
připomenout především to, že jsou to svátky v kruhu našich 
nejbližších. Přeji vám tedy klidné prožitý času adventu, pohodu 
a krásný čas strávený v kruhu těch, které máte nejraději.
Říká se, že kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není 
žádný vítr příznivý. Přeji tedy vám všem šťastnou volbu vašich 
přístavů pro rok 2023, všechno dobré, zdraví a štěstí, a to nejen 
jménem svým, ale i jménem celého kolektivu obecního úřadu.

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka

Milí spoluobčané, v úvodu posledního letošního vydání Troubského 
hlasatele vás všechny co nejsrdečněji zdravím a přeji vám všem, 
abyste po náročném roce prožili klidný adventní čas se svými blízkými 
a v plném zdraví. Ani se vlastně nechce věřit, že je advent opět tady. 
Vždyť je to jako včera, kdy jsme byli plni očekávání na ten krásný čas. 
Nyní je konečně opět před námi a je jen na nás, jak s tím naložíme. 
Advent je obdobím všemožných příprav. Připravujeme se většinou 
hlavně tím, že uklízíme naše domovy a chystáme se na to, že budeme 
na Štědrý den chtít ostatní obdarovat a udělat jim radost. Také často 
navštěvujeme adventní koncerty, aby nás připravily a naladily na tu 
vánoční atmosféru. A samozřejmě vyrážíme na vánoční trhy, které 
byly v posledních letech tak trochu tabu. Nesmíme však zapomenout, 
že podstata adventního času a Vánoc tkví v něčem zcela odlišném. 
Na prvním místě je to čas strávený s těmi, které milujeme; čas 
rodiny a našich nejbližších. Vždyť i tvar adventního věnce nám má 
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MILÍ SPOLUOBČANÉ
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Betlém v Troubsku, foto Markéta Bobčíková 
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USNESENÍ

U S N E S E N Í ustavujícího zasedání č. 27 Zastupitelstva obce Troubsko konaného dne 24. 10. 2022 
v zasedací místnost Obecního úřadu Troubsko od 18.00 hod.

• 1a/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje hlasování zvednutím ruky.

• 1b/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje diskuzi zvlášť k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.

• 1c/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje ověřovatele zápisu JUDr. Milana Švejdu a Mgr. Jiřího Pospíšila.

• 2a/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje rozšíření bodu 5. Zřízení finančního, kontrolního výboru a zřízení místního vý-
boru pro Veselku.

• 2b/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje upravený program.

• 3a/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

• 3b/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje že, pro výkon funkce starosty obce a místostarosty obce bude člen zastupitel-
stva dlouhodobě uvolněn.

• 3c/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním zvednutím ruky.

• 3d/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí starostkou obce Troubsko paní Mgr. Markétu Bobčíkovou.

• 3e/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí místostarostou obce Troubsko pana Vítězslava Volánka.

• 4a/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí členem rady JUDr. Milana Švejdu.

• 4b/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí členem rady Ing. Dalibora Bartoše.

• 4c/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí členem rady Ing. Martina Křivánka.

• 5a/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko zřizuje finanční výbor v počtu 5 členů.

• 5b/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko zřizuje kontrolní výbor v počtu 5 členů.

• 5c/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí předsedou finančního výboru pana Mgr. Jiřího Pospíšila.

• 5d/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí předsedou kontrolního výboru pana Milana Svěráka.

• 5e/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí členy finančního výboru Mgr. Ing. Zuzanu Blažkovou, Ing. Dalibora Bartoše, 
JUDr. Zuzanu Hortovou a JUDr. Milana Švejdu.

• 5f/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí členy kontrolního výboru Ing. Martina Konečného a doc. PhDr. Petra Kanioka, 
Ph.D., Ing. Martina Křivánka, Vladimíra Rybu.

• 5g/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje zřízení místního výboru pro Veselku.

• 5h/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje počet členů místního výboru pro Veselku 3 členové.

• 5i/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí předsedkyni místního výboru Mgr. Helenu Sedláčkovou.

• 5j/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko volí členy místního výboru pro Veselku Ing. Blanku Helánovou a pana Pavla Rejdu.

• 6/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje zástupce obce Troubsko do školské rady Základní a mateřské školy Troubsko, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Ing. Martina Křivánka.

• 7a/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který není členem rady, vý-
boru a komise, dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 1 200 Kč s účinností od 1. 11. 2022 do konce volebního období. 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budou-
cích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
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• 7b/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je předsedou výbo-
ru, dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 3 000 Kč s účinností od 1. 11. 2022 do konce volebního období. 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.

• 7c/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem výboru, dle 
Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2 400 Kč s účinností od 1. 11. 2022 do konce volebního období. 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.

• 7d/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je předsedou komi-
se, dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 3 000 Kč s účinností od 1. 11. 2022 do konce volebního období. 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.

• 7e/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem komise, dle 
Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 2 400 Kč s účinností od 1. 11. 2022 do konce volebního období. 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.

• 7f/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem rady, dle 
Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v částce 4 000 Kč s účinností od 1. 11. 2022 do konce volebního období. 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.

• 7g/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje odměnu jako souhrn odměn, souběh dvou funkcí, dle Přílohy k nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb.

• 8a/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny předsedovi komise v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
v) zákona o obcích v částce 2 000 Kč s účinností od 1. 11. 2022 do konce volebního období. V případě nástupu náhradníka na uprázd-
něnou 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.

• 8b/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje výši odměny členu výboru nebo komise v souladu s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. v) zákona o obcích v částce 1 500 Kč s účinností od 1. 11. 2022 do konce volebního období. V případě nástupu náhradníka na 
uprázdněnou funkci bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě budoucích změn v obsazení jednotli-
vých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

• 9/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje místem pro uzavírání manželství obřadní síň obecního úřadu Troubsko, Zámec-
ká 150/8.

• 10/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko pověřuje Mgr. Markétu Bobčíkovou k zastupování obce Troubsko ve Svazku vodovodů 
a kanalizací Ivančice.

• 11/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko určuje pana JUDr. Milana Švejdu jako zastupitele pro řešení otázek územního plánu obce 
Troubsko.

• 12a/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko souhlasí s pracovněprávním vztahem mezi obcí Troubsko a členem zastupitelstva obce 
Troubsko panem M. S.

• 12b/27Z/2022 Zastupitelstvo obce Troubsko souhlasí s pracovněprávním vztahem mezi obcí Troubsko a členkou zastupitelstva obce 
Troubsko paní L. K.
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Naši jubilanti

pan Vladimír Horský, ul. Nár. odboje  70 let
pan Petr Antonický, ul. Sadová  70 let
paní Eva Prokešová, ul. Marie Cecilie 70 let
pan Jaroslav Trávníček, ul. Zámecká 70 let
pan akad. soch. Petr Jedlička, ul. Sekorova 70 let 
pan Josef Urbánek, ul. Vyšehrad  70 let
paní Jana Pavlíčková, ul. Luční 71 let
pan Jaroslav Pavlíček, ul. Luční 71 let
paní Helena Nečesaná, ul. U Lednice 71 let
paní Eva Chaloupková, ul. Slunná  71 let
pan Antonín Káňa, ul. Nár. odboje 71 let
pan Ing. Stanislav Kulhánek, ul. Nár. odboje 71 let 
paní Hana Cetkovská, ul. Nár. odboje 72 let
paní Alena Svobodová, ul. Pod Vinohrady 72 let
pan Vladimír Ryba, ul. Vyšehrad 72 let
pan Lubomír Machač, ul. Sadová 72 let
paní Vlasta Pazourková, ul. Lišky 73 let
paní Zdeňka Jonášová, ul. Nár. odboje 73 let
paní Jana Doležalová, ul. U Dráhy 74 let
paní Mária Horáčková, ul. Školní 74 let
pan Ing. Jan Pazourek, ul. Nár. odboje 74 let
paní Marie Coufalová, ul. Nár. odboje 74 let
paní Marie Truncová, ul. Nár. odboje 74 let
pan Miroslav Duchoň, ul. Nár. odboje  74 let
pan Ing. Vladimír Procházka, ul. Nár. odboje 75 let
pan Ing. Robert Chmela, ul. Vyšehrad 75 let
pan Zdeněk Vyzibla, ul. Pod Vinohrady 76 let
pan Josef Kazda, ul. Veselka 76 let
pan Karel Holík, ul. Nár. odboje 76 let
paní Vladislava Černíková, ul. Nár. odboje 77 let
paní Slavomíra Vodáčková, ul. U Dráhy 77 let
paní Ludmila Zmrzlíková, ul. Vyšehrad 78 let
pan Rudolf Kostelecký, ul. Jihlavská 78 let

pan Jaroslav Mikulášek, ul. Vyšehrad 78 let
paní Ludmila Velebová, ul. Vyšehrad 79 let
pan Jiří Matoušek, ul. Nár. odboje 79 let
pan Pavel Svoboda, ul. Nár. odboje 79 let
paní Jana Široká, ul. Sadová 79 let
paní Jindřiška Pazourková, ul. U Rybníka 79 let
pan Václav Vyzibla, ul. Pod Vinohrady 79 let
paní Anna Bučková, ul. Nová 80 let
paní Eva Čupová, ul. Veselka 80 let
paní Květoslava Svobodová, ul. Jihlavská 80 let
pan Pavel Veleba, ul. Vyšehrad 80 let
pan Pavel Mífek, ul. Zámecká 80 let
paní Danuše Ruberová, ul. Vyšehrad 80 let
paní Olga Fialová, ul. Nár. odboje 81 let
paní Marie Partyková, ul. Nár. odboje 81 let
pan August Turek, ul. U Lednice 82 let
paní Marcelína Valentová, ul. Nár. odboje 82 let
paní Jindřiška Bartoňková, ul. Nár. odboje 82 let
paní Jaroslava Kroupová, ul. Školní 83 let
paní Věra Tkáčová, ul. Nár. odboje 83 let
pan Karel Váňa, ul. Nová 83 let
pan Ing. Vítězslav Žák, ul. Ostopovická 83 let
paní Marie Vágnerová, ul. U Dráhy 84 let
pan Ladislav Dvořák, ul. Nár. odboje 85 let
paní Vlasta Bartoňková, ul. Nová 86 let
paní Bohumila Sáčková, ul. U Dráhy 89 let
paní Zdeňka Potužáková, ul. Nová 90 let
paní Mária Hanušová, ul. Vyšehrad 93 let
paní Marie Jeřábková, ul. Sadová 94 let
paní Marie Berková, ul. Družstevní 97 let
 

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

V měsíci prosinci 2022, v lednu a únoru 2023 slaví životní jubileum tito naši vážení spoluobčané: 

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

L. Chaloupková. matrikářka
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V listopadu se uskutečnilo vítání nových občánků do života. Děti mezi občany naší obce přivítala starostka paní  Mgr. Markéta Bobčí-
ková. S pásmem básniček a písniček vystoupily děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Marty Egberts.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Přivítány byly tyto děti:

Dita Matyášová z ulice Hodakova
Natálie Pokorná z ulice Vyšehrad
Bartoloměj Škrleta z ulice Jihlavská
Ondřej Šulák z ulice Jarní
Andreas Vitovský z ulice U Lednice   
Dorota Faterová z ulice Zámecká             
Klára Večeřová z ulice U Rybníka
Yousef Fadhil z ulice Ostopovická
Tomáš Večeřa z ulice U Rybníka

Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojené dětství. Libuše Chaloupková, matrikářka

Foto Libuše Chaloupková
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ZŠ a MŠ Troubsko

Pomalu nám odchází podzim a krásně zbarvené listí již zhnědlo a opadalo. Je stále více mlhavých i mrazivých rán, večery se prodlužují 
a ráno nás sluníčko vítá zase o něco později. Ve škole jsme uzavřeli první čtvrtletí a s potěšením si připomenuli, co vše se nám již poda-
řilo. Děti mají za sebou tři měsíce výuky. Čtvrtletní práce jsou napsány. Od září se rozdalo hodně jedniček, ale pochopitelně se objevují 
i známky poněkud horší. Díky kreativitě a pracovitosti pedagogů si žáci učivo osvojují zábavnou formou a činnostně. To vede k větší 
fi xaci nových poznatků a umožňuje jejich lepší aplikaci při řešení konkrétních úkolů. Letos se nám učí výrazně lépe. Nejsme svazováni 
ani testováním nebo karanténami, takže děti mohou bez omezení navštěvovat školní výuku i programy školní družiny. Odpoledne si tedy 
mohou zahrát deskové hry, malovat a tvořit ve výtvarném kroužku, zkusit práci s hmotou v keramickém kroužku nebo rozvíjet znalosti 
v kroužku IT. Jako každoročně nabízíme i sportovní a pohybové aktivity a hudební školu J. Babáka.

Provoz školy a zajištění pomůcek, výukových materiálů a aktivit pro žáky je nákladná záležitost. Díky podpoře zřizovatele, Obci Troub-
sko, a mnohým dotačním výzvám, které se nám daří získávat, máme všechny třídy vybaveny dataprojektory, vizualizéry a notebooky 
nebo tablety pro žáky. V září letošního roku jsme opět získali další dotaci z Evropské unie. Tentokrát s názvem Operační program Jan 
Ámos Komenský.  Z takto získaných prostředků budeme pořizovat jak pomůcky, knihy a výukový materiál, tak i organizovat besedy, di-
vadla, dílny nebo projektové dny. Pro letošní rok toho máme již hodně naplánováno a ledacos jsme již zvládli. Žáci navštívili planetárium, 
Vida! science centrum, Anthropos. Rádi poseděli v Knihovně Jiřího Mahena nebo si poslechli zajímavosti o životě lišky i o práci a životě 

s vodícím psem. 

Kromě zajímavých besed a návštěv mají naši žáci možnost zúčastnit se různých soutěží a utkání. Při nich si porovnají svoji zdatnost 
v různých vzdělávacích oblastech. V říjnu proběhlo školní kolo olympiády v matematice, kterého se zúčastnilo celkem deset žáků páté-
ho ročníku. Čtyři z nich postoupili do dalšího kola. Počátkem listopadu jsme zorganizovali školní kolo Bobříka informatiky a v prosinci 
se děti začnou připravovat na třídní kolo v recitační soutěži. Od září se během hodin tělesné výchovy děti seznamují s různými spor-
tovními disciplínami. Od počátku listopadu probíhá ve všech ročnících testování fyzické zdatnosti pod záštitou MŠMT. V rámci tohoto 
šetření si žáci vyzkouší člunkový běh, skok daleký z místa, vytrvalostní člunkový běh a leh-sed. Výsledky budou zpracovány a závěry by 
nám měly nastínit, jak je na tom současná dětská populace s pohybovými dovednostmi.

Za všechny děti a zaměstnance vám přeji poklidnou adventní dobu, krásné vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví a hodně sil 
a optimismu.      

         Mgr. Ivana Kašparová, ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

  

PODZIM 2022 VE ŠKOLE A VE ŠKOLCE

 foto zdroj ZŠ a MŠ Troubsko
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Období adaptace uteklo jako voda a my s dětmi se snažíme ne-
zahálet. Rozvíjíme jejich znalosti, co se týče slušného chování 
a denního života. Zaměřujeme se na všechny oblasti rozvoje 
osobnosti. Běžný režim dětem zpestřujeme organizováním růz-
ných vzdělávacích akcí.

V říjnu se na zahradě mateřské školy uskutečnila akce Dýňování, 
kde si děti s pomocí rodičů vydlabaly své dýně, které nám poté 
zdobily zahradu školky a navodily podzimní atmosféru. Na za-
čátku listopadu jsme se společně vydali navštívit VIDA! science 
centrum, kde bylo pro děti připravené divadelní představení s ná-
slednou exkurzí. Také k nám do školky zavítalo divadlo Úsměv s 
pohádkou Míček Flíček. V prvních listopadových dnech nemohlo 
chybět povídání o Dušičkách, ale také Halloweenský den v MŠ, 
kdy se děti převlékly do různých kostýmů.

Podzimní dny se pomalu chýlí ke konci a děti se začaly těšit na Vá-
noce. Na zimní období jsme se začali připravovat povídáním o sva-
tém Martinovi a pranostikách s ním spojených. Následně nastalo 
nacvičování koled, básniček, divadelního představení a tanečků na 
vánoční besídku. Děti se už nemohou dočkat, co jim letos Ježíšek 
nadělí pod stromeček, a netrpělivě si o tom ve školce povídají. 

Přejeme vám pokojný a radostný adventní čas, pohodové chvíle 
prožité s rodinou a v roce 2023 hodně zdraví, štěstí a lásky.

Za děti, pedagogy a provozní pracovníky MŠ, Mgr. Kateřina Kamenická. 

PÁR SLOV ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Brzy nám začne předvánoční čas, a tak nám dovolte, pro navození pohodové nálady, podělit se s vámi o fajn recept na vánoční skořico-
vý věnec. Upečením vánočního skořicového věnce, buď uděláte příjemnou změnu, nebo si ho upečete navíc k tradiční vánočce. Tento 
věnec nejen ozdobí sváteční stůl, ale i výborně chutná.

Těsto: 

1 kostka droždí

110 g cukr krupice

200 ml teplého mléka

necháme vzejít kvásek, přidáme:

4 žloutky

125 g másla

250 g polohrubé mouky

250 g hladké mouky

špetka soli, trošku rumu,

necháme vykynout.

Z vykynutého těsta vyválíme plát těsta 

jak na roládu a ten následně natřeme touto směsí:

100 g másla

3 lžíce cukru

3 kávové lžičky skořice

Připravený plát smotáme jako roládu, kterou podélně rozřízneme a smotáme do věnce. Na závěr upečeme.

 

Za kolektiv pracovníků školní jídelny vám přeji krásné prožití svátků vánočních Svatava Tomanová, vedoucí jídelny. 

foto zdroj ZŠ a MŠ Troubsko
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VÁNOCE 2022 | „Vy jste světlo světa“ (Mt 5,14)
Podle Bible prvním stvořitelským dílem Božím bylo světlo, které prosvítilo temnoty světa. Známe dobře situaci, kdy se nacházíme někde 
v temnotě. Nic nevidíme, jakoby kolem nás nic není. A najednou zazáří světlo, které osvítí všechno kolem nás. Zkusme si tento moment 
přirovnat okamžiku stvoření. Jako by na místě toho tmavého NIC bylo všechno kolem nás stvořeno.

Neodmyslitelně k Vánocům patří světlo, které postupně nabývá intenzity, např. na adventních 
věncích. Do světa plného temnot přichází světlo. Přichází jako malé novorozené dítě, jehož 
jméno je velmi často vyslovováno, aniž ta pozornost se upíná na to dítě. Převážně je orientová-
no na nepřeberné množství materiálních hodnot, které sice přinášejí radost, splnění přání, ale 
s rozbalením dárků jako by to světlo zůstalo jen v soukromí. A přesto toto světlo chce působit 
více. Má proměňovat temnoty uzavřenosti do sebe, sobectví a lhostejnosti k svému okolí. To 
malé dítě později řekne na nářky nad zlem, které trápí svět: Vy jste světlo světa. Každé sebe-
menší dobro, slovo, které podpoří pravdu, překoná lhostejnost vůči svému okolí, bude světlem.

Možná v důsledku energetické krize bude třeba šetřit čerpání ze zdrojů energetických sítí. 
Tím více je třeba nešetřit energií vztahů mezi sebou navzájem a čerpat ze zdroje betlémského 
Dítěte.

S ubývajícím denním světlem v závěru roku nabývá velkého významu světlo, kterým si chceme tem-
notu prozářit. Rozzářené hřbitovy na začátku listopadu svědčí o vděčnosti za ty, kteří byli světly na-
šeho života a jejichž památka nám září dále. Nakrátko zasvítí světlo sv. Martina, které pomalu střídá 
postava Mikuláše s jeho světlem dobroty a milosrdenství. Pak už se ujímá suverénně hlavní pozor-
nosti 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 Ježíšek, 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 vět-
šině 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 jed-
nou 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 přijali, 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

 

OPRAVA KOSTELA
Při příchodu k farnímu kostelu je zřejmé, že tam probíhají prá-
ce. Prozatím je jen otlučená omítka.
Obsahem projektu v roce 2022 byla první etapa prací na ob-
nově fasády, kdy byla provedena sanace vlhkosti ve spodních 
(soklových) částech po obvodu výše kostela. Zvětralé a vlhkostí 
poškozené omítky byly odstraněny, zdivo bylo odspárováno. Lo-
kálně u nejvíce zavlhlých míst byla použita injektáž (v částech 
kostela – západní průčelí kostela, severní fasáda kostela, dále u 
jižní vystupující části kostela a u východní strany, kde je umís-
těna sakristie). V této injektáži, která není při zběžném pohledu 
vidět, je podstatný díl této etapy prací. Náklady činily 233 605 Kč. 
Vyslovuji zde velký dík za individuální dotaci z rozpočtu Obce 
Troubsko ve výši 100 000 Kč.
Práce byly provedeny v souladu se závazným stanoviskem vy-
daným MěÚ Šlapanice ve spolupráci se zástupci památkové 
péče. Práce budou pokračovat v příštím roce.

             František Koutný, farář

Farnost TroubskoFarnost Troubsko

Foto:  František Koutný 

Foto:  František Koutný 
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Spolky, kluby, akce
SPOLEČENKÝ PLES

U příležitosti konání Společenského plesu obce Troubsko, který se bude konat v Katolickém domě v 
pátek 3. 2. 2022, pořádáme výstavu fotografi í z fotosoutěže Troubsko vašima očima 2022. Hlasování 
veřejnosti o nejlepších fotografi ích proběhne v den konání plesu od 17.00 do 19.00 hodin, účastníci 
plesu mohou hlasovat až do 22.00 hodin. Vítězové soutěže budou vyhlášeni v průběhu večera.
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PODZIMNÍ FOTBALOVÉ POSTŘEHY 
V podzimní fotbalové sezóně jsem zavítal na dvě fotbalová utkání troubských fotbalistů. A věřte, že obě byla nabitá. První góly a druhé 
emocemi. 
Tak tedy popořadě. Za vlídného podzimního počasí jsem nejprve mohl být svědkem toho, jak si to naši kluci, kteří se vyhřívali na prvním 
místě tabulky, rozdali s druhým týmem soutěže z Přímětic. Namlsaný předchozími výsledky jsem rozšafně nadhodil předsedovi fotbalo-
vého oddílu Romanu Holičkovi, kterého jsem potkal před vstupem na hřiště, zda se mohu těšit na góly. Na to se jen se lišácky pousmál 
a prohodil, že snad… No a tak poté, co jsme přežili prvních pět minut, kdy se aktivní hosté tlačili mocně na naši bránu, spustili hoši gólem 
na 1:0 v 7. minutě kanonádu. A když napíši, že ve 34. minutě bylo, jak by řekl Míra Bosák, vymalováno, tak nepřeháním, protože na tabuli 
svítilo 6:0. Zápas se tak v poklidném tempu dohrál s výsledným skóre 6:1, což bylo slušné razítko na potvrzení prvního místa v tabulce. 
Mnohem těžším soupeřem se pak ukázaly být v posledním kole Tuřany. Byl to doslova boj o každý metr trávníku, který však byl dlouho 
v regulích fotbalových pravidel. Lavička hostů ovšem přijela evidentně nabroušena a při sebemenší příležitosti se bouřila, jako by se 
na hřišti vraždilo. Zde se poprvé a bohužel ne naposledy projevila nezkušenost hlavního rozhodčího. Jsem přesvědčen, že vyloučení 

nesmyslně běsnících funkcionářů a trenéra hostů mohlo rázně sjednat pořádek pro celý zbytek zápasu. No, nestalo se. Naše domácí la-
vička se pak bohužel nechala strhnout a bylo zaděláno na melu. Rozhodčí kupil chyby a jedna z nich rozpálila našeho trenéra Petra Bur-
číka tak, že byl přísně vyloučen. Vyloučení neminulo ani našeho hráče za peprné oslovení hlavního rozhodčího. No, abych nezapomněl 
na fotbal jako takový, tak tedy žádná krása to nebyla, ale kluci bojovali ze všech sil. Góly tentokrát nečekejte, nebyly, takže 0:0. Mizerný 
výkon rozhodčího byl podtržen v dusné atmosféře posledních minut tím, že namísto toho, aby utkání v klidu ukončil přesně v 90. minutě, 
nastavoval čas, který se mu vymstil. Při posledním nákopu do našeho brankového území hosté ve výskoku brutálně sestřelili našeho 
mladého gólmana. Nemusím asi říkat, jaká vřava nastala… Gólman skončil s otřesem mozku, viníci bez karetního trestu a rozhodčí jako 
zázrakem bez újmy v kabinách. V očích některých dam se při odchodu mladého gólmana zaleskla slza. Uf, to byla tedy úplná jiná podí-
vaná, než jsem byl doteď v Troubsku zvyklý. Alespoň díky za remízový bodík. Vzhledem k prvnímu místu v tabulce nemohla pochopitelně 
chybět ani tradiční závěrečná oslava na sokolovně, vzorně připravená Romanem Štrofem.

        Tak tedy hoši gratulace k prvnímu místu a jen tak dále!

            Milan Švejda

FOTBAL

Foto Milan Švejda
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SK VESELKA 
MALÁ KOPANÁ – 3. LIGA
Do sezony 2022–2023 vstoupilo mužstvo Veselky remízou a porážkou, ale pak se vše obrátilo k lepšímu a přišly samé výhry. Těší mě, 
že většina hráčů pochází z Veselky či Troubska nebo tam bydlí. SK Veselka děkuje všem fanouškům za podporu a přízeň.

1. kolo FC Fenix Brno – SK Veselka 5:5 (Branky: Dvořáček D. 3×/Bednář M./Sedláček D.)
2. kolo SK Veselka – FC Poutník  3:4 (Dvořáček D. 2×/Dvořáček J.)
3. kolo Chievo Taverna – SK Veselka 3:4 (Dvořáček D. 3×/Bednář M.)
4. kolo SK Veselka – Vamos Amigos 2:1 (Dvořáček J./Bednář M.)
5. kolo Rebešovice – SK Veselka  1:8 (Soukop M. 6×/Král R./Sedláček D.)
6. kolo SK Veselka – Royal Flush  5:0 (kontumačně)
7. kolo KMK Dynamo Brno – SK Veselka  2:3 (Helán J./Král R./Dvořáček D.)
8. kolo SeaCom – SK Veselka  2:6 (Dvořáček D. 2×/Bednář M. 2×/Dvořáček J./Sedláček D.)
9. kolo SK Veselka – UniStars Brno 1:0 (Dvořáček D.)
10. kolo Beers United – SK Veselka  0:1 (Dvořáček D.)
11. kolo Corinto – SK Veselka  (hraje se v pátek 18. 11.)

Foto Pavel Rejda

CELKOVÁ TABULKA SOUTĚŽE
   Mužstvo Z V R P Skóre Body
1  SK Veselka 10 8 1 1 38:18 25
2.  UniStars Brno 11 8 0 3 51:19 24
3.  Corinto 10 7 0 3 38:29 21
4.  FC Poutník 1552 10 6 2 2 38:26 20
5.  Beers United 11 6 0 5 36:30 18
6.  Chievo Taverna 10 5 1 4 32:31 16
7.  Rebešovice 10 4 2 4 36:34 14
8.  FC Fénix Brno 10 3 4 3 36:37 13
9.  Vamos Amigos 10 2 2 6 30:40 8
10.  KMK Dynamo Brno 10 2 1 7 26:49 7
11.  Royal Flush C 10 1 3 6 19:42 6
12.  SeaComp 10 1 0 9 13:38       3
(Všechny výsledky na: Brněnský svaz malé kopané (www.malakopanabrno.cz)
       Pavel Rejda
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ZAHRÁDKÁŘ I

VÝLET TROUBSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ DO VINNÉHO SKLÍPKU

Opět po dlouhých třech letech, kdy se nemohlo moc jezdit kvůli covidu, jsme naplánovali výlet po jižní Moravě. První zastavení bylo 
v obci Petrovice u Moravského Krumlova, kde stojí došková chalupa, jediná na Znojemsku. Obec tuto stavbu zakoupila od původních 
majitelů, opravila a zřídila zde malé muzeum ze života domkařů v 18. a 19. století. Muzejní sbírku tvoří předměty, které dokumentují 
historii obce a regionu, hospodářskou činnost našich dědů i vybavení domácností našich babiček. Většina exponátů, které jsou zde vy-
staveny, pochází z darů petrovických občanů a příznivců muzea z celé republiky. U chalupy je malý dvorek, kde jsou jen malé chlívky pro 
kozu a drůbež. V kůlně je umístěna expozice drobného zemědělského a řemeslnického nářadí. Do předzahrádky byla nasázena původní 
květena a bylinky. Hodná paní starostka z Petrovic nás ochotně provedla a vykládala o historii tohoto místa.

Druhou zastávkou byl zámek v Miroslavi. Na místě bývalé tvrze vyrostl postupně zajímavý zámek, kde dříve bylo i odborné učiliště. Až 
po roce 1990, kdy město zámek koupilo, zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce. V budově se mnoho původního inventáře nedochovalo. 
V současné době slouží k výstavám moderního umění.

Večer nás čekalo přátelské posezení ve sklípku u Holcových v Dolních Dunajovicích. Jídlo bylo dobré, víno drahé, takže tři hodiny bohatě 
stačily. Odjeli jsme malým autobusem značky Mercedes s kapacitou 20 osob domů do Troubska.

          Pavel Doležal – jednatel ČSZ Troubsko

Foto Petr Váňa



14 |

KOLÁČ PRO HOSPIC
Letošní ročník tradiční sbírky Koláč pro hospic byl pro Oblastní charitu Rajhrad mimořádně úspěšný, dárci jej podpořili částkou 444 
368 Kč. „Když jsme rozpečetili poslední kasičku a dostali se ke konečnému výsledku, euforie byla neuvěřitelná,“ říká jedna z organizá-
torek sbírky. Na mnoha místech v Rajhradu a jeho okolí lidé lůžkový a mobilní hospic podpořili částkou 348 515 Kč a na sbírkový účet 
zaslali 95 853 Kč. 

Z tohoto výtěžku rajhradská Charita zafi nancuje:
• oxygenátory
• glukometry
• příslušenství pro odsávačky
• teploměry
• tlakoměry

OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD

TŘ ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 V TROUBSKU
Stejně jako každý rok také letos připravujeme i v naší obci Tříkrálovou sbírku. Koledníci budou obcházet v sobotu 7. 1. 2023. 
Pro přihlášení dětí do koledování a pro dobrou organizaci tras kontaktujte předem paní Blažíkovou, tel. 774 429 809.

Poslat fi nanční dar můžete také z pohodlí domova při sledování Tříkrálového koncertu na ČT1 v neděli 8. 1. od 18.00.

Oblastní charita Rajhrad děkuje vám všem obyvatelům Troubska, kteří přispějete na dobrou věc.

            

foto zdroj Charita Rajhrad

• převazový materiál
• pomůcky k péči o dutinu ústní
• pleny a další hygienické a kosmetické prostředky
• výživové doplňky a další

S realizací Koláče pro hospic letos opět pomáhalo mnoho fi rem, obcí i dobrovolníků, mezi ně patří i naše obec Troubsko.



Pojďme spolu
do Betléma

Srdečně Vás zveme na živé vyprávění vánočního
příběhu o narození Ježíška. 

Ve čtvrtek 22. prosince 2022
v 17 30

Přijďte si s námi zazpívat koledy, pozdravit Ježíška,
ochutnat punč, vánoční čaj a perníčky

na dětské a fotbalové hřiště na Veselce.

Betlémští se na Vás těší! 

| 15
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DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
 na číslo 87 777
Trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
 na číslo 87 777
Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Koledující Tři králové vám přinášejí radost a Boží požehnání. 
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika, 
pomůžete tak lidem v nouzi! 

 Fiinančníí dar lzze také zaslat na účet: 66008822/0800             VVS 77799666620000

500  Kč 11000  Kčč 22000  Kčč vvvooolná částkkkaa

         

TTTŘŘÍÍKKRRÁLLOVVÝ KOONCERT V NEDĚLI 8. LEDNA OD 188 HODDIN NA ČČTT111

www.trikralovasbirka.cz @trikralovasbirka trikralova_sbirka

Trikralova
sbirka
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Milí přátelé,

chceme ze srdce poděkovat za vaši štědrost v minulém ročníku Tříkrálové sbírky. 
V obcích, kde působí Oblastní charita Rajhrad, se loni vybrala částka 5 305 652 Kč. 
Velice si vážíme vaší podpory, která rok od roku sílí a díky níž můžeme nadále od-
borně i lidsky pomáhat seniorům, nevyléčitelně nemocným lidem, lidem se zdra-
votním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni nebo ohroženým 
dětem a mládeži. Díky vašim příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé z projektů 
a u jiných jsme se posunuli kupředu.

Výtěžek sbírky pomohl:
• financovat nový zadní vchod/dveře s dálkovým ovládáním v Domě léčby bolesti 

s hospicem sv. Josefa,
• financovat nový výtah u zadního vchodu,
• financovat nákup zvonků k pacientským postelím.

 

V následujícím roce bychom výtěžek rádi využili na:
• pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb,
• otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů,
• pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče,
• vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
• podporu mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou síť, 
• zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby.

Vaše důvěra je pro nás závazkem 
a současně velikým povzbuzením do další práce. 
Prosíme vás proto o podporu. Děkujeme! 

Mária Durkáčová, koordinátorka dobrovolníků
Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Tel.: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.facebook.com/OblastniCharitaRajhrad/
www.rajhrad.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz
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Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1 
E-mail: tks@charita.cz • www.trikralovasbirka.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle osvědčení 
Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP/1327710/2012 
a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.

5 % 5 %
10 %

15 %65 %

65 % místní charity
15 %  diecézní charity
10 %  pomoc do zahraničí
5 %  zákonné režie sbírky
5 %  projekty Charity ČR

DALŠÍ ROČNÍK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY SE USKUTEČNÍ OD 1. DO 15. LEDNA 2023

Rozdělení výtěžku
Tříkrálové sbírky
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V minulém čísle zpravodaje jsme vás seznámili s projektem na podporu čtenářské gramotnosti, jehož jsme se letos zúčastnili poprvé. 
A rozhodně ne naposledy! Téma Co vypráví voda nás inspirovalo k vytvoření jednoho zářijového čtenářského odpoledne s příhodným 
názvem Co vypráví kapka vody. Proč zrovna kapka? V této čtenářské dílně jsme si totiž četli z nové knihy Aleny Mornštajnové Kapka Ája. 
A nejen četli. Povídali jsme si o vodě, vodních živočiších, a dokonce i malovali Ájiny další příhody. Je to totiž malá kapka, která chodí do 
školy jako vy, děti, a tam se učí třeba vypařovat, proměnit se na led či sněhovou vločku nebo vytvořit duhu. A jak už to na světě chodí, 
dostane se do menších potíží kvůli jiné namyšlené kapce Dáje. Ale nebojte, vše dobře dopadne a stanou se z nich velké kamarádky.  

O kapce Áje, jsme si četli také s dětmi z naší troubské mateřské školky. V knihovně jsme přivítali obě třídy, Koťata i Medvíďata. Byla 
to příjemně strávená dvě dopoledne. S dětmi jsme si povídali o tom, kde, s kým a co nejraději čtou, jak to v knihovně chodí a také jak 
bychom se měli ke knížce chovat. Nechybělo oblíbené prozkoumávání knihovny, listování a čtení knih dle vlastního výběru. Moc nás 
těší, že se vy, děti, po návštěvách knihovny se školkou či školou vracíte vypůjčit si vyhlédnuté knihy v pátek odpoledne s mamkou nebo 
taťkou. 

Projekt Jižní Morava čte jsme zakončili 11. listopadu předáním odměn malým výtvarníkům a literátům. Celkem se do soutěže zapojilo 
7 dětí. Děkujeme moc šesti malířům – Dorince Helánové, Anežce a Ondrovi Helánovým, Jonášku Opravilovi a Majdě s Aldou Krásným za 
jejich obrázky inspirované vodou. A také děkujeme Emmičce Řezáčové za úžasný příběh Dobrodružství tučňáků. Moc vám přeji, abyste 
uspěli i v krajském kole.

Při výběru novinek jsme mysleli především na vaše tipy a přání. Rozšířili jsme nabídku komiksů pro děti. Pojďte si vypůjčit Avengers, 
Ligu supermazlíčků, My Little Pony nebo Superhrdinky. Rozšířili jsme také oblíbené série Kouzelná třída od Zuzany Pospíšilové nebo Dě-
dečku, vyprávěj od Ladislava Špačka. Řadu čtenářek potěšíme novinkami od oblíbených autorek – Anny Jacobsové (Panský dům: Bouře, 
Ostrov tisíce hvězd), Sandry Brownové (Letenka z džungle), Diany Gabaldon (Pověz včelám, že se nevrátím), Táni Keleové-Vasilkové (Slzy 
a smích), či Julie Caplinové (Domek v Irsku). Milovníci napětí se mohou začíst do novinky od Lisy Reganové (Pohřbené kosti), Roberta 
Bryndzy (Osudné svědectví) nebo Larse Keplera (Pavouk).

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám klidné vánoční svátky strávené ve společnosti vašich nejbližších.

            Lenka Krásná   
      

Knihovna

PODZIM V KNIHOVNĚ

foto Lenka Krásná
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foto Lenka Krásná

22. 12. 2023 Živý betlém (v 17.30 na hřišti Veselka) 

20. 1. 2023 Sportovní ples SK Veselka

28. 1. 2023 Folklórní ples

3. 2. 2023 Společenský ples obce Troubsko  

12. 2. 2023 Dětský maškarní karneval

18. 2. 2023 Masopustní průvod obcí

21. 2. 2023 Ostatková zábava

Kalendář akcí
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Stalo se
MALÝ VÝLET PO ZAJÍMAVOSTECH NAŠEHO OKRESU – ZÁŘÍ 2022

Obec Troubsko připravila pro své občany autobusový zájezd do dvou zajímavých míst za poznáním historie, kterou máme takřka za humny.

První návštěvou byla ve městě Dolní Kounice prohlídka ženského kláštera Rosa Coeli (růže z nebes). Do dnešních dnů se zachovaly 
rozsáhlé zbytky románského kamenného kostela v obvodovém zdivu západního a severního ambitu. Mystické místo, kde je absolutní 
ticho, říká se, že uprostřed kostelní lodi je místo, kde působí silná pozitivní energie. 

Klášter založený koncem dvanáctého století za dobu své existence prošel přestavbami až do husitských válek, kdy byl údajně vypleněn, 
na počátku šestnáctého století pak byl opuštěn. Po pokusech o obnovení kláštera byl požárem opět zničen roku 1703. Teprve po roce 
1927 bylo zastaveno devastování kláštera a postupně se ruina začala sanovat a udržovat. Zřícenina byla předána do správy právě se 
tvořícího Komitétu pro záchranu památek v Dolních Kounicích, čímž se tato vzácná památka stala obecně přístupnou, neboť společnost 
v ní zajišťovala průvodcovskou činnost. 

Úžasný je pohled z patra stavby na kounický hrad – zámek, který se tyčí na kopci nad městem. Určitě stojí také za návštěvu, tak snad 
někdy příště. Při odjezdu z Kounic jsme míjeli jednu svatbu. Tak to budeme mít štěstí!

Druhou zastávkou byl zámek v Moravském Krumlově, kde jsme si prohlédli všech dvacet velkoformátových pláten Slovanské epopeje 
od světoznámého ivančického rodáka, malíře, grafi ka a designera Alfonse Muchy. Mladá paní průvodkyně nám u každého plátna vyprá-
věla historii a dění zachycené geniálním malířem, na kterém pracoval téměř osmnáct let. 

Na nádvoří zámku se zrovna konal Burčákofest, vystupovaly zde různé hudební skupiny. Kdo měl štěstí, potkal Vaška Neckáře a Bacily, 
kteří se zrovna chystali na vystoupení.

V restauraci hotelu Rokiten jsme dobře pojedli a vydali se na cestu do Troubska. Výlet byl zajímavý také tím, že řada lidí nikdy epopej 
neviděla, nebo už hodně dávno, takže si znovu osvěžila paměť o tomto unikátním díle.
           Pavel Doležal

foto Petr Váňa
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MUZIKÁL DEVĚT KŘÍŽŮ

V neděli 14. listopadu 2022 jsme se opět společně vydali za kulturou – na původní historický muzikál Devět křížů na hudební scéně 
Městského divadla v Brně. Přiznám se, že jsem byla velmi zvědavá na to, jak se podaří muzikálově zpracovat starou moravskou legen-
du o ukrutném činu, který dodnes připomíná impozantní memento – devět dřevěných křížů poblíž dálnice. Jak praví autoři, jde o silný 
lidský příběh se zamyšlením nad lidskou zaslepeností, nenávistí k neznámému nebo strachem z jinakosti. Rozhodně jsem nelitovala. 
Přes veškerou tragičnost příběhu bylo představení takové, jak slibovala pozvánka na něj – poetické, chvílemi úsměvné a nechybí v něm 
poučení. Jako obvykle potěšily skvělé pěvecké výkony nadaných herců brněnské hudební scény. Brněnskou hudební scénu nám zkrát-
ka mohou všichni závidět!

Muzikál problematizuje téma viny a neviny, zamýšlí se nad tím, že nic není pouze černé a bílé a co zmůže síla lidské pomluvy a jak 
veřejné mínění ovládá osudy lidí a častokrát zapříčiní problémy, ke kterým by vůbec nemuselo dojít. Snad pro tento přesah do dnešní 
doby je téma muzikálu stále aktuální a oslovuje diváky.

Doufám, že jsem vás nalákala na kulturní notu a příště se i vy připojíte k některému z dalších zájezdů za kulturou.

           Markéta Bobčíková

VÁNOČNÍ JARMARK A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

V neděli 20. 11. se uskutečnil v prostorách Katolického domu tradiční vánoční jarmark. O příjemnou a hlavně srdečnou atmosféru se 
postarali drobní prodejci s ručně vyráběnými dárky a vánočními dekoracemi, ale i svařák, zabíjačkové a grilované speciality z hospody 
U Johnnyho. A že bylo z čeho vybírat. O sladké připomenutí blížících se Vánoc se postaraly zaměstnankyně našeho obecního úřadu, 
jejichž cukrářské výrobky provoněly celý sál.
V 17.00 hod. jsme si pak společně s dětmi ze základní a mateřské školy zazpívali koledy a rozsvítili vánoční stromeček.
Velký dík patří vám všem, kteří jste přišli, pobyli s námi a dali tak celé této akci smysl.

           Markéta Bobčíková

foto Markéta Bobčíková
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

V sobotu 26. 11. jsme se setkali ve farním centru na tradiční vánoční tvorbě. Stoly během chvilky zaplnily zelené věnce a mis-
ky na svícny. Za melodie koled jsme na ně přidávali další a další ozdoby všech barev a rozličných materiálů. Vznikaly kousky 
ryze tradiční, ale i extravagantní. Každý výtvor byl unikátní. Ke kávě a čaji jsme zakousli donesené dobroty. Za ty moc děkujeme. 
Po celou dobu vládla poklidná vánoční atmosféra. Tu jsme si spolu s výzdobou domácností odnesli i do našich domovů.

            Veronika Gregerová

Vánoční jarmark, foto Markéta Bobčíková

foto Veronika Gregerováfoto Martina Volná
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Informace z obecního úřadu

INFORMACE K VLAKOVÉ DOPRAVĚ  V OBCI

REKONSTRUKCE A ELEKTRIZACE TRATĚ BRNO–ZASTÁVKA 

Proběhla realizace 1. stavby Horní Heršpice–Střelice. 2. stavba Střelice–Zastávka byla odložena, realizace se předpokládá v letech 
2023–2024, předpoklad zprovoznění v 12/2024. Dokončení 2. stavby umožní zavést dvousegmentovou obsluhu trati Brno–Zastávka 
s 30‘/60‘ taktem rychlých vlaků, taktem 60‘ zastávkových vlaků (interval 30‘ zastávkových vlaků bude možný až po kapacitní přestavbě 
ŽUB). Železniční doprava se stane po dokončení akcí páteří příměstské dopravy namísto dopravy autobusové. Toto je podmíněno též 
realizací staveb „tramvaj kampus MU“ a „trolejbus žel. zast. Starý Lískovec“. Z přípravy stavby plyne nutnost připravovat smluvní zajiš-
tění provozu hybridních vozidel na linkách S4 a S41.

(Jedná se o výňatek z Plánu dopravní obslužnosti Jmk pro období let 2022 až 2026, jehož pořizovatelem je Jihomoravský kraj a zpraco-
vatelem KORDIS JMK, a. s., a odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tento plán je aktualizován na základě aktuálního 
vývoje potřeb dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje.)

ŽELEZNIČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD 2022/2023

K návrhu železničního řádu podala obec Troubsko dva připomínky, kterými požadovala změnu v čase zastavení konkrétního spoje tak, 
aby se žáci dopravili ráno včas do škol, a to jak ve městě Brně, tak v sousedních Bosonohách. Bohužel těmto připomínkám nebylo vyho-
věno. Důvody, pro které nebylo naší žádosti vyhověno, jsou v podstatě uvedeny i v předchozím článku, a to je nedokončená elektrizace 
tratě Brno–Zastávka.  

Připomínky obce:

1. spoj č. 4815 z Troubska v 7.29 v Brně 7.40 

Pro dopravení dětí, žáků a studentů do škol na 8.00 hod. ráno je současný spoj č. 4815, který přijíždí do Brna, hl. n., v 7.40 naprosto 
nevyhovující. Prosíme o posunutí tohoto spoje k 7.00 hod. ranní tak, jak tomu bylo v předchozích letech. 

2. spoj č. 4819 v Troubsku 8.58 

Tento spoj využívají žáci z Rapotic, kteří cestují do Troubska a pěšky jdou do Bosonoh na SŠSŘ. Rovněž by bylo potřebné posunout 
tento spoj k 8.00 hod.

Vyjádření JMK a KORDIS JMK citujeme:

Vlak 4813 nelze zastavit současně v zastávce Troubsko a Ostopovice, neboť těsně za ním přijíždí do Brna spěšný vlak z Třebíče. Ob-
dobně nelze zastavit na obou zastávkách současně vlak 4817, za nímž těsně přijíždí do Brna rychlík linky R11 z Českých Budějovic. Pro 
cestu z Troubska do Brna je v této době nutno využít vlaky 4871 nebo 4815, které naopak sousední Ostopovice projíždějí.

           Markéta Bobčíková

KDE NAJÍT OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ 
OBCE TROUBSKO

Vážení spoluobčané, dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 
a některých správních úřadů, který s účinností od 1. 1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samospráv-
ných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samospráv-
ných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů.

Všechny platné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Troubsko naleznete na webových stránkách obce Troubsko v sekci „obecní 
úřad“, podsekci „vyhlášky a informace“, viz Vyhlášky a informace – Obec Troubsko (troubsko.cz) anebo přímo na stránkách Sbírky 
právních předpisů Úvod – SPP (gov.cz)

          I. Šimečková, OÚ Troubsko
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Vážení spoluobčané – majitelé psů,
apelujeme na vás s výzvou k důslednému uklízení psích výkalů po svých psích kamarádech. V obci je pro vás na-
instalováno dostatečné množství košů na psí exkrementy včetně sáčků.  
Neuklízením výkalů vašeho zvířete se dopouštíte přestupku proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: „Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí 
veřejné prostranství a zanedbá povinnost úklidu“. V případě projednání výše uvedeného přestupku ve správním 
řízení výše pokuty udělená správním orgánem činí až 20 000 Kč. 
Je jistě zájmem nás všech mít prostředí, v němž žijeme, čisté a příjemné. Mějte na paměti, že na veřejných pro-
stranstvích a zelených plochách, kde se procházíte se svými čtyřnohými kamarády, si hrají děti a prochází se ma-
minky s našimi nejmenším spoluobčánky. Děkujeme za vaši ohleduplnost a pochopení.
           Obecní úřad Troubsko

VYSOUTĚŽILI  JSME NOVOU SVOZOVOU SPOLEČNOST

Náklady na svoz a zpracování odpadu a stále se zvyšující skládkovací poplatky nás nutí hledat cesty, 
jak je snížit. Proto jsme se rozhodli podpořit třídění a zavedli sběr odpadů dům od domu („door to 
door“).  Jak jistě víte, v loňském roce proběhlo výběrové řízení na svozovou společnost. Do něj se 
přihlásila pouze jedna fi rma, a proto, i přes vysoké náklady na svoz odpadu, jsme byli nuceni využí-
vat jejich služeb. Z důvodu hledání úspor jsme se rozhodli vypsat nové výběrové řízení a podařilo se 
nám vysoutěžit fi rmu, která má příznivé ceny a zároveň splní naše požadavky, které jsme od systému 

„door to door“ očekávali.

NÁDOBY NA ODPAD BUDEME OPATŘOVAT NOVÝMI Č IPY
Svozová společnost Recovera a. s. Využití zdrojů a.s., která bude svážet odpad v naší 
obci od 1. ledna 2023, využívá jinou technologii načítání, a proto jsou vaše nádoby po-
stupně označovány novými kódy. Jedná se o RFID čipy, které umožňují načtení kódu při 
výsypu nádoby. V této souvislosti vás prosíme o provedení kontroly vašich nádob – zda 
na každé nádobě máte již nalepený nový QR kód (v horní části zadní strany nádoby). 
Kovové nádoby jsou opatřeny speciálním čipem. V opačném případě kontaktujte nepro-
dleně obecní úřad Troubsko, tel. 547 227 054 nebo podatelna@troubsko.cz. 
Ubezpečujeme vás, že se nejedná o žádné „sledovací“ zařízení, pouze o přiřazení nádo-
by a množství svezeného odpadu k vašemu domu. 
Pro efektivní využívání nastavených svozových parametrů a souvisejících nákladů by-
chom Vás chtěli požádat, abyste nádoby s odpadem vystavovali pouze v případě, že jsou 
naplněné. Svozová společnost si účtuje poplatek za každou svezenou nádobu, proto 
pokud vám kapacita nádoby vystačí do dalšího svozu, prosím nevystavujte ji ke svozu.  

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ BUDOVAT OBEC S MINIMEM ODPADŮ.

VÝZVA K OŘEZU DŘEVIN

Opakovaně se obracíme na vás, vlastníky stromů a keřů, které zasahují, přerůstají a zužují či snižují 
průchozí profi l komunikací a zejména chodníků, s žádostí o spolupráci. Přesah dřevin znesnadňuje 
zimní údržbu chodníků, často nelze pod přebujelou a neudržovanou vegetací projet s technikou 
obecní údržby. Tato situace může rovněž způsobit poškození komunální techniky. Je nutné reduko-
vat 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.
Buďte, prosím, ohleduplní nejen k zaměstnancům obecní údržby, ale hlavně k vašim spoluobčanům 
a redukujte svoji zeleň. Snažme se tak společně předejít zbytečným úrazům a komplikacím, a to 
zejména v zimním období, kdy je riziko úrazů nejvyšší.

UKLÍZEJTE PO SVÉM PSOVI
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REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ OSVĚTLENÍ NA HŘIŠTI SK VESELKA
Dle požadavku zástupců klubu přistoupila obec k instalaci nového osvětlení na trav-
natém hřišti pro malou kopanou. Bylo osazeno osm pozinkovaných sloupů, na kterých 
je namontováno šestnáct nových LED svítidel. V rámci rekonstrukce proběhla i výmě-
na zastaralých neekonomických svítidel na antukových kurtech a prostranství u srubu. 
V rámci výkopů a instalace kabelových rozvodů došlo také k položení kabelu pro novou 
šatnu hostí. Rekonstrukci a doplnění nových svítidel provádí fi rma Atekate z Troubska.

RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽE SE SOCHAMI SV. CYRILA A METODĚJE
Právě probíhající rekonstrukce byla zahájena v polovině měsíce října. Kulturní památku 
obklopilo lešení a dostalo se jí důkladné očisty od náletových rostlin, mechu, degradova-
ných částí kamene a druhotných hmot. Následně bylo provedeno odsolení části památky, 
konsolidace kamenné hmoty, doplnění a modelace chybějících částí. V dalších etapách 
proběhne očista a správné umístění textových destiček, obnova ukradené sošky Panny 
Marie, celková povrchová úprava a doplnění zlaceného kříže. V případě nepříznivých kli-
matických podmínek může dokončení restaurování sklouznout do jarních měsíců příští-
ho roku. Práce provádí akademická sochařka MgA. Radka Levínská.

STAVEBNÍ Č INNOST V OBCI
PRÁVĚ  PROBÍHAJÍCÍ AKCE

STAVEBNÍ AKCE NA JARNÍ MĚSÍCE PŘ ÍŠTÍHO ROKU
VÝSTAVBA CHODNÍKU A DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA ULICI U DRÁHY
Plánovaná realizace této akce v letošním roce nevyšla. Důvodem bylo vleklé a náročné řešení smluv a budoucích věcných břemen po-
třebných pro stavební povolení. V současnosti máme dokončené výběrové řízení, které vyhrála fi rma BS-Imex. Stavební práce tedy za-
počnou v prvních jarních dnech na přelomu března a dubna. Nový chodník naváže na stávající u Vechtrovny a končit bude na křižovatce 
Ostopovice–Střelice. Dle požadavku SUS dojde k rozšíření komunikace o půl metru na každé straně. Nově bude zbudována dešťová 
kanalizace pro odvod vody z krajnice komunikace u chodníku. Tato kanalizace bude drenážní z důvodu co největšího vsaku dešťové 
vody. Zbytková voda se pak bude vsakovat v příkopech podél železniční tratě. Nově bude zbudována část veřejného osvětlení a krytá 
autobusová zastávka. Předpokládaná délka realizace jsou tři měsíce.

REKONSTRUKCE PROSTRANSTVÍ U KAPLE VŠECH SVATÝCH V TROUBSKU A U KAPLE SV. LEOPOLDA NA VESELCE
V jarních měsících započnou práce, které změní vzhled obou náměstíček u našich kapliček. Cílem akce je estetické zhodnocení míst, 
úprava a doplnění zeleně tak, aby oba prostory byly důstojným sousedem svých dominant.  

VÝMĚNA 250 KS SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE
Obec Troubsko začne v prvních měsících příštího roku s obměnou většiny stávajících svítidel veřejného osvětlení za nová úspornější 
LED svítidla. V současné energetické krizi bude tato výměna velkou úlevou od největší energetické zátěže obce. Přechodem na LED 
svítidla se očekává úspora elektrické energie až o čtyřicet procent. Nově bude vytvořen digitální pasport. Svítidla budou dálkově ovlá-
dána s možností tlumení a vypínání každého svítidla. Díky této inovaci se očekává i snížení nákladu za údržbu, neboť nová svítidla hlásí 
poruchové stavy a jejich životnost je výrazně větší. Obec na tuto akci získal dotaci dva miliony korun.

          Vítězslav Volánek, místostarosta obce.

Nové osvětlení hřiště SK Veselka
foto Vítězslav Volánek

Restaurování kříže se sochami sv. Cyrila a Metoděje
foto Vítězslav Volánek
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DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY A VÝSTAVBA NOVÉ ČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Největší a nejnákladnější stavební akce posledních let vypukne taktéž v první polovině příštího roku. Projektová dokumentace a sta-
vební povolení je vyřešeno. V současné době probíhá dvoukolové výběrové řízení, z nějž vzejde realizační fi rma. S tou bude nutné řešit 
veškeré technické a koordinační záležitosti stavby tak, aby byl co nejméně omezen provoz samotné mateřské školy. V budově vznikne 
nově třída mateřské školy, venkovní učebna pro školku, dojde k rozšíření kapacity kuchyně, budou vybudovány dvě nové třídy a jídelna 
pro základní školu. Vše z důvodu akutního nedostatku prostorových kapacit. Předpokládaná doba výstavby je zhruba 18 měsíců. Na 
samotnou výstavbu si obec zažádala o dotace.

REKONSTRUKCE MÁRNICE NA HŘBITOVĚ
Další stavební akcí jarních měsíců bude oprava márnice v areálu hřbitova. Spíše než o rekonstrukci se bude jednat o výstavbu nového 
objektu. Stávající budova sloužící jako zázemí údržby hřbitova je v havarijním stavu a hrozí zřícením. Obec vybuduje repliku objektu, 
který bude dál sloužit stávajícím účelům. Nově bude upraveno prostranství, budou zrušeny nevzhledné betonové skruže na vodu a sou-
částí budovy se stane nové odběrné místo.

Stávající objekt bývalé márnice

Nástavba a přístavba MŠ Troubsko
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ZLATÉ VYZNAMENÁNÍ PRO PANA MIROSLAVA KASÁČKA
V minulém čísle hlasatele jsem měla tu čest psát o zlatém hochu Šimonu Rejtarovi, vítězi paralympijských her mládeže. Neuběhl ani 
měsíc a dostalo se mi té cti, abych byla přítomna mimořádnému večeru dalšího zlatého muže z naší obce, a to pana Miroslava Kasáčka. 
Rakouská velvyslankyně v Praze, paní Dr. Kirnbauer, předala panu Kasáčkovi při příležitosti oslav rakouského státního svátku v Rytíř-
ském sále Nové radnice v Brně dne 25. října 2022 Zlaté vyznamenání republiky Rakousko za zásluhy, které mu udělil spolkový prezident 
Alexander Van der Bellen.

Pro ty, kteří pana Kasáčka osobně neznají, připomenu, že jde o spisovatele a spoluzakladatele občanského sdružení Paměť, které se již 
desítky let zasazuje o vyrovnání se s křivdami komunistického režimu a o porozumění mezi Rakouskem a Českou republikou. 

Pan Miroslav Kasáček byl pronásledován komunistickým režimem. V roce 1970 přišel z politických důvodů o práci a musel se nechat 
zaměstnat jako nekvalifi kovaný dělník. V roce 1989 byl zakládajícím členem Občanského fóra během sametové revoluce. Pana Miro-
slava Kasáčka ovlivnilo pronásledování katolického venkovského obyvatelstva na Moravě komunistickým režimem mimo jiné proto, 
že jeho manželka pochází z rodiny, která patřila mezi perzekvované v souvislosti s tragickými událostmi v Babicích na Třebíčsku. Od 
roku 1968 se pan Kasáček věnoval dokumentaci a vyrovnávání se s případem vesnice Babice, jejíž více než 100 obyvatel bylo v letech 
1951/52 odsouzeno ve vykonstruovaném procesu, z toho 11 k trestu smrti. Tato událost je v České republice dodnes připomínána jako 

jeden z nejzávažnějších individuálních aktů pronásledování římskokatolické církve v zemi. Miroslav Kasáček započal shromažďovat 
písemná svědectví, vzpomínky pamětníků i další informace nejen o babickém případu, ale také o protikomunistickém odboji a perzekuci 
odpůrců komunistického režimu. Ta po roce 1968 zasáhla i jeho samotného. 

Od roku 2008 vydal pan Miroslav Kasáček několik knih o tomto případu i o dalších osudech z doby komunistické diktatury. V květnu 
2008 založil pan Miroslav Kasáček občanské sdružení Paměť, společně s panem Luďkem Navarou, které od té doby působí v České 
republice a Rakousku, zejména v příhraničí. V Rakousku a České republice se práce sdružení objevila na výstavách jako např. Železná 
opona v nás, Brána ke svobodě a Překonejte stěnu smrti. K jeho dalším aktivitám patří sympozia, naučná stezka na pomezí Mikulova 
a Drasenhofenu a pamětní místa nejen v Brně.

Pan Miroslav Kasáček svým dílem významně přispěl ke kultuře vzpomínání a vyrovnávání se s historií železné opony. Vysokým oceně-
ním pana Miroslava Kasáčka vyjádřila Rakouská republika uznání přeshraniční činnosti občanského sdružení Paměť, především uznání 
jeho spoluzakladateli. 

Dovolte, abych tedy i já jménem všech troubských spoluobčanů co nejsrdečněji poblahopřála panu Kasáčkovi k tomuto ocenění život-
ního díla a vyjádřila obdiv nad pílí a vytrvalostí, se kterou své životní poslání vykonává. 

Ať se Vám, pane Kasáčku, dílo daří, neboť jak řekl nositel Nobelovy ceny za mír Andrej Sacharov, „Národ bez historické paměti je odsou-
zen k degradaci.“ Já věřím, že je to velká pravda o tomto světě a dobře bude ve chvíli, kdy se lidé poučí z chyb minulosti a nebudou je 
více opakovat. A buďte hodně zdráv!  

            Markéta Bobčíková

foto Miroslav Kasáček
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Z historie

UDÁLO SE PŘED STO LETY – 1922

Úroda tohoto roku byla dobrá, zima průměrná. V obci bylo 
postaveno pět nových domů. Starostou Sokola byl zvolen 
František Vašulín a náčelníkem Josef Kocman. V tělocvičné 
jednotě Orel byl zvolen starosta pan Silvestr Milošic a jedna-
tel Antonín Doležal. 26. března zemřel farář Metoděj Škvařil 
a 29. března byl za hojné účasti veřejnosti a kněží pochován. 
Novým farářem v Troubsku se stává pan Eduard Gryc, který 
dříve působil v Beneticích u Třebíče. 6. července byla v obci 
konána oslava Husova a 12. července vyhořel dům Kamenic-
kých na Veselce. Dne 28. října byl odhalen pomník padlých 
na návsi obce mezi lipkami svobody. Školní mládež i obča-
né se sešli u školy a s hudbou se odebrali k pomníku. Po 
zahájení slavnosti náměstkem starosty Rudolfem Kilianem 
promluvil o významu těchto památek Václav Čech. Děti před-
nesly několik básní a za legionáře promluvil kapitán František 
Svoboda. Slavnost byla ukončena zpěvem hymny. V zákla-
du památníku je uložen pamětní spis s mincemi. Toho dne 
sehrály děti ještě večerní divadelní představení pod vedením 
Františka Vašulína. Učitelský sbor školy byl ve složení řídicí 
učitel Jan Čech a učitelé František Vašulín, Františka Sobolo-
vá, Richard Skoták, Marie Vospělová. Počet dětí ve škole byl 
tohoto roku 162. Rozpočet obce byl 37 684 Kč a vykazovala 
dluh 60 000 Kčs. Narodilo se 35 dětí a zemřelo 19 osob. Ta-
kový byl rok 1922.

Eduard Gryc 
(11. 11. 1876 Hrabůvka–19. 1. 1966 Troubsko)

Z kronik vypsal Volánek Vítězslav
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Fejeton
Listí žloutne a opadává, strniště už jsou dávno zaorána, vlaštovky jsou fuč a vrány poprvé od jara krákají v hejnu a neochotně se zve-
dají ze silnice před projíždějícím autem. Leckdo už má zahrádku zazimovanou, na česnek je ještě brzy. Za oknem uslyším, jak spadne 
ořech na střechu, poskakuje po křidlicích, ťuk, ťuk , pak chvíle ticha, jak letí vzduchem, suché klepnutí do dlažby a kutálí se do trávy. Na 
Vechtrovně už přestali čepovat desítku. To je podzim. Trochu s ním souzním, teoreticky věk na to mám, byť si někdy připadám stále jako 
zelený jeliman. Ale čas neoblbnu, už tu bylo jaro, léto. 

Podzim už svým názvem se tak trochu podsouvá pod zimu. Je neuvěřitelně výtvarný, když zasvítí slunce uvidíme spoustu barev, a jak si 
uvědomujeme, že léto je defi nitivně v „za horama“, tak nějak si utvrdíme vzpomínku na ty pěkné teplé dny, kdy jsme si stěžovali na vedro 
a snili o chladných nocích. Rok je vlastně kruh, ačkoliv dráha Země je eliptická a pohyb nerovnoměrný, náš lidský čas si jej vykolíkoval 
kalendářem, takže je veskrze pravidelný, až na přestupný rok. Pro ty, kteří se dožijí roku 2100, jsem se ještě dočetl informaci, že v tomto 
roce se ten jeden den v únoru nekoná, aby se srovnala nepřesnost v našem gregoriánském kalendáři. Tak to určitě nezapomeňte, aby 
nenastal zmatek. 

A s tímhle časem přichází další změna. Přetočí se nám letní čas na zimní, pár dnů mají někteří z nás problémy s usínáním a vůbec s den-
ním rytmem. Přiznám se, že já se změnou žádný problém nemám. Dokážu zaspat stejně na podzim jako na jaře a bez ohledu na kalen-
dář nikdy nestihnu to, co jsem si předsevzal. Ale také mě obtěžuje přetáčení času, najednou nám je ukradena hodina světla odpoledne 
a nenápadně se přesune na ráno. Přitom už bylo tolikrát dokázáno, že ekonomický efekt, kvůli kterému byl letní čas zaveden, je veškerý 
žádný. O to více pak nechápu, proč se taková jednoduchá věc, jako je zrušení časových změn, už dávno neprovedla. Údajně proto, že se 
státy nemohou dohodnout, který čas bude zachován, zda letní, či zimní. K tomu mohu jen poznamenat, že letní čas si vymysleli lidé pod 
záminkou pokroku a ten druhý platil odnepaměti. Všichni tvorové mají biologické hodiny a ty jistě nikdo na letní čas nepřetáčí. Kdyby 
tomu tak nebylo, stromy by neopadaly a do jara by zmrzly.

Tohle roční období je takové melancholické. Někomu může připadat smutné. Prožijeme Památku zesnulých, kdy se hřbitov rozblikotá 
stovkami plamínků za naše předky. Podzim určitě patří více do zimy než k létu. Přichází období mlh a přezouvání pneumatik na zimní 
vzorek. Naše stále ještě nové hnědé nádoby na bioodpad jsou přeplněné listím. Zkrátka, stále je co dělat, stále je co dohánět, abychom 
mohli na zimu spočinout a nepokrytě se těšit na jaro.  

Jak tak myslím na podzim, uvědomil jsem si, že až budete tyhle řádky číst, bude těsně před Vánoci, možná bude někde i sníh. Kalendář 
už bude na konci, budeme rozjímat, jak úspěšný byl náš rok, jestli jsme obstáli a co opravdu musíme příště před zimou stihnout. Jsou 
ale věci, které bychom měli chtít bez ohledu na roční období: setkávat se, být k sobě slušní, naslouchat si, být tolerantní. Buďte na sebe 
hodní a buďte zdrávi!     
            Přemysl Blažík

všem čtenářům Troubského hlasatele 
přeje redakce.
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SERVIS a OPRAVA 
NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA! 
Vyzvednutí u Vás. 
Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. 

Bednář, tel.: 608 880 107
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Je za námi velký kus práce,
ale stále je co zlepšovat.

VÍCE NA
www.troubsko.cz/odpady

ODPAD
PAPÍR

S CHUTÍ DO TOHO,

v prášku



32 |

LEDEN

1

Po Út Pá Ne

109 12 13 14 1511

2423 26 27 28 2925

1817 19 20 21 2216

43 6 7 82 5

30 31

1

Po Út Pá Ne

109 13 14 1511

2423 27 28 2925

1817 20 21 2216

43 6 7 82

30 31

ÚNOR

5431

Po Út Pá Ne

1413 17 18 1915

2827

2221 24 25 2620

87 10 11 126

2

16

23

9

LISTOPAD

5431

Po Út Pá Ne

1413 17 18 1915

2827 29

2221 24 25 2620

87 10 11 126

54321

Po Út Pá Ne

1413 16 17 18 1915

2827 30 3129

2221 23 24 25 2620

87 10 11 126 9

DUBEN

21

Po Út Pá Ne

1110 13 14 15 1612

2524 27 28 29 3026

1918 20 21 22 2317

54 7 8 93 6

31

21

Po Út Pá Ne

1110 14 15 1612

2524 28 29 3026

1918 21 22 2317

54 7 8 93

321

Po Út Pá Ne

1211 15 16 1713

2625 29 3027

2019 22 23 2418

65 8 9 104

321

Po Út Pá Ne

1211 15 16 1713

2625 29 30 3127

2019 22 23 2418

65 8 9 104

SRPEN

65

Po Út Pá Ne

1514 18 19 2016

2928 30

2322 25 26 2721

98 11 12 137

21 4

7654321

Po Út Pá Ne

1615 18 19 20 2117

3029 31

2423 25 26 27 2822

109 12 13 148 11

4321

Po Út Pá Ne

1312 15 16 17 1814

2726 28 29 30

2120 22 23 24 2519

76 9 10 115 8

13

27

20

6

14

28

21

7

17

31

24

10

3

12

26

19

5

2

16

30

23

9

14

28

21

7


