělo příliš nehuntuje, tak se dejme do toho. Se samotným hraním je spojené i pozápasové 
hecování, vymýšlení hloupostí a vůbec samotná zábava. Při pravidelném hraní a pravidelném vymýšlení nás mimo jiné napadlo. Když 
už tedy chodíme trénovat, porovnejme se s konkurencí. Vznikl nápad na každoročně pořádaný amatérský vánoční turnaj nejen amatérů. 
Ten je hojně navštěvován místními i přespolními účastníky z celého širokého okolí pro svou atmosféru, vůni a chuť uzených klobásků. 
Jak se říká, s jídlem roste chuť a s časem i kvalita. Vzniká nová potřeba, a to potřeba konfrontace se stále lepšími hráči. Přihlasme se 
tedy na zkoušku do soutěže. V tomto nám vychází vstříc oddíl z Popůvek, který nás bere první rok pod svá křídla. Každý z nás však od 
samotného začátku věděl, že šmrdlat to za jinou dědinu je špatně. To srdíčko, ta potřeba hrát za samotné Troubsko byla k neudržení, 
a proto se rokem 2021 hrdě přihlašujeme do městské soutěže III. třídy. Výsledky po devíti kolech naznačují, jak da lece jsme došli 
a že i postup do vyšší soutěže není nereálná vize.  

Aktuální výsledky soutěže najdete na webu:https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420702/rocnik-2021/soutez-4602

VÝSLEDKY STOLNÍHO TENISU

Volánek Vítězslav

Akce se bude konat v souladu s aktuálně platnými hygienickými opatřeními, případně může být z důvodu nepříznivých epidemiologických podmínek zrušena.
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V sobotu 20. 11. 2021 jsme se setkali na faře na vánočním tvoření. Byli jsme rádi, že jsme v této době stihli nazdobit vánoční věnce 
a svícny. Někteří zvolili tradiční barvy a dekorace, jiní používali trendy barvy a materiály novinek této sezony. Další se inspirovali přine-
senými výrobky z květinářství Kytkárna na Veselce. Těm patří i velký dík za zásobování materiálem i nápady.

Užili jsme si klidné odpoledne s vánoční atmosférou, líbezných zvuků koled a chutí přinesených dobrot. Náladu nám nezkazila ani nutnost 
nasazených roušek při tvorbě. Těšíme se na vás při příštím kreativním tvoření.

Veronika Gregerová 

(kulturní, školní a sociální komise OÚ Troubsko)

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

foto Veronika Gregerová

Stalo se
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I když nám již zima a vánoční svátky klepou na dveře, vraťme se společně do barevných podzimních dnů. Nemohu nezmínit svoji velkou 
radost, že to v naší knihovně žije i mimo páteční výpůjční dobu. Od září si pravidelně nachází cestu do knihovny děti ze základní školy 
a čtenářského kroužku. Ještě víc mě těší, že se k nám děti vrací i mimo školní návštěvy. Od září do listopadu se u nás nově registrovalo 
celkem 12 dětských a 15 dospělých čtenářů. A to nepočítám děti, které chodí v doprovodu svých rodičů. Až nám covid dovolí, můžete 
se vy, děti, ale i vy, rodiče, těšit na rozmanité čtenářské programy, které pro vás jednou za čas přichystám. V hlavě se mi už rodí nějaké 
nápady. 

Na něco vás ale mohu nalákat již teď. Mám pro vás tip, jak strávit společně jeden dlouhý zimní večer. Děti, vezměte mamku, taťku, babi, 
dědu... zkrátka nějakého parťáka a zkuste se zapojit do literární a výtvarné soutěže Já a svět kolem mne. Pravidla jsou úplně jedno-
duchá – předškoláci a děti z 1. a 2. třídy malují, třeťáci, čtvrťáci a páťáci píší a druhostupňové děti malují komiks nebo točí video. A na 
jaké téma? Vyberte si, co vás nejvíce osloví – Můj oblíbený literární hrdina, Moje splněné dětské přání nebo Mám kolem sebe spoustu 
přátel. Své společné výtvory můžete odevzdávat přímo v knihovně do konce ledna. Výherci dostanou mimo jiné hodnotné poukázky do 
knihkupectví. Podrobnější informace hledejte na internetových stránkách a facebooku knihovny nebo přímo u knihovnice, tedy u mě.

Pokud vás nenalákám na společné kreativní tvoření, 
tak si zkuste během vánočních svátků zahrát nějakou 
společenskou hru. I když naše knihovna má prozatím 
skromný výběr, určitě byste si z něj nějakou tu des-
kovku nebo karetní hru vybrali. Hry půjčujeme i domů. 
Jeden čtenář si může půjčit jednu hru na 14 dní. Po-
čítejte jen s kontrolou všech herních komponentů. Na 
podzim jsme rozšířili naší nabídku o karetní postře-
hové hry Dobble Kids, Dobble 1-2-3 a paměťovou 
hru Fialová kosatka. Své logické myšlení si můžete 
vyzkoušet v IQ Fitness Junior nebo v herních knihách 
Únikovka Junior – Ztraceni v džungli či Operace piz-
za. Pokud máte rádi zvířátka, zkuste vědomostní hru 
Všechna zvířata světa. Případně zvolte osvědčenou 
klasiku Bang! nebo rodinnou hru Klub detektivů.

Podzimní knižní novinky patřily především dětem. Ve 
výběru jsem si nechala poradit přímo od vás, děti, a od 
vašich učitelů. Přijďte se začíst do Záchranářských 
pohádek, Policejních pohádek, Školního strašidla, 
Kouzelné třídy o Vánocích nebo zjistit něco o husitech 
či Komenském. Dospělého čtenáře nalákám třeba na 
novinku Muž bez tváře od skotského autora kriminál-
ních thrillerů Petera Maye. Zmíním také společenský 
román Plachetnice na vinětách z pera Jiřího Hájíčka, 
jenž je zasazen do prostředí Českokrumlovska a vy-
práví o partnerských vztazích. Milovníkům válečné li-
teratury doporučím román Imogen Kealeyové Osvobo-
zení, který vypovídá o skutečných osudech výjimečné 
ženy v nacisty okupované Francii.

 
Na vaši návštěvu se těší Lenka Krásná

PŘEDVÁNOČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z KNIHOVNY

Z předávání odměn účastníkům knižní šifry.                          foto Lenka Krásná
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Informace z obecního úřadu
ZMĚNY V SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Vážení spoluobčané,

celý svět kolem nás se neuvěřitelným tempem mění a nejinak je tomu v oblasti odpadového hospodářství. Tyto změny se zpravidla 
promítají do cen a tím pádem i našich peněženek, což v oblasti odpadového hospodářství platí dvojnásob. Dlouhodobě jsme hledali 
model odpadového hospodářství, který bude ekonomický, ekologický a efektivní, a především bude mít budoucnost. Samozřejmě by-
chom mohli ještě pár roků pohodlně fungovat ve stávajícím režimu. Jsem však přesvědčena, že by procitnutí z toho, že jsme zaspali 
dobu, bylo tvrdé a bolestivé. Chápu, že to pro nás všechny bude na začátku znamenat určité úsilí a změnu zvyků. Avšak, jak se říká, kdo 
je připraven, není překvapen.

Ráda bych zdůraznila, že jsme nádoby pořídili z dotace a minimalizovali jsme tak náklady této změny pro obecní pokladnu, a tedy pro 
nás všechny. Z hlediska fi nančního pak zapojení do nového systému bude osobně znamenat slevu 100 Kč z poplatku za odpad pro 
každého občana, jehož domácnost na nový systém přejde. Především však budeme moci zachovat stávající výši poplatků za odpad, 
které bychom jinak byli nuceni postupně v příštích letech zásadně navyšovat.

Dovolte vyzdvihnout ještě dva aspekty, které byly za mne podstatné pro rozhodnutí ke změně. Prvním aspektem je zkrášlení veřejného 
prostoru umenšením odpadových hnízd s vymístěním odpadů do projektovaného sběrného dvora za farou. Druhým aspektem je pak to, že 
naše odpadová hnízda nyní zdarma slouží i občanům okolních obcí, a zejména řemeslníkům a profesionálním zahradníkům, kteří nám rádi 
zhusta a zdarma zásobují naše velkoobjemové popelnice na plasty a bioodpad, abychom je za stále dražší ceny nechali vyvážet. 

Nemusíte se bát, že vás v tom necháme, pracovníci obecního úřadu vám nádoby dovezou až domů, rádi vám poradí a pomohou. Tak 
nás v tom na oplátku nenechte ani vy. Díky patří všem, kteří přišli 6. října 2021 do Katolického domu na veřejnou besedu k odpadovému 
hospodářství a zajímali se o podstatu změn. Stejné díky patří také všem, kteří si již odpadové nádoby na obecním úřadu rezervovali. 

A vy ostatní, kteří stále ještě váháte, přijďte a připojte se k nám. Těšíme se na vás!
Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

Nádoby na odpady na  hřišti. 
foto Markéta Bobčíková

JAK JSME NA TOM S DÁLNICEMI ANEB JAK TO CELÉ POKRAČUJE?

Vážení spoluobčané, 

chci zde navázat na dřívější informování o dalším dění v záležitostech dopravních záměrů, které mají dopad na území naší obce, zvláště 
pak nejpalčivější problém, kterým je plánovaná výstavba dálnice X43 (známé pod původním označením R43, D43 či Hitlerova dálnice). 
Vzhledem k tomu, že soudy vyšších instancí potvrdily platnost Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje i se všemi jeho chybami 
v oblasti dopravní koncepce, soustředili jsme naši pozornost na připomínkování Aktualizace č. 1 těchto Zásad územního rozvoje Jihomo-
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Dovolte, abych vás, tak jak jsem v posledním čísle Hlasatele slíbil, informoval o konání veřejného projednání územního plánu obce Troub-
sko. V návaznosti na všechny dokončené přípravné práce a potřebné právní úkony se bude dne 16. prosince 2021 v 16.30 hodin 
konat v sále Katolického domu veřejné projednání nového územního plánu obce Troubsko. To je tentokráte primárně určeno pro laickou 
veřejnost. S podobou, v jaké bude třeba dodržovat protiepidemiologická opatření, budete samozřejmě bezprostředně před jednáním se-
známeni. Jak jistě chápete, není v našich možnostech předvídat aktuální situaci.

Pro ty, kteří tomuto tématu nevěnovali doposud pozornost, připomínám, že proces územního plánování jsme započali celý od počátku. Šli 
jsme cestou zcela nového zadání územního plánu, a to tak, aby bylo možné efektivně upravit urbanistickou koncepci a celkovou fi losofi i 
územního plánu Troubsko pro aktuální potřeby obce. Ve spolupráci s projekční kanceláří Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. pod ve-
dením Ing. arch. Vandy Ciznerové a odbornou fi rmou DHW, s. r. o., která má na starost zpracování tzv. Vyhodnocení vlivů Územního plánu 
Troubsko na udržitelný rozvoj území (zkráceně nazýváno též jako SEA), jsme nyní dospěli do závěrečné fáze schvalovacího procesu 
s možností veřejného projednání. To vše samozřejmě za odborného dohledu Ing. arch. Radka Bočka, létajícího pořizovatele.

Přijďte se tedy seznámit s územně plánovací budoucností Troubska. Jste srdečně zváni.

Milan Švejda, radní a zastupitel pro územní plán

Kalendář připravovaných akcí v naší obci 
18. 12. 2021  Vánoční turnaj ve stolním tenise
14. 1. 2022  Sportovní ples SK Veselka
22. 1. 2022  Folklorní ples
12. 2. 2022  Dětský maškarní ples
19. 2. 2022  Obecní ples
26. 2. 2022  Masopustní průvod obcí

01. 3. 2022  Maškarní ostatková zábava 
Akce se uskuteční, nebo neuskuteční podle aktuální covidové situace.

ravského kraje. Tato Aktualizace č. 1 totiž zpřesňuje jednotlivé celorepublikové a krajské záměry, což bylo příležitostí pokusit se o mini-
malizaci negativních dopadů na naše území. V rámci námi podaných připomínek jsme tedy opětovně vyzdvihli naši argumentaci ohledně 
neúměrného zatížení naší obce. Krajský úřad bohužel v tomto kroku naše připomínky směřující proti kumulaci plánovaných nadmístních 
dopravních záměrů nevyslyšel. Ani Krajský soud v Brně ve svém čerstvě vyhlášeném rozsudku neviděl důvod pro zrušení Aktualizace 
č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v části její dopravní koncepce, když se spokojil s tím, že je plánovaná výstavba dálnice 
údajně dopravně nejúčinnější ve stopě Hitlerovy dálnice. To je ovšem dosti nepochopitelné, neboť to znamená, že se dává přednost průjez-
du městem Brnem (Bosonohami, Bystrcí a lokalitou Brněnské přehrady) před skutečným obchvatem celého Brna a nejbližších obcí. Kladu 
si proto logickou otázku, proč se tedy jinde v republice a v Evropě vlastně staví obchvaty, když nejsou tak účinné jako průjezdy. Při tom byla 
navíc opomenuta řada oponentních odborných posudků, které oné dopravní účinnosti a celé dopravní koncepci vytýkaly závažné odborné 
chyby ve vstupních datech. Dalším podstatným argumentem soudu bylo to, že jsou údajně naše námitky předčasné, neboť by měly zaznít 
až v dalších fázích územního řízení. Lze si však jen stěží představit, že bude řešeno odlišné trasování v rámci územního řízení a povolování 
konkrétní stavby. Zejména z těchto krátce shrnutých důvodů počítáme s tím, že se obrátíme po doručení písemného znění rozsudku na 
Nejvyšší správní soud s kasační stížností.

Nezanedbatelným úspěchem celého snažení tak zůstává vypuštění jihozápadní tangenty ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje. To podstatným způsobem snižuje očekávaný nárůst dopravy procházející v budoucnu v bezprostřední blízkosti naší obce v souvis-
losti s dálnicí X43. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje navíc počítá, oproti původním představám, se zakrytou 
mimoúrovňovou křižovatkou v Troubsku pod zachovanou niveletou dálnice. Křižovatka má tedy být zahloubena pod zemí a hlavní trasa 
i rampy mají být vedeny v tunelech. Věřme tedy, že se stejně dobrým směrem posune i střet průjezd versus obchvat.

Milan Švejda, radní a zastupitel pro územní plán
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V tomto roce byla úroda dobrá, jaro teplé pěkné, léto chladnější, od května až do září 
nepršelo, takže nastalo velké sucho. V obci jsou postaveny dva nové domy. Starosta 
Jan Zedníček pracuje ve Vídni a v obci ho zastupuje náměstek Rudolf Kilián. Vráti-
vší se legionáři zakládají spolek – Jednotu legionářů se sídlem v Troubsku. Spolek 
čítá přes 30 členů i z okolních vesnic. Předsedou je zvolen František Svoboda, ka-
pitán ruských legií z Troubska. Jsou vytvořeny válečné statistiky naší obce. Počet 
nezvěstných 5, zajati ve válce 25, padlí v boji 10, zemřelí mimo bojiště 4. Proběhlo 
sčítání lidu s výsledkem: Počet domů 176, počet bytových jednotek 240, počet oby-
vatel 1115 z toho 555 mužů a 560 žen. Národnost československá 1106, národnost 
německá 4, jiná 1, cizozemci 4. Náboženské vyznání římsko-katolické 1104, evan-
gelické 4, jiná 1, bez vyznání 5. Většina občanů se hlásila ke straně pokrokové sou-
středěné kolem Sokola a straně křesťansko-sociální soustředěné kolem Orla. Na 
květnovou neděli byla otevřena autolinie (silnice) Brno–Velká Bíteš. Dne 1. září byla 
otevřena nová obecní knihovna. Knihovníkem byl zvolen František Vašulín. 16. září 
se zúčastnilo žactvo obce uvítání pana prezidenta Masaryka v Brně.

Pane presidente!
Po dlouhá a dlouhá ještě léta stůjtež zdráv na vrcholu svého spoludíla, buďte silný a 
neopouštějte díla rukou svých. Vy, jenž k nám přicházíte milován, ve velkém díle svém 
zbožňován. Slovanská Morava důvěřuje Vám, důvěřujte jí také pane presidente. Vy! Tak 
buďtež pozdraven a láskou a vděčností naší po našem osloven!

V říjnu tohoto roku došlo k požáru stohu slámy. V prosinci sehrálo žactvo divadelní hru. V tomto roce zde vyučovali řídící učitel Jan Čech, 
učitelé Rudolf Kuba, František Vašulín, Františka Svobodová a Marie Vospělová. Náboženství vyučoval místní duchovní pan Metoděj 
Škvařil. Do školy chodilo 172 dětí. Obecní rozpočet vykazuje potřebu 48 729 Kč. Narodilo se 39 dětí a zemřelo 13 osob. 
Takový byl rok 1921.    

Z kronik vypsal Volánek Vítězslav

Z historie

UDÁLO SE PŘED STO LETY – 1921

Jan Čech             foto Vítězslav Volánek

                                 foto 
Vítězslav Volánek
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Dopisy čtenářů

JAK JSEM CHODIL NA FOTBAL   
Rád bych se s vámi podělil o můj fotbalový zážitek o posledním říjnovém víkendu. Když v názvu píšu, jak jsem chodil na fotbal, jde 
samozřejmě o nadsázku. Skalní fanoušci samozřejmě vědí, viď, Jirko, že jsem se na posledním kole podzimní části fotbalové soutěže 
mužů objevil poprvé. Jak jsem chodil na fotbal totiž v mém podání znamená, že jsem tak dlouho chodil, až mi málem uteklo i to poslední 
kolo proti Višňové. Nicméně jsem byl za svoji návštěvu odměněn přesvědčivým vítězstvím našich fotbalistů. Hrálo se za krásného slun-
ného počasí, byť obě mužstva trápil nepříjemný silný vítr. Ten nakonec přivál vítězství našim troubským fotbalistům v poměru 4:1. 
V prvním poločase hráli naši proti silnému větru a obdrželi nešťastný gól, když v podstatě sám vítr po rohovém kopu fouknul míč do naší 
branky. O přestávce diváky pobavil fotbalově nadaný driblující psí nadšenec, který předznamenal lepší pokračování zápasu. V druhém 
poločase s větrem a diváky v zádech se naši hráči pustili do obratu a podzimní část sezóny zakončili čtyřmi brankami v síti soupeře. 
K výhře zavelel pět minut po přestávce neúnavně kličkující Martin Soukop a v krátkém sledu se přidali další naši hráči. Za zmínku také 
stojí, že soupeře nepustili za druhý poločas do blízkosti naší branky, natož ke střele. Diváky tak potěšili kolektivní hrou a krásnými góly. 
Na závěr si proto naši mohli právem užít vítězný pokřik v kabině.

Bylo to velmi příjemné odpoledne, při kterém jsem se nejen pobavil, ale také jsem mohl zavzpomínat na své dětství, kdy jsem hrál za 
žákovská mužstva brněnské Zbrojovky a Moravské Slávie a také každý víkend objížděl po celém okrese Brno-venkov fotbalová utkání 
s mým tátou, kterým byl fotbalovým rozhodčím. 

Tak tedy, hoši, děkujeme! A na jaře opět na fotbale, a to za sebe doufám, že nejen na posledním kole.
Milan Švejda

                                 foto Milan Švejda 
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VZPOMÍNKA NA MILÉ SETKÁNÍ S KARLEM KRYLEM

Na krásná školní léta se často vzpomíná, zvláště pak na školní výlety a školy v přírodě. Jedním takovým byl čtyřdenní pobyt v Morav-
ském krasu. Jednalo se o školní rok 1991/92 a 5. třídu Základní školy v Troubsku.

Cestovalo se tehdy vlakem do Blanska a pokračovalo autobusem do srdce Moravského krasu. Prozkoumali jsme Kateřinskou jeskyni 
s bohatou krápníkovou výzdobou a úžasnou akustikou ve velkém dómu, pořádají se zde i koncerty. Od Skalního mlýna jsme se vydali 
pěšky Pustým žlebem až do obce Sloup, kde jsme měli zajištěné ubytováni v místní škole. Cesta celých 11 km pomalu ubývala, ale 
všichni to zvládli a šťastně jsme dorazili na základnu. Odtud jsme další dny vyráželi na prohlídky okolních jeskyní. Prošli jsme Sloupsko-
šošůvské jeskyně s rozsáhlým komplexem dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí i jeskyni Balcárku v přírodní rezervaci 
Balcarova skála-Vintoky. Na poslední den jsme si nechali nejznámější a nejnavštěvovanější Punkevní jeskyně. Po projití celým sys-
témem podzemních chodeb a dómů s úžasnými krápníky jsme se dostali na dno propasti Macocha. Nasedli jsme do loděk a pomalu 
proplouvali po ponorné říčce Punkvě k východu z jeskyně. Po vystoupení na břeh jsme narazili na skupinku dětí z Polska a fotografa. 
Napadlo nás udělat si společné foto na památku. Když jsme se domlouvali, všimli jsme si, že připlouvá ještě jedna loďka jen s obsluhou 
a jedním pasažérem v černé kožené bundě a s kytarou. Pán vystoupil na břeh a hned jsme ho poznali, byl to zpěvák a básník Karel Kryl. 
Nesměle jsme ho požádali, zda by se s námi nezvěčnil. S úsměvem souhlasil, a tak vzniklo foto třídy z Polské Poznaně, troubské páté 
třídy a pana Karla Kryla, který je s námi uprostřed. Celou třídu tehdy vedla paní učitelka Kucková, já jsem byl jako zástupce za rodiče.

Kdo jste byli tenkrát jako žáci na tomto školním výletě, vzpomeňte si také na tuto událost.         Doležal Pavel

                                 foto Pavel Doležal
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VÁNOČNÍ RECEPT

MAZANEC
120 g hladké mouky, 130 g hrubé mouky, 70 g másla, 50 g moučkového cukru, 20 g droždí, 2 vaječné žloutky, 30 g spařených rozinek, 20 g 
spařených oloupaných mandlí, sůl, opláchnutá citronová kůra, mléko

Z dobře vypracovaného těsta, do kterého jsme dali mandle a rozinky, utvoříme bochánek a položíme jej na mastný plech. Po vykynutí 
potřeme bochánek žloutkem rozmíchaným v mléce. Před pečením nařízneme střed bochánku křížovým řezem. Pečeme v mírně vyhřáté 
troubě. Těsto je tuhé jako na vánočku.

Dobře vypracované a vykynuté tužší těsto překlopíme na pomoučený vál a zapracujeme do něho rozinky a mandle. Těsto pak rozdělí-
me na osm dílů, ze kterých vyválíme stejně dlouhé praménky. Ze čtyř praménků upleteme základnu vánočky a tu položíme na mastný 
plech. Po délce celého pletence vytvarujeme hranou dlaně rýhu a položíme do ní pletenec z dalších tří pramenů. Poslední pramének 
rozdělíme na dva díly, vyválíme a stočíme jako provázek. Pletenec položíme na vrchol vánočky a konce zasuneme pod její okraj. Aby 
vánočka držela formu, potíráme jednotlivé konce pletence žloutkem rozmíchaným v mléce. Zbytkem žloutku potřeme povrch vánočky 
a posypeme jej drobně nasekanými mandlemi. Vánočku necháme 1/2 hodiny kynout a pak zvolna asi hodinu pečeme. Zpočátku může 
být trouba teplejší, ke konci dopékáme v troubě mírně vyhřáté.

Ze starých kuchařek babičky Veroniky Gregerové

                           foto Shutterstock

VÁNOČKA 
250 g hladké mouky, 250 g hrubé mouky, 40 g droždí, 80 g cukru moučka, 120 g másla, 2 žloutky, 40 g jemně sekaných oloupaných mandlí,
40 g spařených rozinek, opláchnutá citronová kůra, mléko podle potřeby na zamíchání těsta, sůl
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FOTOSOUTĚŽ

Letošní ročník fotografi cké soutěže měl velký ohlas. Sešly se krásné snímky. Mnozí litovali, že zapomněli fotografi e do soutěže poslat. 
Nebojte! Otevíráme druhý ročník troubské fotosoutěže za stejných podmínek. Tentokrát pod názvem Život v Troubsku.

Fotografi e můžete posílat od 1. 12. 2021 do 31. 10. 2022. Napište si toto datum do kalendáře nebo si udělejte uzel na kapesníku. Na 
všední i nevšední fotografi e se těšíme!        

 Veronika Gregerová (kulturní, školní a sociální komise OÚ Troubsko)

foto Petr Dujka, Podzim na Vyšehradě

foto pixabay
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ŽIVOT V TROUBSKU
Vyhlášení a podmínky fotosoutěže 2022

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

2. Téma soutěže
 Život v Troubsku – snímek musí vzniknout v Troubsku či nejbližším přilehlém okolí a měl by dokumentovat život v obci, sportovní,  
 kulturní a společenské aktivity, kladné i negativní postřehy. 

3. Termín trvání soutěže
 Soutěž probíhá od 1. 12. 2021 do 31. 10. 2022 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 fotografi e 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
 1. Musí vzniknout v Troubsku a nejbližším okolí přilehlém k obci.
 2. 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@email.cz či vypálené na CD na OÚ Troubsko
 3. Autor uvede kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, 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 listopadu 2022. 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 2022. 

7. Odměny 
 1. místo    2 000 Kč
 2. místo    1 500 Kč
 3. místo    1 000 Kč

 Ceny není možné vymáhat soudní cestou. Za výhru není možné požadovat fi nanční náhradu.

8. 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 pohor-
šujícím popiskem, byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže, obsa-
hují jakékoliv nápisy (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 komise při obci Troubsko
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TÝDEN

Pondělí. Pondělí mám rád. To začíná nový týden, všechno je nadějné. Copak asi potkám nového? A protože pondělí je po neděli, jsem 
odpočatý, plný síly, rozvrhuji si práci a vím, že mám času habaděj, abych všechno stihl. Navíc vozí v pondělí a pátek do obchodu topin-
kovou pomazánku a tu mám rád jako pondělí. Z práce se vracím spokojený, byť jsem neudělal všechno, co jsem udělat chtěl. A ještě 
stihnu taky něco doma, a už ten první den z týdne končí. Před spaním si přečtu kapitolu z rozečtené knížky.

Úterý mám rád. To už je jasné, kde jsem si svůj pracovní rozvrh rozvrhl špatně, kde musím přitlačit, kde ubrat. Trochu mne otráví, že 
něco nejde, byť z objektivních příčin, ale koneckonců mám na to ještě další tři dny. Domů jdu trochu dřív, abych po návratu stihl alespoň 
nějaké drobnosti, takovou tu údržbu, abychom nežili v nepořádku. A vyvenčil jsem naši fenku. Večer se snažím dohnat nějakou admini-
strativu. Kupí se mně na stole papíry.

Středa je fajn. To je prostředek týdne, kdy se všechno láme a už jedeme z kopce. V práci nestíhám, musím zůstat déle, abych dokončil, 
co jsem si předsevzal. Celý den jsem si nebyl jistý, jestli jsem vyvezl popelnici. Dozvím se to po návratu domů, když zvednu víko, abych 
se ujistil pohledem do prázdna, že jsem ráno udělal, co jsem měl. Vzápětí se dozvídám od manželky, že ji vyvezla ona. No, je středa. Není 
divu. Jeden je už trochu unavený. Večer hledám zuřivě jednu fakturu, následně zjistím, že jsem ji zapomněl v pondělí zaplatit. Ach jo.

Čtvrtek mám docela rád. Sice už vím, že v práci toho tenhle týden už moc nestihnu, pro jistotu zůstanu déle, to pak ale zase nestíhám 
sbor, kam chodím zpívat. Nikam se mně nechce, nejraději bych zůstal doma. Uštvaně dorazíme se ženou na zkoušku, kvůli mně pocho-
pitelně pozdě, zpíváme a zpíváme a najednou mám spoustu energie. Kdopak by neměl čtvrtek rád? Dnes se účetnictví nebudu věnovat, 
v lize mistrů hraje Liverpool. Usnu s knížkou v ruce.

Pátek je dobrý den. Tedy jak se to vezme. Lituji, že jsem šel v úterý domů dřív, pracovní povinnosti nestíhám. Napnu síly a zkrátím oběd, abych 
dodělal to nejnutnější. Nakonec se dobrá věc podaří a práci mohu odevzdat. Mám trochu pocit viny, že to mohlo být lepší. Ale už se těším na 
večer, půjdu si zahrát ping pong a potom posedět chvíli se spoluhráči na sokec. Pracovní týden je za mnou a ani jednou jsem nezaspal. 

Sobota je moc príma. I když jsem si rozvrhl, co všechno budu dělat, mohu to všelijak popřehazovat, jak se bude hodit. Ráno si pospím, 
posedím u kávy na dvorku. Pak se pustím do práce, kterou přes týden nestíhám. Něco na zahradě, něco doma. Odpoledne si na chvíli 
zaslouženě zdřímnu, jenže to zase nestihnu, co jsem si předsevzal. Ale co, příští sobotu na to budu mít celý den. Večer listuji internetem, 
před spaním si přečtu kapitolu z rozečtené knížky, mám ale pocit, že jsem ji už jednou četl.

Neděle je neděle. I Bůh odpočíval po práci. To je ten den, kdy člověk váží, co za týden udělal dobře. Měl by se kolem sebe podívat jinýma 
očima, aby uviděl, na co přes týden nemá čas a energii. Pokouším se manželce překážet v kuchyni a dostanu utěrkou. Odpoledne jdeme 
spolu na procházku, beztak musíme vyvenčit pejska a přes týden se moc nevidíme. Večer si připravím věci do práce. 
V posteli, když zhasnu, víří mně v hlavě myšlenky na práci. Zítra už je pondělí. A pondělí, to já mám přece rád.
Mějte se krásně každý den a hlavně: buďte zdrávi!  

Přemysl Blažík

Fejeton
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www.ekolamp.czwww.ekolamp.cz
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Jsme stabilní zahraniční firma s mezinárodním dosahem.
Obrábíme a tváříme kovy.

Společenské, firemní a sportovní akce
Odměny za zlepšovací návrhy
Volňásky na Kometu
Výhodné tarify u Vodafone
Vánoční balíček a večírek
Odborná školení hrazená firmou

Jistá mzda na váš účet
Roční navýšení mzdy o 3% - 6%
13. a 14. mzda
Stravenkový paušál
Kantýna, dotované obědy
Odměna za doporučení kolegy
Mimořádné prémie za nadstandardní přístup 

 PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZBÝŠOVĚ, V OSLAVANECH A V IVANČICÍCH 

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY

Provozní elektrikář 
 Provozní zámečník

Jedinečná šance pro technické typy
OBSLUHA CNC SOUSTRUHŮ, mzda po 2. roce

Mzda od 38 000 

Výstupní kontrolor
Manipulační dělník VZV
Mechatronik automatizace

Bližší informace o firmě
a pozicích na
www.aamoslavany.cz

Pište na email
personalni@aam.com

nebo volejte 602 288 131

34 333 Kč měsíčně 
+ rekvalifikace zdarma 

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

D1 EXIT 178
www.hoteld1.cz

RESTAURACE

PUB KONGRESOVÉ CENTRUM

HOTEL


