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MILÍ SPOLUOBČANÉ
v úvodu prvního letošního vydání Troubského hlasatele vás všechny srdečně zdravím a přeji vám hodně zdraví, štěstí a dobré nálady
v roce 2021. Z dosavadního vývoje pandemie koronaviru je zřejmé,
že nebude vůbec jednoduché toto přání naplnit. Základem je však
věřit v příznivou změnu a učinit pro zlepšení alespoň to málo, co je
v našich silách. Vždyť důležité věci se často dějí zdola. I když sama
hledím do budoucnosti s mírnými obavami a velkým respektem, těším se na nové věci, které nás čekají. U nás v obci je to například
projektování odpočinkové zóny na pozemcích pod kostelem, kde
se budeme cestou dotazníků zajímat o vaše přání, názory a nápady.
Buďte tedy ve střehu.
A protože kořením života je humor a někdy je to jediný způsob, jak
se nezbláznit, dovolte mi podělit s vámi o jeden vydařený covidový

vtip: „Co takhle zkřížit koronavirus s Českou poštou? Nejspíš ho
nedostanete, a ještě nechá vzkaz, že to zkoušel.“
Jistě víte, že emocemi můžeme nakazit druhé. Když to jde těmi
špatnými, jde to i těmi dobrými. Tak máte-li někoho nakazit,
zkuste ho nakazit optimismem.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

Foto: Kateřina Dujková

U SN E SE NÍ
U S N E S E N Í ze zápisu č. 15 ze zasedání zastupitelstva ze dne 16. 12. 2020.
1a/15Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje způsob hlasování zvednutím ruky.

1b/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.
1c/15Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Blanku Mikaušovou a paní Jarmilu Kadlecovou.

2/15Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje program jednání.

3/15Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko pro rok 2021 pro Katolický dům Troubsko, IČO: 48480398, ve výši 150 000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021.

4/15Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko pro rok 2021 pro Sportovní
klub Veselka, IČO: 26588676, Troubsko ve výši 70 000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021.

5/15Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko pro rok 2021 pro TJ Sokol
Troubsko, IČO: 48480584, Troubsko ve výši 150 000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021.

6/15Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Troubsko pro rok 2021 pro Podskalák, z. s., IČO: 22680390, Troubsko ve výši 60 000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021.

7/15Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje poskytnutí individuální dotace pro rok 2021pro Římskokatolickou farnost Troubsko,
IČO: 66597382, Troubsko ve výši 100 000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro rok 2021.

8/15Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje smlouvu poskytnutí individuální dotace na rok 2021 pro Katolický dům, z. s., ve
výši 150 000 Kč a pověřuje starostku k podpisu.

9/15Z/2020

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje smlouvu poskytnutí individuální dotace na rok 2021 pro SK Veselka, z. s., ve
výši 70 000 Kč a pověřuje starostku k podpisu.

10/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje smlouvu poskytnutí individuální dotace na rok 2021 pro TJ Sokol Troubsko,
spolek ve výši 150 000 Kč a pověřuje starostku k podpisu.
11/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje smlouvu poskytnutí individuální dotace na rok 2021 pro Podskalák, z. s., ve výši
60 000 Kč a pověřuje starostku k podpisu.
12/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje smlouvu poskytnutí individuální dotace na rok 2021 pro Římskokatolickou
farnost Troubsko, ve výši 100 000 Kč a pověřuje starostku k podpisu.
13/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje rozpočet Obce Troubsko na rok 2021 dle přílohy zápisu.
14/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–2023 dle přílohy zápisu.
15/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2021 dle přílohy zápisu.
16/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje rozpočet FRB na rok 2021 dle přílohy zápisu.
17/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který není členem rady, výboru a komise, dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 700 Kč s účinností od 1. 1. 2021. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
18/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je předsedou výboru,
dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2 000 Kč s účinností od 1. 1. 2021. V případě nástupu náhradníka
na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
19/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem výboru, dle
Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 1 600 Kč s účinností od 1. 1. 2021. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
20/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je předsedou komise,
dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2 000 Kč s účinností od 1. 1. 2021. V případě nástupu náhradníka
na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
21/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem komise, dle
Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 1 600 Kč s účinností od 1. 1. 2021. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
22/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem rady, dle
Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2 100 Kč s účinností od 1. 1. 2021. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
23/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje odměnu jako souhrn odměn, souběh dvou funkcí, dle Přílohy k nařízení vlády
č. 318/2017 Sb.
24/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny členu výboru v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích v částce 900 Kč s účinností od 1. 1. 2021. V případě nástupu náhradníka na uprázdněnou funkci bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
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25/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny předsedovi komise v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v)
zákona o obcích v částce 1 300 Kč s účinností od 1. 1. 2021. V případě nástupu náhradníka na uprázdněnou funkci bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
26/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny členu komise v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích v částce 900 Kč s účinností od 1. 1. 2021. V případě nástupu náhradníka na uprázdněnou funkci bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
27/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Troubsko č. 2/2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Troubsko č. 3/2019, o místním poplatku a provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
28/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje Dodatek č. 1 Vnitřní směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu.
29/15Z/2020 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje investiční záměr č.10/2020 – Oprava komunikací v lokalitě Za kostelem.

Naši jubilanti
V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let a více. Všem jubilantům
přejeme hodně štěstí, rodinné pohody, spokojenosti a hlavně pevné zdraví.
V MĚSÍCI BŘEZNU, DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU 2021 SLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ:
pan František Pokorný, ul. Nár. odboje
paní Květoslava Svěráková, ul. Nár. odboje
pan Stanislav Antoš, ul. Vyšehrad
pan Jiří Janas, ul. Munkova
paní Františka Grossová, ul. Nár. odboje
paní Jitka Konečná, ul. Nová
pan Stanislav Čermák, ul. Nár. odboje
paní Marie Horáčková, ul. U dráhy
paní Jaroslava Nosková, ul. Hodakova
paní Růžena Kamenická, ul. Školní
pan Jan Pospíšil, ul. Munkova
pan Ladislav Vrbas, ul. Sadová
pan Antonín Otoupalík, ul. Nová
paní Jiřina Procházková, ul. Nár. odboje
pan Zdeněk Sýkora, ul. Luční
pan Ladislav Franěk, Troubsko E
paní Růžena Kostelecká, ul. Jihlavská
pan Pavel Otoupalík, ul. Polní
pan Václav Staněk, ul. Zámecká
paní Zdeňka Endlová, ul. Nová
paní Marie Otoupalíková, ul. Polní
pan Milan Cimbálník, ul. Pod vinohrady
pan Miloslav Vališ, ul. Školní
pan Vlastimil Obenrauch, ul. Nár. odboje
paní Jaroslava Vyziblová, ul. Pod vinohrady
paní Jana Moláková, ul. Nár. odboje
pan Pavel Chaloupka, ul. Nár. odboje
pan Petr Juračka, ul. Školní
paní Olga Lhotecká, ul. Nár. odboje
pan Jaromír Berka, ul. Družstevní
pan Ing. Jaroslav Konečný, ul. Nová
pan MUDr. Jiří Láznička, ul. Stromovka
paní Jaroslava Pospíšilová, ul. Nár. odboje
pan Stanislav Gabriel, ul. Pod vinohrady
paní Ludmila Volánková, ul. Zámecká
pan Drahomír Rejda, ul. Pod vinohrady
pan Petr Veverka, ul. Nár. odboje
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paní Helena Adamová, ul. Pod vinohrady
MUDr. Oldřiška Lázničková, ul. Stromovka
paní Jana Srnová, ul. Nár. odboje
paní Marta Bednářová, ul. Pod vinohrady
pan Josef Křivánek, ul. Veselka
paní Libuše Rejdová, ul. Pod vinohrady
paní Anna Šišková, ul. U rybníka
pan Antonín Svoboda, ul. Pod vinohrady
paní Jarmila Růžičková, ul. Nár. odboje
paní Jarmila Michnová, ul. Jihlavská
pan Petr Molák, ul. Nár. odboje
pan Vladimír Vítěz, ul. Nár. odboje
paní Marie Elisová, ul. Vyšehrad
pan Vladimír Bedřech, ul. U rybníka
pan Josef Zavadil, ul. Nár. odboje
paní Elena Kamenická, ul. U dráhy
paní Mária Nováčková, ul. Pod vinohrady
paní Anna Pelikánová, ul. Hodakova
pan Jan Dufek, ul. U rybníka
pan Jan Bednář, ul. Pod vinohrady
pan František Dujka, ul. Vyšehrad
paní Jana Pelikánová, ul. Nár. odboje
paní Marie Rejdová, ul. U rybníka
pan Antonín Čoupek, ul. Nová
paní Zdenka Putnová, ul. Nár. odboje
paní Jaroslava Čoupková, ul. Pod vinohrady
pan Lubomír Gromszký, ul. Nár. odboje
paní Vlasta Mahnová, ul. Jihlavská
pan Vladimír Schütz, ul. Jarní
pan Jaroslav Tesař, ul. Vyšehrad
paní Libuše Velebová, ul. Pod vinohrady
paní Božena Machová, ul. Zámecká
paní Marie Doležalová, ul. Nár. odboje
paní Jitka Bartáková, ul. Zahradní
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L. Chaloupková, matrikářka
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ZŠ a MŠ Troubsko
Naše škola je od počátku ledna v omezeném provozu. Žáci prvních a druhých ročníků navštěvují školu prezenčně. Sice nemohou
probíhat klasické hodiny tělesné a hudební výchovy, ale i přesto jsme
rádi, že se s dětmi můžeme učit přímo ve škole. Žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků se stále učí distančně.

Školní družina
Fungování školní družiny je v čase koronavirovém omezeno pouze
na přítomnost žáků účastnících se prezenční výuky. V tuto chvíli i za
podmínek zachování homogenních skupin. Bezpečnost a hygiena ve
školní družině se řídí platnými nařízeními.
Žákům naší družiny je rovněž umožněno dobrovolné setkávání
v on-line prostředí s využitím MS Teams. Každý den kromě pátku je
k dispozici některá paní vychovatelka nebo pan vychovatel. Bohužel
běžné činnosti zájmového vzdělávání jsou touto formou poněkud
omezeny. V rámci on-line prostředí fungují i deskové hry a angličtina.
Současná situace, nařízení, se kterými se učíme žít, pracovat i chápat
nám bohužel neposkytuje více prostoru na běžné sportovní aktivity či
výlety. Vzhledem k tomuto preferujeme častý pobyt venku, a to téměř za
každého počasí. Při běžných aktivitách se věnujeme obvyklým pracovně-výtvarným, soutěžním, spontánním činnostem. (Některé činnosti či
výrobky si můžete prohlédnout na webových stránkách školy.)
Ve školní družině se nyní učíme pracovat s keramickou hlínou a téměř každý žák si již odnesl malý výrobek. Jiní žáci se také pokoušeli
zdolat své první šití a vytvořili tak pěknou valentýnku. Ocenit musíme i některé tvořivé prvňáčky a jejich nadšení pro práci.
Ze školní družiny všechny zdravíme.
Kolektiv vychovatelů ŠD

Z P RÁVIČ K Y Z N AŠÍ ŠKO LIČ KY
Letošní školní rok je velmi ovlivněný probíhající pandemií. Snažíme se děti i zaměstnance chránit, a tak minimalizujeme přítomnost
třetích osob v MŠ. Proto organizujeme pouze akce, které jsme schopny zabezpečit v kruhu pedagogů a dětí. Radujeme se z krásných
zimních dnů, hrajeme si ve třídě i venku, dramatizujeme pohádky a příběhy. 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 MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v obci Troubsko proběhne ve stanoveném termínu v první polovině měsíce května. Vzhledem k současné situaci nejsme schopni naplánovat přesný termín i formu zápisu. Budeme vás včas informovat na internetových
stránkách školy www.zs-troubsko.cz, kde si také v sekci Dokumenty můžete stáhnout Žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

K zápisu budete dále potřebovat:
•

občanský průkaz zákonného zástupce

•

rodný list dítěte

•

vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte (povinné očkování)
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

2021/2022.
Mgr. Kateřina Kamenická
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Farnost Troubsko
„Pane faráři, co říkáte na ten covid?“
„Já na covid nevěřím!“ Takto sebevědomě se na mne obrátil při rozhovoru jeden mladý člověk, který při
příchodu naznačil, že by si rád sundal roušku, a zjevně tím dával najevo, jaká je to blbost, nosit roušky.
Odpověděl jsem mu, že já taky na covid nevěřím, protože věřit na něj není potřeba. Ten JE TVRDÁ REALITA,
na kterou si můžeme sáhnout, které jsme vystaveni, a pokud ji nebereme vážně, tak jsme jako pštros,
který strčí hlavu do písku, aby neviděl, a má problém, v tomto případě covid, vyřešen. Nošení roušek pak
považuje za donucovací prostředek blbé vlády, která si neví rady, ale on žádnou radu nemá.
Každodenně žijeme z víry. Například věříme, že i když některá nařízení se zdají být někde kuriózní, jejich
dodržováním se nakažení uchráníme. Věříme, že potraviny, které nakoupíme, jsou dobré a prospívají nám,
věříme lékařům, že nám dávají správný lék, věříme, že řidič autobusu nás doveze bez nehody, děti věří
rodičům, věříme historikům, kteří nám odhalují, jak to skutečně bylo. Tak bychom mohli pokračovat do
nekonečna. Víru uplatňujeme vždy, když si na něco nemůžeme sáhnout, když jsme odkázáni spolehnout
se na toho, kdo nám podává svědectví. Protože ji vlastně uplatňujeme v životě tolikrát, už ani nevnímáme,
že žijeme z víry.
Víra nastupuje všude tam, kde nás něco přesahuje. Já tedy nepotřebuji věřit na covid, ale já věřím v Boha, na kterého si nemohu sáhnout
rukama, kterého nevidím svýma očima, ale je pro mne přesto, mohu říci, také TVRDOU REALITOU, kterou přijímám vírou ze svědectví, na
které se mohu spolehnout. Proto jsou pro mne Velikonoce oslavou vítězné síly, i kdyby mne převálcoval covid.
Všem přeji spolehnout se na víc než jen na tu každodenní víru.
František Koutný

Spolky, kluby, akce
Z A HRÁDK ÁŘ I
Zahrádkáři Troubsko v roce 2020
V loňském roce jsme, tak jako většina organizací, měli hodně naplánované činnosti. Něco jsme stihli, ale podzimní část pandemie
všechno zrušila.
Uspořádali jsme jednu odbornou přednášku na téma: Aranžování
rostlin a květin, dle ročního období. Praktická ukázka s promítáním
od paní Ing. Plevové ze Střední zahradnické školy v Rajhradě se týkala jarního období – Velikonoční vazby.
Také jsme stihli v červnu jediný zájezd do Olomouckého kraje. Navštívili jsme krásné arboretum MAKČU PIKČU v obci Paseka a pak
jsme odjeli do Rýmařova na exkurzi do bývalé textilní továrny HEDVA,
kde je malé muzeum s ukázkou bohaté činnosti této kdysi slavné textilky. Odpoledne jsme navštívili v obci Jiříkov areál plný nádherných
dřevěných soch a betlémů majitele pana Halouzky.

Foto: Pavel Doležal

Plány na rok 2021
Také na tento rok máme naplánované dvě přednášky, jednu na jaře: Průklest ovocných dřevin. Druhou na podzim v říjnu. Rádi bychom uspořádali opět dva zájezdy po republice. První s termínem 6. června 2021 a druhý buď 2. nebo 9. října. Počítáme s tím, že většina členské základny
jsou dříve narození. Ale doufáme, že se situace natolik zlepší a všichni budeme v dobré kondici, abychom mohli společně naše plány uskutečnit.
Pavel Doležal, ČZS Troubsko
Troubský hlasatel | Informace z obce
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Zahrádka pro radost a užitek
Milí čtenáři, v této rubrice po celý rok naleznete zajímavé rady pro svou zahradu.
Zima je již za polovinou své nadvlády a blíží se jaro. Co nás čeká v únoru a březnu:
Odstraňujeme suché, nemocné a přestárlé dřeviny, nejlépe i s kořeny. Stříháme živé ploty a přihnojíme je. Nízko nad zemí seřezáváme
okrasné keře, které kvetou v létě a na podzim, na nových letorostech – růže, tavolníky, komule (motýlí keř). Čas máme do poloviny března. Provzdušňujeme okrasný trávník ostrými hráběmi, zbavíme se mechu a stařiny. Kdo má vertikutátor, ten se má, to je ideální stroj.
Přihnojíme trávník jarním hnojivem. Můžeme si vysévat do truhlíků ranou zeleninu – salát, celer – nebo květiny – lobelky, fialky, hledíky,
které potřebují delší klíčivost. Ostříháme nadzemní části okrasných trav.
Začínáme s řezem rybízu a angreštu. Odstraníme nejstarší větve a nahradíme je mladými silnými výhony. Prosvětlíme a zmlazujeme
starší jádroviny, které již málo přirůstaly. Větší rány zatřeme latexovou barvou nebo stromovým balzámem. Taktéž vyčistíme porosty
malin, odstraníme loňské odplozené výhony.
Kmeny a větší větve u ovocných stromů očistíme od staré borky a tu spálíme. Mazové rány po řezu zatřeme štěpařským voskem nebo
bílou latexovou barvou. U meruněk a broskví se vyplatí natřít kmeny vápnem, oddálí to začátek kvetení, které by poškodilo jarní mrazíky.
V únoru zasejeme papriku do pařeniště, musí být v teple, aby vyklíčila. V polovině března vyséváme rajčata do truhlíků. Po vzejití je přesazujeme ve stádiu dvouděložních lístků do sadbovačů. Ty zůstanou v teple až do venkovní výsadby. Totéž platí i pro papriky.
V březnu vyséváme bylinky a různé letničky. Rostlinky potřebují teplotu alespoň 18 °C a hodně světla, jinak se vytahují.
Čistíme a udržujeme skalky, odstraníme staré květenství a uděláme další úpravy na keřích a trvalkách. Je také čas vyčistit okrasná jezírka, ostříhat traviny a rostliny kolem. Dobrá rada na udržení čistého jezírka, i když v něm máte ryby, mám vyzkoušený enzym Křišťálové
jezírko, který se podle množství vody aplikuje v jarních měsících. Koupíte v zahrádkářských potřebách.
V březnu je také čas na rozsazování trvalek, vyčištění a přihnojení záhonu jahod. Také nechejte naklíčit velmi rané brambory, v jedné
vrstvě na lískách, v teple při občasném pokropení.
Instalujeme hnízdní budky pro zpěvné ptactvo.
Po celé období hlídáme škůdce na rostlinách a aplikujeme chemickou nebo biologickou ochranu.
Pavel Doležal, ČZS Troubsko

Nabídka pro občany Troubska
Pro občany zajistíme bramborovou sadbu a další služby.
Pavel Doležal, ČZS Troubsko

Informujeme
N OV Ý Z ÁKO N O ODPADECH
Nový zákon o odpadech a změny v naší obci
aneb „nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“
Omezení skládkování
V současné době se v ČR skládkuje 45 % odpadů (hůře jsou na tom v Evropě jen balkánské státy). Tendence je ale jasná: skládkování
postupně omezovat až téměř vypustit.
Jeden bič nachystala Evropská unie, která svými odpadovými směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle: navýšit recyklaci komunálních
odpadů na 65 % k roku 2035 a 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 obce za každou tunu směsného komunálního odpadu (SKO) 500 Kč a k tomu za službu svozové firmy. V průběhu 10 let bude
poplatek ale postupně narůstat až na 1 850 Kč za tunu.
Před tak drastickým zdražováním může obce zachránit především snižování množství směsného komunálního (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO). Pouze dosažením minimálního množství SKO a VO můžou být obce omilostněny od zdražování. Např. aby obec
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dosáhla i v roce 2025 na poplatek 500 Kč za tunu, musí tou dobou vykazovat množství SKO a VO maximálně 160 kg/občan/rok

V ROCE 2024 BUDE SKLÁDKOVACÍ
POPLATEK 1250 Kč/t

(Troubsko produkuje nyní zhruba 235 kg/občan/rok). Máme tedy
před sebou ještě dlouhou cestu.

V ROCE 2024 BUDE MAXIMÁLNÍ POVOLENÉ
MNOŽSTVÍ SKO A VO 170 kg/občan

Jak na to zareaguje obec?
Novela odpadového zákona nás nutí věnovat oblasti nakládání s
odpady stále větší pozornost. Období blahobytu je dobou spotřební, s čímž úzce souvisí i nárůst produkce odpadů. Velkou roli sehrávají
i současná protiepidemická omezení, kdy využíváme internetových obchodů, zboží si necháváme posílat a odpadů z obalů znatelně
přibývá.
Obec navázala dlouhodobou spolupráci s firmou JRK Česká republika, která nejprve uskutečnila
v naší obci komplexní analýzu odpadového hospodářství. Následně se na základě dostupných dat
definovaly první kroky, které mají za cíl posunout odpadové hospodářství o úroveň výš, usnadnit
občanům třídění a celkově jej zefektivnit. Změny v odpadovém hospodářství by tak měly Troubsku
pomoci v naplnění požadavků nové odpadové legislativy.
Jak jsme již v dubnovém vydání loňského hlasatele avizovali, řešení, které se v praxi osvědčilo v obcích a městech po celé republice, je zavedení systému adresného třídění odpadu. Pro připomenutí
to znamená, že by občanům byly kromě směsného komunálního odpadu pohodlně odváženy také
tříděné odpady přímo z domácností. 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.
Tříděné odpady dům od domu lze sbírat do pytlů nebo nádob, a to také bylo předmětem analýz a diskuzí na úrovni vedení obce. Na základě výsledků analýz se vedení obce rozhodlo pro nádobový sběr. V původním plánu bylo zavést nádobový sběr na papír a plast, ale nakonec jsme se
rozhodli nahradit papír bioodpadem, který tvoří zpravidla největší položku v našich odpadkových koších.
Každé domácnosti, která projeví zájem, tak
obec věnuje 240 l nádobu na sběr plastu a nápojových kartonů a 240 l nádobu na
bioodpad. Po tomto kroku bude následovat omezení počtu bionádob umístěných
v hnízdech. Obec na výše zmíněný systém
získala na konci roku 2020 dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně
probíhají přípravy na výběrová řízení. Předpokládá se, že nový systém začne fungovat od ledna 2022, oproti plánované první
polovině roku 2021. Další informace k této
záležitosti očekávejte v dalších vydáních
Troubského hlasatele.
Troubský hlasatel | Informace z obce
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Třídicí sleva
Pokud bude obec snižovat množství odpadů, které směřují na skládku, bude pak moci využít tzv. třídicí slevu, kterou nový zákon
o odpadech přináší. Nastavena je tak, aby se obce zaměřily na třídění a nebyly ony samy, ani jejich obyvatelé, dotčeny zvýšením skládkovacího poplatku. Ministerstvo životního prostředí se snaží novelou zákona motivovat k odklonění využitelných a recyklovatelných
materiálů ze skládek a nastartovat recyklační průmysl. Třídicí sleva je nastavena podle množství odpadů uložených na skládkách za
rok na obyvatele. Každá obec na začátku roku ví, jaké množství odpadu bude moci v daném roce na skládku uložit za sníženou cenu.
V případě, že bychom nadále produkovali stejné množství SKO jako doposud, byla by obec bohužel nucena razantně zvýšit poplatek
za odpady – nový zákon dovoluje navýšit poplatek za odpad až na 1 200 Kč za osobu. Kromě třídicí slevy nám všem pomůže i domácí
kompostování. V naší obci bylo v minulých letech z dotace pořízeno 250 kompostérů, které byly rozdány do domácností. Díky všem,
kteří kompostují.
My však pevně věříme, že se nám společnými silami podaří dostat odpady pod kontrolu a změnit celkový přístup k odpadům. Pokud
začneme všichni k odpadovému hospodářství přistupovat zodpovědně a veškerý možný odpad budeme poctivě třídit, odpady zdaleka
nebudou pro obec takovým zásahem do rozpočtu a poplatky za odpady tak mohou zůstat dlouhodobě stabilní.
V letošním roce se chceme rovněž věnovat přípravě na vybudování sběrného dvora v naší obci. Děkujeme vám všem za součinnost a těšíme se na společné budování obce s minimem odpadu.
Prosíme všechny občany, třiďte odpad, má to smysl! Děkujeme těm občanům, kteří již odpad vzorně třídí. :-)
Markéta Bobčíková

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA LIKVIDACI ODPADŮ V ROCE 2020
VÝDAJE
svoz netƎşdĢného odpadu od doŵƽ, chat, ĮƌĞŵ
svoz sepĂƌovaného odpadu (sbĢƌná hnşzda)
svoz nebezpĞēného a velkoobjemového odpadu a PNEU
svoz ƐŵĢƐného odpadu ze hƎbitova
svoz ƐŵĢƐného odpadu (bio-sbĢƌné ŵşƐto u hƎbitova)
svoz kŽǀƽ
svoz bio-odpadu
ēištĢnş komunikĂĐş
CELKEM

1 352 270,00 <ē
1 115 276,00 <ē
70 396,00 <ē
27 276,00 <ē
119 898,00 <ē
44 993,00 <ē
190 011,00 <ē
53 820,00 <ē
Ϯ973940,00<ē

W\ÍJMY
ŵşƐtnş poplatky za odpad (obēané, ĮŵǇͿ
odŵĢna za tƎşdĢnş odpadu od EKO-KOM a.s.
I. ētǀƌtleơ 2020
II͘ētǀƌtleơ 2020
III. ētǀƌtleơ 2020
IV. ētǀƌtleơ 2020

1 155 293,00 <ē
95 908,50 <ē
119 053,00 <ē
109 537,00 <ē
112 001,50 <ē

CELKEM

1591793,00<ē

ROZDÍL=ĚŽtacĞǌƌoǌƉŽētƵŽďĐĞdƌoƵďsko

138Ϯ147,0Ϭ<ē
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M Í S T N Í P OPL ATKY 2021
ODPADY 680 Kč/osoba (objekt)/rok
- občan s trvalým pobytem v obci, cizinec s trvalým nebo přechodným pobytem delším 90 dnů,
- za rod. dům, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu a její vlastník nemá v obci trvalý pobyt,
- chaty (vlastník chaty s trvalým pobytem v Troubsku je od poplatku osvobozen),
- děti do 15 let (včetně roku, kdy 15 let dovrší) a občané 80 a více let platí polovinu poplatku, tj. 340 Kč/osoba.
PSI 200 Kč (1 pes = 200 Kč, každý další pes + 50 %, tzn. 2 psi = 500 Kč, 3 psi 800 Kč atd.)
Poplatky jsou splatné do 30. 4. 2021 a lze je zaplatit:
- převodem na účet obce č. ú. 4423641/0100
Plaťte přesně vyčíslenou částku a VŽDY uvádějte var. symbol, který je uveden na Platebním předpise místních poplatků za rok 2021,
který jste obdrželi do svých poštovních schránek. Jeho součástí je také známka na popelnici.
- hotově – na pokladně OÚ Troubsko, v úřední dny, tj.
pondělí 8.00–11.00
13.00–17.00 hod.
středa 8.00–11.00
13.00–17.30 hod.
- složenkou.
S ohledem na opatření proti covid-19 preferujte prosím bezhotovostní platební styk.
Informace pro podnikatele v obci Troubsko
Původci (osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.
V případě vašeho zájmu o uzavření této smlouvy dostavte se na OÚ Troubsko v úřední dny. Formulář s cenami na rok 2021 je umístěn
na www.troubsko.cz/formuláře.
Informace na tel. 547227054,
e-mail: podatelna@troubsko.cz, p. Šimečková

PŘEHLED VÝVOZU ODPADU V ROCE 2021
PoŶĚĢůş jƚĞƌǉ ^ƚƎĞĚa ƚǀƌtĞŬ PáƚĞŬ
PRAVIDELNÉ ^>hBY
SKO ŽĚoďēĂŶƽ
SKLO bşlé
SKLO smĢsné
PAPÍR
PLAST
BIO
BIO z Śƌobƽ
NEBEZWE|KW
OBJEDE|KW
PNEUMATIKY
/ad NÍ OBCE
SLUBY NA VÝZVU
KOVY
BIO sbĢƌŶé místo:
objemný odpad
BIO

PoznámŬĂ
kaǎdý týden
1× mĢsíēnĢ, k poslednímu dniǀŵĢƐşci
1× mĢsíēnĢ, k poslednímu dniǀŵĢƐşci
2× týĚŶĢ
2× týĚŶĢ
ďƎĞzen–listopad ϮпƚǉĚŶĢ, 12–2=ϭпƚǉĚŶĢ
1× týĚŶĢ
2× rŽēnĢ, jaro a podzim
2× rŽēnĢ, jaro a podzim
2× rŽēnĢ, jaro a podzim
2× rŽēnĢ, jaro a podzim

celorŽēnĢ, do 2 prac.ĚŶƽŽĚvýzvy
celorŽēnĢ, do 2 prac.ĚŶƽŽĚvýzvy
ďƎĞzen–listopad

Troubský hlasatel | Informace z obce
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OTEVŘENÍ BIO SBĚRNÉHO MÍSTA U HŘBITOVA
Vážení občané,
BIO sběrné místo u hřbitova v Troubsku
je otevřeno od středy 3. 3. 2021 do 27. 11. 2021, vždy v těchto dnech:
· středa 16–18 hod.
· sobota: 10–12 hod.
Prosíme občany o zkrácení rostlinného materiálu na délku max 1 m.

Probíhá zde také sběr použitého kuchyňského oleje z domácností. Není
vhodné olej lít do odpadu – větší množství tuků a olejů, např. z fritovacího hrnce, zanáší kanalizaci a mohou vést až k jejímu ucpání. Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET láhve. Plnou a dobře uzavřenou láhev odneste do nejbližší označené popelnice na třídění oleje. Skleněné láhve
do této popelnice nepatří!
Co se děje s olejem dál?
Vytříděný olej se sváží do továrny, kde se nejprve přecedí a pošle na čistící
linku. Olej se dále čistí ve třech fázích, aby se z něj odstranily veškeré nečistoty a zbytková voda. Vyčištěný odpadní olej se znovu stává hodnotnou surovinou pro výrobu druhé generace biopaliv do letadel a automobilů. Použité
PET láhve se také recyklují.
Děkujeme, že třídíte odpad. Má to smysl.
Informace tel. 547227054
e-mail: podatelna@troubsko.cz, p. Šimečková

PLANETA NAŠIM DĚTEM – PŘIDEJTE SE K NAŠEMU NÁPADU!

Foto: zdroj internet
Dnešní doba má navzdory svým plusům i velké minusy. Jedním
z nich je obrovské množství odpadu a tím zahlcení naší planety.
Hledají se různá řešení, ale stále to nestačí. Dobu ani pokrok nezastavíme, ale můžeme se zamyslet nad možnostmi, které máme.
Jednou z možností je věci znovu využít!
Častý odpad, který nosíme do ekologických popelnic, jsou výplňové
materiály (bublinkové folie, bubliny a jiné výplně), které používají především e-shopy k obalení zboží či vycpávání krabic, aby se zboží, jež
si objednáme na internetu, po cestě k nám nerozbilo. Tyto materiály
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sice poctivě třídíme do tříděného odpadu, nicméně je zde ještě jedna,
mnohem ekologičtější možnost – tyto bublinkové a ostatní výplně distribuovat přímo do firem, které je obratem opět použijí.
Pokud se vám nápad líbí a chcete zmenšit váš osobní dopad na
životní prostředí, nevyhazujte, prosím, tyto bublinkové a ostatní
výplně. Noste je, prosím, do dvou popelnic k tomu určených, které
jsou již umístěny ve sběrném hnízdě u základní školy a ve sběrném
hnízdě u mateřské školy. Popelnice barevně vyzdobily a odlišily děti
z naší mateřské a základní školy.

Na popelnici je rovněž napsáno, které výplňové materiály do ní patří – jedná se o:
-

malé/velké bublinkové výplně
malé/velké papírové výplně
bublinové kapsy
výplň à la mirelon
mirelonová esíčka.

Výplňový materiál bude následně předán lokálním firmám/e-shopům, které
jej opět využijí a na oplátku věnují něco smysluplného pro naše děti.
Cílem je netvořit odpad z takového výplňového materiálu, který může být obratem opětovně využit. Věříme, že za dobrý pocit, že děláme maximum pro
zachování naší planety v dnešní podobě i pro naše děti, trochu práce navíc
určitě stojí!
planetanasimdetem@gmail.com
Iniciativa Barbory Jankové pro znovuvyužití obalových a výplňových materiálů

Foto: obecní úřad

CHARITATIVNÍ SBÍRKA
Charitativní sbírka, kterou pořádá sociální družstvo Diakonie Broumov, se uskuteční v Katolickém domě ve dnech:
pátek 2. dubna 2021 – od 14.00 do 18.00 hod., sobota 3. dubna 2021 – od 9.00 do 12.00 hod.
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍRKY
(vše zabalené v igelitových pytlích, nádobí do krabic):
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• Čisté koberce, předložky…
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• Menší elektrospotřebiče
• Hygienické potřeby, drogistické zboží
• Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)
• ! Knihy – v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek!

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil
Bližší informace vám rádi sdělíme:
Tel. 224 317 203, 224 316 800
Diakonie Broumov, sociální družstvo
www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/
broumovdiakonie

KASTRACE KOČEK V OBCI
Pokud jste majiteli nebo alespoň příznivci koček, měli byste zpozornět. Následující řádky totiž přinášejí důležité informace, které mohou významnou měrou zjednodušit život vám i kočkám ve vašem okolí.
Tytam jsou doby, kdy byly kočky vnímány pouze jako součást hospodářských stavení s jedinou funkcí chytání
myší. Jak šel čas, kočky se staly svébytnými společníky, přičemž jejich zaopatření ročně tvoří miliardy dolarů
v rámci světového obchodu. S tím také souvisí přístup člověka k těmto zvířatům a snaze kočkám porozumět
v celé své šíři. A tak, jak je překotně uspěchaná naše doba, stejně tak intenzivně nás odborníci zásobují nejnovějšími poznatky z jejich výzkumů. Světové studie se například shodují na tom, že je celospolečensky prospěšné nechat svá zvířata kastrovat jakožto prevenci před svévolným a nekoncepčním množením, ale také
pro své nesporné zdravotní benefity. A nejsou to pouze vědci, kteří apelují na odpovědnost občanů...
„Kastrace neznamená jen zamezení nekontrolovatelného množení, ale přináší také řadu zdravotních a sociálních benefitů.“
Další, kdo volá po změně v přístupu ke kočkám, jsou pracovníci útulků a aktivisté za práva zvířat. V ČR záchytná zařízení ročně přijmou
odhadem 35 000 koček, přičemž se mluví pouze o zlomku, neboť více zvířat zdejší organizace nejsou schopny pojmout ani zmonitorovat. Tento neutěšený stav se děje kvůli nedostatečné osvětě a také kvůli řadě mýtů, které téma kastrací doprovázejí jako stín. Zároveň
se ale nedá říci, že by se chování člověka nějak rapidně zhoršovalo – naopak lidé si obecně začínají všímat utrpení a upozorňovat na
ně, a proto se domníváme, že je společenská změna nezbytná.
Troubský hlasatel | Informace z obce

| 11

„Vykastrovaná kočka nepřestává lovit myši! Naopak přestane značkovat, méně se pere a také se méně toulá.“
Každá změna začíná od malých a pozvolných kroků a svůj přístup může přehodnotit úplně každý. Kastrace nejsou proti přírodě, kočka nemusí mít za svůj život alespoň jednou koťata a vykastrovaná kočka nepřestane lovit myši. Proto nikdo nemusí na své kočce
množit a pak řešit, co s nechtěnými koťaty. Naopak za pár stokorun se může kočka i kocour vykastrovat a tím zamezit následnému
utrpení, za předpokladu, že nejsme schopni se o tolik koček venku adekvátně postarat, nutně vyvstává.
„Kastrace není drahá – je podstatně levnější než operace, které mohou nastat v důsledku hormonálních onemocnění. Navíc v dnešní
době existují kastrační programy, specializované spolky nebo vybrané obecní úřady.“
Tento článek nemá za cíl něco někomu nařizovat, naopak se snaží inspirovat, zvyšovat občanskou odpovědnost a motivovat k celospolečenské změně. A fakt, že tyto řádky čtete díky ochotě místního úřadu, poukazuje na to, že se tímto tématem začínají úředníci také
zabývat. Pojďme společně kočkám vytvořit lepší podmínky. Aspoň se o to pokusme…
Obec Troubsko bude přispívat na náklady spojené s kastracemi prokazatelně toulavých koček (100 % ceny kastrace do výše 1 000 Kč) a udělovat motivační příspěvek na kočky domácí (50 % ceny kastrace do výše 500 Kč).
Více informací najdete na www.kasprocats.cz nebo na www.obcekastruji.cz
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat! Luboš Kristek, koordinátor projektu, tel. číslo +420 776 192 783
O kastraci můžete požádat zde: www.obcekastruji.cz

OÚ Troubsko informuje
Vážení spoluobčané – majitelé psů,
na základě upozornění občanů, ale i z vlastního poznatku situace, na Vás apelujeme s výzvou o důsledné
uklízení psích výkalů po svých psích chovancích. Je doufáme zájmem nás všech mít prostředí, v němž
žijeme hezčí a příjemné, což jistě zátiší s psími výkaly nenavozuje.
Vítězslav Volánek

Vážení spoluobčané,
majitelé vozů na ulici Školní,
prosíme využívejte k parkování svých automobilů parkovací záliv na protější straně vozovky a nestůjte na asfaltovém povrchu komunikace. Dopouštíte se porušení silničního
zákona, bráníte plynulosti provozu a ztěžujete obci údržbu chodníku a samotné komunikace.

Výzva k ořezu dřevin
Žádáme o spolupráci vlastníky stromů a keřů, případně i květin či travin, které zasahují na veřejná prostranství a zužují či snižují průchozí profil chodníků nebo
průjezdní profil komunikací nebo komunikaci přímo pokrývají. Přesahy dřevin
znesnadňují údržbu vozovek i chodníků nebo mohou způsobit poškození komunální techniky při práci či zkomplikovat příjezd vozů záchranného systému.
Je nutné redukovat řezem i větve, které brání výhled do křižovatky, na přechod
pro chodce, na dopravní či orientační značení apod.
Dle § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je péče
o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Obecní úřad Troubsko
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STAVEBNÍ A PROJEKČNÍ VÝHLED NA ROK 2021
ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA ULICI LIŠKY
Stavební sezóna tohoto roku započne přístavbou dětského hřiště na ulici Lišky. V části parčíku a ve svahu, který rozděluje stávající
dětské hřiště a samotný park, vyroste nové 3D dětské hřiště, které bude osazeno prvky jako trampolíny, tunel, lezecká stěna, terénní
překážky, pískoviště a jiné atrakce pro nejmenší děti. Hřiště bude obsahovat také schodiště pro snadnější přístup z parku a lavičky pro
rodiče, kteří z nich budou mít krásný přehled o činnosti dětí. Projekt pro obec zpracovala architektonická a projekční kancelář Dimense.
Obec má v rámci této akce požádáno o dotaci.

REVITALIZACE PARKU NA NÁVSI
Obec v současnosti nechává zpracovávat projekt na revitalizaci parku na návsi, jehož realizace se ujala zahradní architekta Eva Wágnerová. Cílem projektu je celková úprava a barevné oživení vzhledu parku. Obnova se ponese v duchu venkovského typu zeleně a květin.
Neperspektivní a nevyhovující keře či živořící v nedávné době vysazené stromy budou nahrazeny. Celková obnova bude dlouhodobější
záležitostí, jejíž krásu a finální výsledek ocení lidé v budoucích letech. Počáteční iniciativa v rámci revitalizace však půjde za panem Růžičkou, který zahájí veškeré práce rekonstrukcí památníku padlých, který projde generální opravou a bude uveden do původního stavu.
Následně budou nasvětleny oba monumenty, a to jak samotný památník, tak i sousoší sv. Cyrila a Metoděje.

VÝSTAVBA NOVÝCH HROBOVÝCH MÍST NA HŘBITOVĚ
Obec Troubsko v důsledku obsazenosti všech hrobových míst musí přistoupit k vybudování nových.
Vzhledem ke svahovitému terénu v místě na volném
prostranství za kolumbáriem bude nutné řešit úpravu
terénu formou opěrných zídek, tzn. kaskád. Zídky budou obloženy obklady z pohledového betonu tak, aby se
opticky a designově navázalo na stávající kolumbária.
Po dořešení drobné stavební dokumentace a technických záležitostí bude přistoupeno k realizaci.
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REKONSTRUKCE MOSTU X5
Obec nechala v loňském roce zpracovat projektové dokumentace na opravu dvou mostů a lávky u obecního úřadu. V současné době
máme kompletně dořešenou projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení na silniční most spojující ulici Školní a Národního
odboje, který se nachází u základní školy. Stávající těleso mostu je léta v havarijním stavu a aby obec nemusela z důvodu bezpečnosti
přistoupit k jeho uzavření, je nutné stávající most zbourat a započít výstavbu komplet nového mostního tělesa. Nový most bude šířkově
obousměrný a bude osazen chodníkem pro pěší. Tento chodník pak bude plynule navazovat z ulice Školní na ulici Národního odboje.
Dojde tím pádem ke zvýšení bezpečnosti především rodičů s dětmi, kteří chodí do blízké základní školy. Stavebně je realizace tohoto
mostu na poměry obce náročné technické dílo, u kterého bude nutná výstavba na pilotech a jehož budování se po dobu čtyř měsíců
dotkne provozu na ulici Školní. Obec má v rámci této akce požádáno o dotaci.

ROZŠÍŘENÍ MŠ A ZŠ
Vzhledem k nedostatečným kapacitám ve školce a chybějící velké učebně v základní škole nechává obec Troubsko zpracovat projektovou dokumentaci na nástavbu a přístavbu MŠ Troubsko. Původní záměr přístavby podkrovní patra nebyl vzhledem ke statické situaci
objektu možný. Bylo tedy přikročeno k přepracování hmotové studie objektu.
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Nově došlo na přístavbu patra nad částí kuchyně a přístavbu nového objektu vedle stávající školky. Z celkových úprav pak vzniká komplex, který bude navíc obsahovat venkovní učebnu (přístřešek) pro MŠ, úpravu a rozšíření kapacit stávající kuchyně a zázemí pro kuchyň,
dále pak novou třídu pro mateřskou školu a dvě nové třídy pro školu základní. Obě části jsou doplněny i o svoje jídelny, sociální zařízení,
kabinety pro vyučující, šatny a herny. Stávající budova školky pak bude zateplena a opatřena novou fasádou, která bude designově ladit
s novým objektem a vytvářet kompaktní celek staveb. V průběhu letošního roku by měla být projektová dokumentace hotova včetně
stavebního povolení. Reálná možnost výstavby by pak byla nejdříve v roce 2022 a bude podmíněna získáním dotace.

KATOLICKÝ DŮM
Pro letošní rok je v rámci dotace na obnovu sálu Katolického domu počítáno s rekonstrukcí a obnovou soklového obložení zdí sálu. Toto
bude provedeno z hranolů bukového dřeva dle návrhu p. Litworové. Práce provede společnost D.O.S.P, v. o. s., z Bosonoh v průběhu
měsíce března.

OSTATNÍ PROJEKČNÍ PRÁCE
Z dalších projekčních akcí, které jsou téměř před dokončením, bych zmínil výstavbu retenční dešťové kanalizace a výstavbu chodníku na
ulici U dráhy. Zde proběhla složitá jednání o připojení samotné kanalizace do kanalizace drah. Dále pak odkup soukromých pozemků na
chodník a v průběhu jsou i jednání se správcem silnice SUS-JMK, která z důvodu výstavby chodníku požaduje rozšíření komunikace o půl
metru na každé straně. Z dalších projekčních prací, které jsou v chodu, bych zmínil projekt na rekonstrukci povrchů chodníků i místních
komunikací v celé lokalitě za kostelem. Dále pak vybudování přechodů pro chodce na ulici Ostopovická – Sadová, Školní u ZŠ + OÚ a Národního odboje u OÚ. Součástí přechodů je i jejich nasvětlení. Dále je v projekčním řešení kompletní dopravní značení ulice Školní.
Bližší informace k akcím najdete na webu obce v sekci Budujeme, plánujeme, přispíváme.
Vítězslav Volánek
Zdroj: foto a vizualizace, obecní úřad
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Novinky v knihovně
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Dmitry GLUKHOVSKY: Metro 2034 – volné pokračování světového apokalyptického bestselleru
Christopher PAOLINI: Spát v moři hvězd – vesmírný sci-fi román od autora slavné série Odkaz dračích jezdců
Jeffery DEAVER: Hra na nikdy, Komunita truchlících – první dva díly nové detektivní série s hlavní postavou lovce odměn
Liane MORIARTY: Úplně cizí lidé – thriller odehrávající se v luxusních lázních uprostřed pustiny
Jo NESBØ: Království – detektivní příběh ze zapadlého horského městečka v Norsku, kde by se měl postavit luxusní hotel
Andrew MAYNE: Temný vzorec – další vyšetřování doktora Thea Craye
Lars KEPLER: Zrcadlový muž – v pořadí již osmý případ komisaře Joony Linny
Magda KNEDLER: Porodní sestra z Osvětimi – bestseller z období holocaustu
Karin LEDNICKÁ: Šikmý kostel 2 – pokračování románové kroniky ztraceného města Karviná odehrávající se v letech 1921–1945
Jojo MOYESOVÁ: Jako v hvězdy v temné noci – román pro ženy z období americké hospodářské krize
Sandra BROWNOVÁ: Střemhlavý pád – nový román slavné autorky svede na jednu cestu zkušeného pilota a půvabnou lékařku
Milena HOLCOVÁ: Babky na divoko – román o dobrodružném putování žen a jejich matek po Krétě
Evžen BOČEK: Aristokratka u královského dvora – zatím poslední pokračování humoristické série o jedné české šlechtické rodině
Mezi novinkami máme i jednoduché a krátké brožurky věnované ručním pracím (háčkování, jednoduchá šitá zvířátka, dekorace z korálků aj.). Na své si přijdou jak velké, tak malé tvořivé ručičky. :)

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jeff KINNEY: Deník malého poseroutky – Na spadnutí (14), Samá voda (15) – humorné vyprávění malého chlapce
Petra SOUKUPOVÁ: Klub divných dětí – příběh o přátelství čtyř dětí, které se odlišují od svých vrstevníků
John FLANAGAN: Hraničářův učen – kniha čtrnáctá – fantasy příběh mladého chlapce, který se učí hraničářskému řemeslu
Pavel ŠRUT: Lichožrouti se vracejí – další příběhy pidinárodu lupičů a žroutů ponožek
Dagmar MEDZVECOVÁ: Pohádky z lesa – pohádky o lese, které si vypráví datlí rodinka
Prvních dvanáct příběhů Čtyřlístku (1), Proslulé příběhy Čtyřlístku (3) – další příběhy Fifinky, Bobíka, Pindi a Myšpulína
Šmoulové – šmoulí komiks

DESKOVÉ A KARETNÍ HRY
Až bude knihovna opět otevřena bez omezení, přijďte si zahrát jednu či dvě partičky. Pravidel se nebojte, vše vás naučím. V zásobě
máme karetní klasiky UNO, Šestá bere (neboli krávy) nebo třeba Blafuj. Mezi deskovkami si můžete poměřit síly například v Karaku,
Česku nebo Faraovi. Paměť si můžete potrénovat na nově zakoupených Brainboxech Příroda či Pohádky. A nejmenší hráči si přijdou na
své v jednoduchém člobrdu. :)
Na vaši návštěvu se těší Lenka Krásná

Dopisy čtenářů
Chtěla bych touto cestou poděkovat naší knihovnici paní Lence Krásné, která si i v této nelehké době koronavirové najde čas na své
věrné čtenáře.
A když jsou nyní knihovny z nařízení vlády zavřené, ochotně přinese knihy až domů. Také je vždy milá a usměvavá. Jsem ráda, že máme
v naší obci takovou službu.
Monika Kroupová, čtenářka
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Z historie
Proč máme kostel tam, kde je, a jak vlastně vypadal jeho
předchůdce?
Možná každého z nás v životě napadlo, proč je vlastně náš kostel tak
daleko od nejstarší zástavby v obci. Při dnešním pohledu se může
zdát tato myšlenka úsměvná, ale pár desítek let zpět se kostel tyčil
na menším návrší zcela osamocen a nejbližší stavení byla vzdálena
více než půl kilometru. Důsledky tohoto stavu musíme hledat v dávné
minulosti, kdy pravěká (starověká) sídliště nahradila raně středověká
zástavba. Tehdejší ves byla situována právě v těsné blízkosti kostela
s místním názvem Malé pole. Vzhledem k nalezeným románským základům v prostoru hřbitova se odborníci domnívají, že kostelní pahorek
představoval sám o sobě v rovném terénu lehce opevnitelnou plochu,
tvořenou sídlem a s ním těsně související svatyní v podobě pozdně
románského kostelíku, jehož vznik lze datovat před rok 1250. Přesnou
podobu tohoto kostela dnes neznáme, neboť jeho základy jsou překryty stavbou barokního chrámu a pouze archeologický výzkum vně objektu by odkryl jeho přesnou podobu. Můžeme se však porozhlédnout
do okolních obcí, kde nacházíme příklad krásně dochované svatyně
z tohoto období v podobě kostela sv. Jakuba v Omicích. Pokud zapojíme trochu fantazie a představy, vzniká nám předpokládaný vzhled
původní románské stavby. Přesun vsi do dnešních míst proběhl pravděpodobně ještě v průběhu 13. století, ale tradice posvátného místa a pohřebiště byla zachována a respektována i v dobách výstavby
barokního chrámu.
Vítězslav Volánek
Foto: Kostel sv. Jakuba v Omicích, autor Vítězslav Volánek

Recept
Dnes jsem si pro vás připravila typickou velikonoční dekoraci a dezert zároveň. Mrkev a
jablko zjemní těsto.
Velikonoční zajíček
• máslo na vymazání formy
• rozdrcené piškoty na vysypání formy
• 4 vejce
• 150 g krupicového cukru
• 200 g polohrubé mouky
• sáček kypřícího prášku
• 2 mrkve, 1 jablko, oloupané, nastrouhané
• 2 hrsti rozinek + 1 lžíce rumu

Foto: zdroj pinterest
Předehřejte troubu na 180 stupňů. Formu vymažte máslem a vysypte rozdrcenými piškoty. Vejce vyšlehejte s cukrem do světlé a nadýchané pěny, mouku smíchejte s kypřicím práškem a pak sypkou směs vmíchejte k vaječné. Poté přidejte nastrouhanou mrkev i jablko a
nakonec i rozinky a rum. Těsto nalijte do připravené formy a v předehřáté troubě pečte 45 minut. Po vychladnutí ozdobte mašlí.
Dobrou chuť!
Veronika Gregerová
Troubský hlasatel | Z historie
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Fejeton
Psí procházka
Taková procházka s pejskem je hotový balzám na hlavu, je to taková malá pouť v rozjímání, při které však musíte zůstat nohama na
zemi a svého partnera pobíhajícího kolem neustále monitorovat. Ale pravdivě spíše než se věnujete rozjímání, hlídáte okolí, jestli proti
vám někdo jde s vodítkem v ruce. Je-li to pes, nebo fenka. Protože opačné pohlaví je ve většině případů zárukou bezpečného setkání,
to aby nelítaly chlupy a nebo účty od veterináře.
U nás na vsi je několik psích tras. Na „horním konci“ si můžete vyrazit Vyšehradem ke Střelicím a zahnout pak ke třem studním a dojít
až k lesíku pod Jaso, tedy pod bývalou vojenskou posádku. Já většinou směřuji dolů Zámeckou a na Družstevní, u Doležalů zahnu na
polňačku a podél potoka dojdu pod kostel, kde mohu pokračovat buď k trati a udělat kolečko Ostopovickou zpět ke kostelu, nebo zahnout vlevo a Liškami kolem hřiště a kaple zpět na Družstevní. Ono je to pejskovi zpravidla jedno. Rád půjde tam, kde si může začmuchat, a to se dá i na ulici, nemusí to být hned les nebo savana. Přirozeně se i rád proběhne bez vodítka, ale míst, kde by to mohl udělat,
ubývá, byla-li kdy jaká. Jedním z nich je i louka podél Lišek, bývá tam vyšlapaná cestička od koní. I ti musí jít na procházku a někdy jim
po pracovním dni závidím, že svoje páníčky nesou. Mne občas naše hafina táhne, zvláště k pozdnímu odpoledni, protože se těší na svůj
příděl v misce. Jsem pak středem uštěpačných poznámek, kdo koho vede na procházku. A na té louce se často pejsci prohání.
Bývaly v Troubsku časy, kdy pejskové a fenečky pobíhali volně, když se jim podařilo utrhnout ze řetězu či podhrabat plot. Také to nebyli
žádní rasově čistí hafánci. Po chodnících se pak válely bílé bobky, které se v nouzi nejvyšší daly používat jako míček na golf. Tu bílou
barvu způsobovala strava, pejsci baštili kosti. Já si nepamatuji, že by se bobky sbíraly, ale kdysi dávno se sbírané vykupovaly, protože
se používaly na moření kůží před činěním. Obsahují totiž enzymy rozkládající organické zbytky, snižují kyselost atp. To už se dnes bohužel neděje. A tak v Troubsku, když to nesbírají páníčkové, není, kdo by to sbíral. A to je někdy rána. Zvláště když hledíte nikoliv na chodník,
ale do tváře naproti jdoucího souseda nebo do displeje telefonu. Všichni ti, kteří s pejsky chodí, by si měli uvědomit, že tudy také chodí
další lidé a třeba i bez pejsků. Zažil jsem to několikrát na vlastní oči, jak po přidřepnutí psa dotyčný majitel odvrací pohled a posléze
rychle odchází. Tehdy je jedno, má-li pes čtyřicet, či pět kilo. Ta hromádka tam zůstane, nikam neodletí, nevykvete a nezkrásní. Trvá to
asi půl roku, než se rozloží, a to se dříve najde někdo, zpravidla údržbáři obce, kdo to uklidí. Pokud se ovšem nestane, že to jiný někdo
našlápne a roznosí po zbytku Troubska. Uvítal bych možnost výkupu, třeba 3 Kč za kus. Vzhledem k tomu, že se po příkopech často válí
vratné láhve, asi by to také nebylo moc platné.
Mezi psy jsou také osobnosti. Před lety dvaceti byl jednou jeden bernardýn na Liškách, ten se odpoledne zvedl, obešel svou trasu
Troubskem, na Kaťáku vyžebral nějakou tu dobrotu a vrátil se zpět domů na zaslouženou večeři. Ale psi by neměli chodit sami, hlavně
proto, že to není bezpečné. Za večerní procházky vyřítil se ze tmy pes, kousl překvapenou naši fenku a vzápětí zase zmizel ve tmě. Dříve
se to tak často nestávalo. Psi byli jen psi, nebyli to, jak se dnes často stává, rozmazlení a sebevědomí nevychovanci. Když už se toulali
po ulicích, zpravidla se člověku vyhnuli, protože je čekal kopanec anebo rána kamenem. Dnes je však pes kamarád, pro někoho ten jediný a nejbližší. Je to hlídač domova, byť někteří z nich vetřelce zpravidla uzdraví a ulížou k smrti. Naopak někteří majitelé by udělali lépe,
kdyby si pořizovali psy rovnou vycpané. Pes není tvor, do kterého se kope, případně se uvazuje k boudě. Musí se s ním pracovat, naučit
ho chování. Naštěstí je dnes spousta míst, kam se může majitel obrátit o radu, pravidelně tam psa cvičit a socializovat. Canis familiaris,
tedy pes domácí, je nejen kamarád, ale má v sobě velký díl šelmy. Takový čtyřicetikilový chlupáč má v čelistech sílu sto dvaceti kilo na
jeden centimetr čtvereční. A nikdy nevíte, co se mu v hlavě děje. Z vlastní zkušenosti vím, jak se ten největší plyšák z Troubska dokáže
mžiknutím oka proměnit v bestii, jíž z mordy visí nešťastný konkurent asi osmkrát lehčí. Je pak pozdě litovat nepozornosti. Proto by měl
být každý majitel zodpovědný. Možná by nebylo od věci dělat řidičák na psa.
Když ale odhlédnu od všech nesnází procházky se psem, určitě je to zdravé ujít denně tři čtyři kilometry. Po návratu z práce sice nemůžete rozjímat, jako když jdete sami, ale alespoň máte úplně jiné starosti. Zvláště když šlápnete do něčeho, co tu před vámi někdo
zanechal. Pěkný den vám všem, vašim pejskům a buďte zdrávi!
Přemysl Blažík
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V roce 2020 jsme vyhlásili fotosoutěž. Vyzvali jsme vás, abyste posílali fotografie, které vyfotíte na svých procházkách po naší
obci a v blízkém okolí. Možnost zasílat soutěžní fotografie skončila 31. 12. 2020.
Do soutěže se přihlásilo celkem 17 soutěžících. Děkujeme všem, kteří svá díla přihlásili. Oceněna budou první tři místa ohodnocená
porotou a první tři místa vzešlá z hlasování veřejnosti, tak jak je uvedeno v pravidlech soutěže uveřejněných na webu obce. Mohli jste se
tam také dočíst, že hodnocení soutěže proběhne v měsíci lednu 2021. Ale... my si plánujeme a zlý virus plány nás všech pořád mění…
V původním záměru bylo v měsíci lednu uspořádat výstavu těchto fotografií spojenou s hlasováním veřejnosti a také vyhlášením vítězů.
Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli celou akci posunout na dobu, kdy už se opět budeme moci setkávat a pořádat společenské
akce. Doufáme, že ta doba nastane co nejdříve a výstavu i vyhlášení vítězů si všichni pěkně užijeme.
Za organizátora soutěže, kulturní komisi obce Troubsko, Martina Volná

VESELÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY
PREJE REDAKCE TROUBSKÉHO HLASATELE
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