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XXIII. ročník / č. 117 prosinec  2014

        Zápisník starostky

Vážení občané,

přeji Vám pěkné vánoční svátky a  mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti v roce 2015.

Irena Kynclová 
Starostka obce Troubsko

       Obecní úřad informuje

USNESENÍ č. VI/2014 z ustavujícího zasedání zastupitel-
stva Obce Troubsko ze dne 5. 11. 2014

 
Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání: 

Schvaluje:

Usnesení č.VI/2 – doplnění programu o bod 3f – volba dal-
ších členů rady.                                                

Usnesení č.VI/2 – Program jednání doplněný o bod 3f.                                          
Usnesení č.VI//3a – zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení č.VI/3c – způsob hlasování veřejně a zvednutím 

ruky.

Určuje:

Usnesení č. VI/1 – ověřovateli zápisu pana Volánka a pana 
Rybu, zapisovatelem p. Chaloupkovou.

Usnesení č.VI/3b – pro výkon funkce starosty obce bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Volí:

Usnesení č. VI/3d – starostou obce paní Irenu Kynclovou.
Usnesení č. VI/3e – místostarostou obce Ing. Blanku Kon-

čickou, MBA.

Usnesení č VI/3f – členem rady obce Ing. Petra Kamenické-
ho, pana Oldřicha Rejdu a pana Vítězslava Volánka.

Zřizuje:

Usnesení č.VI/4a – fi nanční i kontrolní výbor v počtu 5 členů.

Volí:

Usnesení č.VI/4b – předsedou fi nančního výboru Ing. Pet-
ra Kamenického.

Usnesení č.VI/4c -  předsedou kontrolního výboru pana Ví-
tězslava Volánka.

Usnesení č.VI/4d – členy fi nančního výboru paní Hele-
nu Benešovou, paní Markétu Vališovou, Ing.  Pavla Vaška 
a PhDr. Petra Kanioka, Ph.D.     

Usnesení č. VI/4e – členy kontrolního výboru paní Helenu 
Sedláčkovou, paní Jarmilu Kadlecovou, pana Vladimíra Rybu 
a pana Pavla Chaloupku.  

Stanovuje:

Usnesení č. VI/5 – odměny za výkon funkcí neuvolněným 
členům ZO dle přílohy č. 4 k zápisu. 

Bere na vědomí:

složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 
odst. 2 zákona o obcích.

 (OÚ)

★ ★ ★

INFORMAČNÍ SMS OBČANŮM

Obec Troubsko obnovuje službu pro své občany - zasílání 
informačních sms o důležitých skutečnostech v obci (mimo-

řádné situace: např. kdy nepoteče voda, vypnutí elektrické 
energie apod.).

Velmi nám záleží na informovanosti občanů a toto je skvě-
lý způsob, jak Vás informovat i v případě, že jste dlouhodobě 
mimo obec.

Tato služba nenahrazuje hlášení místním rozhlasem (tzn. 
každé hlášení místním rozhlasem se rozesílat po sms nebude 
– pouze důležité (krizové) informace). 

Pokud máte zájem dostávat na svůj mobilní telefon infor-

mační sms, je nutné se nejprve přihlásit k této službě odeslá-
ním sms ze svého mobilního telefonu ve tvaru:

troubsko (mezera) info (mezera) P

na tel. číslo: + 420 736 350 715

Tímto postupem se číslo vašeho mobilního telefonu zadá 
do seznamu tel. čísel, na  která se budou odesílat důležité 
zprávy (v systému se objeví pouze tel. číslo, nikoli např. jmé-
no, příjmení, fi rma apod.).
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Pokud byste se chtěli odhlásit z této služby, odešlete sms 
na výše uvedené tel. číslo ve tvaru:

troubsko (mezera) info (mezera) O

Věříme, že budete spokojeni s touto službou.
 (OÚ)

Projekt „Revitalizace zeleně v  okolí kostela – Troub-

sko“

Obec Troubsko ve spolupráci se společností PROFOND IN-
VEST, s.r.o. Šumperk podala letos v dubnu žádost o podporu 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP) 
v  rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 
na  projekt s  názvem „Revitalizace zeleně v  okolí kostela – 
Troubsko“. 

Žádost byla přijata a v červenci jí bylo přiděleno akceptační 
číslo. Následně se žádost dostala do standardního úřednické-
ho „kolečka“. V srpnu obdržela obec informaci, že žádost byla 
zařazena do zásobníku projektů. V  obdrženém dokumentu 
bylo dále uvedeno, že žádost může být ze zásobníku vyjmuta 
již v roce 2014 v případě, že obec bude schopna dodat pod-
klady k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále RoPD) v tako-
vém termínu, že bude možné vydat RoPD a zároveň profi nan-
covat 100% předpokládané podpory v roce 2014. K vyjmutí 
bylo nutné dále předložit podrobný harmonogram s  před-
pokládanými termíny realizace projektu včetně výběrového 
řízení na  dodavatele revitalizace. Pokud by nebylo požado-
vané doloženo, bude možné projekt vyjmout ze zásobníku 
v roce 2015 za předpokladu, že dojde k uvolnění fi nančních 
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Po  přečtení obdrženého dokumentu bylo na  rozhodnutí 
tehdejšího vedení obce, zda podstoupit riziko a  projekt re-
vitalizace se pokusit uskutečnit do konce roku 2014. Zname-
nalo to však úspěšně vybrat dodavatele na realizaci projektu 
formou otevřeného výběrového řízení, uzavřít s ním smlou-
vu a revitalizaci dokončit v průběhu cca dvou měsíců. Nebylo 
to jednoduché rozhodování, protože odhadované náklady 
na revitalizaci byly ve výši 800 tisíc. Kč (původní částka uve-
dená v žádosti předložené na Státní fond životního prostře-
dí). Pokud by nebyly splněny podmínky pro poskytnutí do-
tace, uvedená částka by se musela uhradit z rozpočtu obce. 
Po  těch několika vypjatých měsících si myslím, že jsme se 
rozhodli správně – JÍT DO TOHO!

Výběrové řízení bylo zahájeno a  zadávací dokumentace 
byla zveřejněna na  úřední desce 26. srpna. Do konce sou-
těžní lhůty jsme obdrželi dvě nabídky a  to od významných 
společností AGRO Brno – Tuřany a.s., Brno – Brněnské Ivano-
vice a ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Brno – Bys-
trc. Vítězem výběrového řízení se nakonec stala společnost 
ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, se kterou byla dne 9. 
října podepsána Smlouva o  dílo. Dále musela být uzavřena 
Smlouva na zajištění technického a autorského dozoru s fi r-
mou Ing.  Vít Ondráček. Následující den po  podpisu smluv 
byly zahájeny práce.

A v čem revitalizace zeleně v okolí kostela spočívala? V prv-
ní fázi byly odstraněny nevhodné dřeviny a nálety zejména 
podél obvodových zdí hřbitova a na stráni pod kostelem. Ná-
sledně proběhla výsadba 46 kusů alejových stromů, 88 kusů 
keřů a 9 kusů prostokořených stromů. Založil se nově nebo se 
zregeneroval trávník o ploše 0,141 ha. Všechny práce muse-

ly být prováděny v součinnosti se zhotovitelem výstavby IV. 
etapy kanalizace, protože právě na ploše u hřbitova si zřídil 
IMOS a.s. staveniště pro ukládku zeminy, parkoviště staveb-
ních strojů a staveništěm procházela objízdná trasa. Až nyní 
po  odklizení a  úpravě této plochy je vidět, jak pěkné bude 
za pár let okolí kostela. 

Dne 20. listopadu byl podepsán předávací protokol o do-
končení všech prací uvedených ve  Smlouvě o  dílo. Tímto 
bych chtěla poděkovat majiteli společnosti ČTYŘLÍSTEK ZA-
HRADNICKÉ SLUŽBY panu Ing.  Josefu Jurečkovi a  spolu-
autorovi projektové dokumentace a  dozoru v  jedné osobě 
panu Ing. Vítu Ondráčkovi za odvedenou práci. A samozřej-
mě velký dík patří také společnosti PROFOND INVEST, s.r.o. 

Fotografi e zachycují novou výsadbu
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Šumperk, která provádí administraci celého projektu. Věřím, 
že s  touto společností také v  příštích letech dostaneme do 
obecního rozpočtu další peníze z prostředků EU.

Na závěr mi dovolte několik informací o číslech:

- celkové výdaje na projekt 647 496,10 Kč
- celkové způsobilé výdaje na projekt 623 163,-- Kč
-  výše fi nančních prostředků poskytnutých 

ze státního rozpočtu, které budou kryty 
z rozpočtu EU (70%)  436 214,10 Kč

-  spolufi nancování ze státních fondů (5%)   31 158,15 Kč
- spolufi nancování z rozpočtu obce (25%)  155 790,75 Kč

 (BK)

Sbíráme víčka pro Sebíčka

V měsíci listopadu bylo od-
vezeno Sebíkovi celkem 11 
pytlů s víčky. Jeden pytel váží 
kolem 12 kg, takže se nám po-
dařilo sesbírat přibližně 132 kg 
víček. Ve  sbírání samozřejmě 
ještě pokračujeme a  chtěla 
bych touto cestou mnohokrát 
poděkovat VÁM VŠEM, kteří 
víčka sbíráte a  podílíte se tak 
na  dobré věci. Poděkování 
patří i  VÁM, kteří jste přispěli 
fi nanční částkou na  Sebíkův 
účet.

O prázdninách jsme Sebíka 
s  jeho rodinou pozvali na Vo-
jenskou akademii pro děti, 

kde si prošel s  taťkou některé vojenské úkoly a  moc se mu 
akce líbila. Na fotografi ích jsou záběry z této akce.

 (HS)

★ ★ ★

Nakládání s odpady obcí a měst v roce 2015

Dne 26. listopadu se uskutečnilo setkání společnosti van 
Gansewinkel, a.s. se zástupci obcí. Za obec Troubsko se setká-

ní zúčastnily místostarostka a pracovnice OÚ paní Šimečko-
vá. Účastníci měli možnost se seznámit s legislativními změ-
nami pro rok 2015, vyměnit si zkušenosti s dispečery svozové 
fi rmy a velmi zajímavá byla přednáška zástupce společnosti 
EKO-KOM Ing. M. Hroudného o separaci odpadů v  jednotli-
vých městech a obcích v období 2013 a 2014 a vyhodnocení 
separace. Právě porovnání výsledků separace mezi jednot-
livými obcemi je důležitým podkladem pro další směřování 
obce v této oblasti.

Čtenářům ráda připomenu, jak šel čas za  poslední čty-
ři roky v naší obci v oblasti separace odpadu. Koncem roku 
2010 byla v  obci zřízena pouze tři hnízda *) – u  kostela, 
u prodejny a u kapličky na Veselce – a na nich bylo umístě-
no 11 nádob. Na uvedených místech stály  nádoby na třídě-
ní plastů a skla (bílého a barevného). Papír ani bio-odpad se 
v té době netřídily a většinou se tyto suroviny staly součástí 
směsného komunálního odpadu. První nové hnízdo vzniklo 
v zástavbě za kostelem na ulici Ostopovická v dubnu 2011. 
Do všech čtyř hnízd byly nově umístěny nádoby na papír.

V červnu 2012 se do hnízd navezly nádoby na bio-od-
pad. Občané tak měli možnost organizovaně ukládat po-
sekanou trávu a  jiné ekologicky zlikvidovatelné zbytky. 
Další dvě hnízda byla vybudována v srpnu 2012 na ulicích 
Národního odboje u  sokolovny a  Zámecká u  autobusové 
zastávky. Ani těchto pět hnízd nestačilo, a proto obec při-
stoupila ke  zřízení dalších dvou míst, která vznikla v  říjnu 

2013 na ulicích Ostopovická vedle garáží a na Veselce, ulice 
U rybníka. Poslední hnízdo vzniklo v červenci 2014 na ulici 
Družstevní.

Aktuálně je v obci 9 hnízd s počtem 50 nádob na třídění 
odpadu. V  některých hnízdech jsou ještě umístěny nádoby 
na sběr elektroodpadu nebo textilu. 

Jaké jsou cíle obce v  oblasti odpadového hospodářství 
v dalším období? 

-  počet hnízd by se mohl ještě navýšit. Ideální je, aby na jed-
no hnízdo připadalo 148 obyvatel. Použijeme-li tento 
průměrný počet pro naši obec, pak vychází cca 15 hnízd 
na území Troubska. Jako vhodnou lokalitou pro umístění 
dalších nádob je určitě zástavba rodinných domů za kos-
telem. A našla by se i jiná místa.

-  důležitým cílem nového vedení obce by mělo být zřízení 
sběrného dvora. Místo už je vytypované, a proto by mohla 
být zahájena v roce 2015 práce s tím související.

-  po  zkušenostech z  podzimních měsíců letošního roku 
bude nutné posílit na  jaře 2015 počet nádob na bio-od-
pad;

-  na základě novelizace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
musí obec systémově řešit od ledna 2015 třídění kovů.

V závěru příspěvku musím poděkovat všem občanům, kte-
rým není třídění odpadu lhostejné a dají si tu práci oddělovat 
směsný komunální odpad a ostatní odpad. Obec získává ne-
malé fi nanční prostředky od společnosti EKO-KOM a.s., která 
tříděný odpad od obcí vykupuje pro další využití. Ročně se 
tak do rozpočtu obce vrací nemalé fi nanční prostředky.

*)  Pro vysvětlení – hnízdo je ofi ciální označení místa, kde jsou 
umístěny separační nádoby.

 (BK)
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 Díky Vám Tříkrálová sbírka opět pomůže potřebným 

V těchto dnech vrcholí pří-
pravy již patnáctého ročníku 
Tříkrálové sbírky, která od-
startuje s novým rokem a po-
trvá do 14. ledna 2015. Jde 
o  největší dobrovolnickou 
akci v zemi, která je součástí 
tradice a umožňuje veřejnos-
ti podílet se spolu s Charitou 
na pomoci lidem v nouzi.

Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně při-
spívají k  udržení, zkvalitnění a  rozšíření nabídky sociálních 
a zdravotních služeb v regionu poskytovaných Oblastní cha-
ritou Rajhrad.

Z  prostředků TS 2015 bude pořízeno vybavení nového 
zařízení Chráněného bydlení sv. Luisy určeného pro osoby 
s  demencí, jehož provoz bude zahájen v  lednu 2015. Dal-
ší prostředky pomohou nevyléčitelně nemocným v  hospici 
sv. Josefa například příspěvkem na nákup léků proti bolesti 
a  zdravotnického materiálu, podpoří činnost dobrovolníků, 
kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu a také zajistí 
provoz odborného sociálního poradenství, které je zdarma 
poskytováno osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně 
nemocné.

Díky Vašim darům bude možné přispět na provoz charitní 
pečovatelské a ošetřovatelské služby v regionu a usnadnit tak 
život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení potřebují pomoc druhých.

Peníze pomohou mládeži ohrožené negativními společen-
skými jevy, kterým se věnují sociální pracovníci Nízkoprahové-
ho centra Vata v  Židlochovicích. Část výtěžku poputuje také 
do salesiánského střediska Don Bosko Hospet v  Indii, které 
vyhledává děti zneužívané k  práci, poskytuje jim pobytovou 
službu, roční základní školní vzdělávání, zdravotní péči a stravu 
a ve spolupráci s rodinou následné umístění do klasických škol.

Další prostředky budou věnovány na  pomoc rodinám 
s více dětmi v nouzi a v případě živelných katastrof na huma-
nitární pomoc v České republice a zahraničí. Více o podpoře-
ných projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlíd-

ně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně 

a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. Velké 

díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně 

svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons. Voj-
těch Cikrle při mši svaté na  Petrově v  pátek 2. ledna v  15 
hodin. Tato akce je spojena s  losováním kolednické soutěže 
a pro koledníky je připraveno teplé občerstvení.

V  neděli 4. ledna v  18 hodin můžete na  programu ČT1 
shlédnout přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského 
divadla v Brně.

Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcov-

ské SMS KOLEDA na číslo 87 777.

Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad: 

Ing. Hana Bělehradová, mobil: 737 220 085, hana.belehrado-
va@rajhrad.charita.cz

Poděkování

Obec Troubsko děkuji rodině Kráčmarů za věnování vánoč-
ních stromků.

 (OÚ)
★ ★ ★

Rozloučení s panem farářem

Koncem listopadu proběhlo na  OÚ rozloučení s  panem 
farářem Tomášem Mikulou, který působil v troubské farnosti 
dvanáct let. Na jeho místo přichází nový farář pan František 
Koutný. S oběma pány se setkala paní starostka, která se jmé-
nem farníků s  panem Mikulou rozloučila a  zároveň popřála 
novému faráři hodně sil v jeho novém působišti.

 (OÚ)

★ ★ ★

Změna adresy trvalého pobytu

Na webu obce (odkaz Úřední deska) naleznete informaci 
o tom jak postupovat, když si měníte adresu trvalého pobytu.

 (OÚ)

  Zprávy ze Základní a mateřské školy

Zprávy z naší školičky

Začátek nového školního roku v  měsíci září se neobešel 
bez slziček. Nastoupila spousta malých dětí, pro něž bylo lou-
čení s maminkou těžké. Všechny děti rozveselilo vystoupení 
Tetiny v  ZOO. Společně se školou připravily vystoupení pro 
rodiče na Zahradní slavnosti. 

V říjnu byla MŠ na představení „O kůzlátkách a vlkovi“ v di-
vadle Radost a přijelo také divadélko s pohádkou o Červené 
Karkulce. Pro nepřízeň počasí se drakiáda nekonala, a  tak 
jsme si chvíle zpříjemnili alespoň výchovným koncertem.

V  listopadu se děti na  hřišti seznámily s  dravci Seiferos, 
v  MŠ viděli pohádku „O  skřítkovi Rampouchovi“ a  společně 
se školou uspaly broučky. Měsíc zakončíme na vánočním jar-
marku, na kterém vystoupíme s pásmem pro rodiče.

 Martina Duchoňová, učitelka MŠ 

  Tomáš Mikula František Koutný
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Paní učitelka Duchoňová nastínila průběh prvního polole-
tí a jistě naznáte, že se ve školce nenudíme. I v prosinci nás 
toho čeká ještě spoustu. Začínáme již zmíněným jarmarkem, 
pokračujeme Mikulášem a jeho nadílkou, programem „Slyšte, 
slyšte“, adventním koncertem v místním kostele, vánočními 
dílnami, zajedeme si do divadla Radost na „Perníkovou cha-
loupku“, přijede za  námi policie ČR s  programem Koblížek 
a vše zakončíme nadílkou pod stromečkem.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu MŠ 
Troubsko za práci, úsilí a čas, který našim dětem věnují! Práce 
s dětmi je velmi náročná, ale nádherná. Není nic lepšího, než 
úsměv, pohlazení a milé slovo. A děkuji i rodičům za podpo-
ru, kterou naší školce věnují!

Přeji všem rodičům, čtenářům a dětem příjemný a klidný 
adventní čas, strávený se svými nejbližšími, bohatou nadílku, 
radost z dárečků a úspěšný vstup do nového roku 2015.

 Za celý kolektiv MŠ Troubsko Jarmila Kadlecová 

Informace ze Základní školy

Vánoční svátky jsou za dveřmi a to znamená, že ve škole 
máme za sebou již bezmála čtyři měsíce práce. Tak jen malé 
ohlédnutí. 

Začátkem listopadu jsme přizvali žáky z Ostopovic a Omic 
na výukový program Dravci Seiferos. Děti se zábavným způ-
sobem dozvěděly spoustu informací o životě dravých ptáků 
a mimo letecké ukázky a krmení si všichni zasoutěžili o hezké 
ceny. O tom, že ptáci jsou také velice chytří, jsme se přesvěd-
čili, když velký krkavec uloupil chovateli svačinu z původně 
zavřeného batohu. Komentář lektora byl natolik poutavý 
a vtipný, že si na své přišly jak děti, tak dospělí.

Mrg. Jana Mitášová

Ve čtvrtek 13. listopadu jsme jako tradičně uspořádali díl-
ničky pro rodiče a  děti. Zde si děti společně s  rodiči mohli 
vyrobit pavoučka, motýlka, vosičku. Na posledním stanovišti 
si vyrobili tykadla, se kterými se vydali uspávat broučky. Jak-
mile se setmělo, vydaly se děti s lampiony cestou ke školce, 
kde broučky uspaly.

Mgr. Iva Dobšíková

Naše škola je zaměřená na  ekologickou výchovu, proto 
k nám zavítala paní s etnickými hudebními nástroji, které si 
vyráběli lidé pouze z přírodních materiálů. Společně jsme se 
přenesli do světa indiánů, kteří prosili Zemi o déšť. Společný-
mi silami a hlavně kouzly jsme déšť přivolali. Zachránili jsme 
tak jak planetu Zemi, tak nás samotné před žízní a hladem. 
Pokud se budeme k sobě i Zemi pěkně chovat, tak nás Země 
před vším zlým ochrání.

 Mgr. Marie Vacková

Ráda bych pozvala všechny budoucí prvňáčky k nám do 
školy k zápisu. 

Zápis proběhne 22. ledna 2015 v  době od 14:00 do 

17:30 hod. Naše třídy se na několik hodin promění v Safari. 
Zveme všechny cestovatele na dobrodružnou cestu, během 
které jsme si pro ně připravili několik zábavných úkolů. Prová-
zet nás bude moudrá sova. 

Ještě připomenutí pro rodiče. Nezapomeňte na občanský 
průkaz, rodný list dítěte a dobrou náladu. 

Těšíme se na vás.

Závěrem bych ráda popřála všem spoluobčanům krásné 
Vánoce a  do nového roku 2015 hodně štěstí, pevné zdraví 
a radost a uspokojení z toho, co dělají a jak žijí. 

 Mgr. Ivana Kašparová

Smutná zpráva k zamyšlení

Na  první neděli adventní obec Troubsko po-
řádala již tradiční vánoční jarmark s  rozsvícením 
vánočního stromu na  návsi. Při rozhovoru s  paní 
starostkou, týkající se organizace této akce, jsme 
ani na vteřinu nezaváhali se zapojením dětí a celé 
mateřské školy. S  tím byla spojena spousta práce, 

úsilí, volného času jak nás, tak také dětí a v neposlední řadě 
nadšení dětí. Možnost ozdobit si stromeček na návsi obce 
Troubsko byla pro všechny velká motivace. Téměř tři týd-
ny práce a nasazení byly ale během chvíle ztraceny. Místní 
vandalové krásně nazdobený stromeček nejen zničili, ale 
výrobky našich dětí a vnoučat rozdupali a poházeli okolo. 
Jistě uznáte, že je velmi složité tuto situaci dětem vysvětlit. 
Prosím, nebuďte lhostejní k tomu, co se v naší obci děje. 

       Jarmila Kadlecová – vedoucí MŠ Troubsko

Záběry ze školních akcí
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       Představujeme

V  novém čísle zpravodaje čtenářům 
přinášíme rozhovor s paní Irenou Kynclo-
vou, starostkou obce Troubsko. Rozhovor 
pro Vás připravila B. Končická.

Paní starostko, dovolte mi, abych bla-
hopřála k  volebnímu vítězství Sdružení 
nezávislých kandidátů Troubsko, jehož 
jste byla lídrem a  také k  vašemu opako-

vanému zvolení starostkou. Jak byste zhodnotila uplynulé čtyři 
roky vašeho vládnutí na radnici?

V prvé řadě chci poděkovat všem občanům, kteří mi dali 
takovou důvěru, že mohu dále pokračovat v  následujícím 
volebním období. Velmi si toho vážím a děkuji za gratulaci. 
Předchozí čtyři roky, i  když bylo dosaženo mnoho pozitiv-
ního, nebyly nikterak jednoduché. Hned po  volbách v  roce 
2010 jsem převzala radnici od pana Ryby a  nějaký čas mi 
 trvalo, než jsem pronikla do tajů komunální politiky. Myslím, 
že jsem se dokázala obklopit týmem zkušených a pracovitých 
lidí, takže mé úspěchy jsou i jejich vizitkou. Mezi hlavní úspě-
chy bezesporu patří dokončení IV. etapy splaškové kanalizace 
a nový povrch na komunikaci ulice Ostopovické. S ohledem 
na přicházející zimu jsme dokončili všechny práce včas. Dále 
se povedly velké věci na Veselce, a to zejména nové chodní-
ky a obnova povrchu na komunikaci - ulice U rybníka a Pod 
vinohrady. Mohu pokračovat například přeložkou chodníku 
na ulici Lišky s první částí sadovnických úprav kolem chod-
níku, dále investice do Základní a mateřské školy a poslední 
dokončenou akcí je revitalizace zeleně v okolí hřbitova i kos-
tela. Ne všechno se však podařilo. Územní plán se za uplynulé 
čtyři roky nepodařilo dokončit z důvodů velkých komplikací, 
a to hlavně spojených s výstavbou R43. V plánovaném spo-
jení okolních obcí cyklostezkami se velmi nepokročilo. Ale 
věřím, že na konci tohoto volebního období tomu bude jinak 
a my dosáhneme kýženého cíle.

Jaké jsou podle Vás hlavní důvody, proč SNK TROUBSKO ob-
hájilo vítězství ve volbách a může pokračovat ve vedení obce?

Za prvé to byl volební program, se kterým jsme předstoupi-
li před voliče v roce 2010. V programu byly uvedeny splnitelné 
cíle. V průběhu volebního období jsme občanům připomněli 
náš volební program a oni měli možnost posoudit, jak úspěšní 
jsme. Výrazně efektivnější komunikace s občany prostřednic-
tvím nového webu, využití bezdrátového rozhlasu nebo bez-
platné doručování Troubského hlasatele do poštovních schrá-
nek byla určitě také podpůrným prostředkem, který mohl 
ovlivnit veřejné mínění. A  nakonec bych asi zmínila volební 
program na období 2014 – 2018 a jeho prezentace. V průbě-
hu volební kampaně jsme měli tři veřejná setkání s občany, 
úspěchy uplynulých let jsme prezentovali na facebooku nebo 
tiskovými materiály. Snažili jsme se postavit kandidátní listinu 
tak, aby v ní byly zastoupeny všechny části Troubska.

Řekněte nyní pár slov k  nejdůležitějším cílům pro období 
2014-2018.

Cíle pro období 2014 – 2018 byly uvedeny ve  volebním 
programu SNK Troubsko. Některé naše cíle byly zmíněny 
i  v  programech naší opozice. Jako první bych uvedla vy-
budování sběrného dvora. Tlak na  obce, aby se systémově 
zabývaly oblastí třídění odpadu, je v  současné době velký. 

A  pro obec naší velikosti je sběrný dvůr nezbytností. Půdní 
prostor nad budovou obecního úřadu bychom chtěli využít 
nejen pro zbudování archivu, který na  OÚ velmi chybí, ale 
najít i další možnosti využití tak velkého prostoru. Dalším vel-
kým problémem je ovšem přístup do těchto prostor, kterým 
by pomohlo zřízení a  výstavba venkovního výtahu, rovněž 
využitelného i pro zdravotní středisko. A samozřejmě velkou 
část fi nančních prostředků z rozpočtu budeme muset vyčle-
nit na opravy chodníků, místních komunikací, památek. Do-
posud nejsou dokončeny všechny práce v budově Základní 
školy. Také budova Mateřské školy si žádá velké investice. 
Osobně se domnívám, že právě objekty ZŠ a MŠ jsou pro dění 
v obci velmi důležité a v minulých letech byla oblast údržby 
podceněna.

A na závěr Vám položím ještě jednu otázku. Plánujete nějaké 
změny v řízení radnice?

V  minulém volebním období jsme byli tzv. jednobarev-
ná rada. Někteří členové opozice nám to opakovaně vyčí-
tali. Vzali jsme si z  kritiky ponaučení a  nyní je členem rady 
Ing.  Petr Kamenický, který kandidoval za  KDU-ČSL. Snahou 
bude zapojit do dění v obci také všechny členy zastupitelstva 
obce. Osobně se domnívám, že na konci volebního období 
bude naše obec ještě krásnější a občané budou spokojenější. 
Závěrem chci poděkovat své rodině, protože bez jejich po-
moci a podpory bych tuto práci nemohla vykonávat. 

  (BK)

       Co se v obci událo

Zahrádkáři na podzim (18. října)

Zahrádkáři Troubsko uspořádali podzimní zájezd v sobotu 
18. října, tradičně zakončený přátelským posezením ve vin-
ném sklípku. Jak zájezd probíhal? V  dopoledních hodinách 
jsme navštívili obec Lednice na  Moravě se světoznámým 
zámkem a  překrásnou zahradou. Někdo si šel prohlédnout 
skleník, další došli až na MINARET, někteří zvolili procházku 
po  nádherném, z  dendrologického hlediska velmi zajíma-
vém, parku s  mnoha vzácnými dřevinami. Další si prohlédli 
novou lázeňskou kolonádu (slavnostně otevřenou 4. října). 
Také letos v květnu byly po náročných opravách otevřeny jez-
decké stáje, objekty stojící nalevo od zámku. Jednou v nich 
bude výstavní galerie a koncertní sál. Svou rozlohou jsou vět-
ší než půdorys zámku.

Odpoledne jsme odjeli do obce Klentnice, kde jsme navští-
vili vyhlášenou CAFÉ - FARU s farním muzeem, jehož součástí 
je velká sbírka různých mlýnků na kávu a přístrojů na pražení 

Zámek Lednice
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a vaření kávy. S chutí jsme ochutnali výbornou místní kávu 
a nádherné zákusky. 

Pozdě odpoledne jsme opustili tuto hezkou obec, která 
leží pod přírodní rezervací Růžový vrch, na níž se nachází zří-
cenina gotického hradu „Sirotčí hrádek“. Náš cíl byl nedaleký 
Pavlov. Starodávná vinařská obec ležící pod dominantou vý-
chodního konce hřebenu Pavlovských vrchů, Dívčího hradu 
a nad rozsáhlou vodní plochou Novomlýnské nádrže. V létě 
si tuto malebnou obec vybrali fi lmaři pro natáčení seriálu „Vi-
naři“, který se nyní vysílá v televizi. K nelibosti místních oby-
vatel ji překřtili na Křetice. My jsme ovšem přijeli do Pavlova 
ke  sklípku majitele Vilém Topolanského, jednoho z  mnoha 
známých vinařů. Ve 400 let starém sklepě jsme se seznámili 
s historií vinařství a proběhla degustace výborných vín. A po-
tom už jsme jedli a  trošku popíjeli a  hezká nálada se nesla 
po celý večer.

Rok 2014 pomalu končí, ještě jsme pro členy a  zájemce 
uspořádali odbornou přednášku na téma: Choroby a škůdci 
na rostlinách. Přednášel pan Marek Chaloupka.

A těšíme se na jaro, na další zájezdy a na divadelníky z Bu-
dišova, kteří po roční přestávce přijedou s oblíbeným muziká-
lem „Noc na Karlštejně“.

Pavel Doležal za ČZS Troubsko
foto P. Váňa

Čtvrtý řemeslný vánoční jarmark (30. listopadu)

První adventní neděli se konal v pořadí již čtvrtý řemeslný 
vánoční jarmark opět v Katolickém domě. V průběhu jarmar-
ku pořadatelé vybírali dobrovolné vstupné, které pak bude 
věnováno ZŠ a MŠ Troubsko. Vybraná částka činí 5400 Kč.

Pro ty, kteří se nemohli osobně zúčastnit, jsme připravili 
několik postřehů od samotných účastníků jarmarku:

Markéta Vališová - Moc se mi líbilo slavnostní rozsvěce-
ní stromečku v Troubském parku, kde jsme všichni za zpěvu 
dětí ze Základní a Mateřské školky v Troubsku koledami přiví-
tali advent i blížící se vánoce.

Vanda Nováková – V  letošním roce byl změněn průběh 
akce a  jarmark zahájily děti. Proto v  dopoledních hodinách 
praskal sál Katolického domu ve  švech. Odpolední čas pak 
probíhal ve větším poklidu než v minulých letech. Osobně si 
myslím, že to byla užitečná změna. A co říci k vystavovatelům 
– byli opět úžasní. Vánoční svícny paní Záděrové, krásné lát-
kové fi gurky andělů, panenek či jiné textilní doplňky Marcely 
Pillmayerové, výtvory dětí z Dětského domova v Náměšti nad 
Oslavou, drobné dárky naši předškoláků a školáků, výborný 
punč s  cukrovím, nabídka čerstvým uzenářských pochutin 
od řezníka Žabčíka – prostě vše bez chybičky. Kdo nepřišel, 
může jen litovat. Osobně se těším na pátý jubilejní jarmark.

Jana Vašková – Byla to moc příjemná akce, která se mys-
lím už stala tradičním zahájením adventního času, spojená 
s rozsvěcením vánočního stromu v naší obci.

Každý, kdo by chtěl nakoupit „nevšední dárečky“ nebo tře-
ba na poslední chvíli pořídit adventní věneček či svícínek, by 
měl tento jarmark navštívit. Opravdu velký výběr nabízeného 
zboží, usměvaví prodejci a pohodová atmosféra v celém sále.

★ ★ ★

Na závěr jarmarku proběhlo slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromečku, který je umístěn na ulici Školní. Děti zazpíva-
ly koledy a paní starostka popřála všem občanům příjemné 
prožití svátků.

Návštěva sklípku

Prodávající s paní starostkou

Účastnice před farním muzeem

Paní Záděrová při výrobě svícnů



8.

 (BK)

       Historické ohlédnutí

Farní kostel Panny Marie Nanebevzaté v Troubsku

Obec Troubsko, ležící ve  vel-
mi úrodné kotlině, byla od nepa-
měti centrem hospodářského, 
kulturního a  také duchovního 
života. Archeologické vykopáv-
ky naznačují, že prvotní osada 
ležela pravděpodobně poblíž 
malého pahorku v  místech 

dnešního nového hřbitova. Objevené staré hroby na  tom-
to místě, jsou předpokladem k  úvaze, že v  tomto prostoru 
hřbitov v  raném středověku byl, stejně jako kostelík, který 
to potvrzuje. O  starém původním kostelíku (zřejmě román-
ského slohu) se dochovala zpráva, že stál na témže pahorku 
jako kostel dnešní, byl však blíže ke Střelicím, a  jeho vchod 
byl směřován na střelickou stranu. Jako katolická farnost se 
osada, tehdy zvaná a psaná Trúbsko, uvádí v písemných pra-
menech již v roce 1329, kdy je zřízen farní úřad. Držíme-li se 
zajištěných letopisů, můžeme tedy tvrdit, že již před rokem 
zřízení farnosti (1329), zde musel stát kostel. Původní starý 
kostel byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, což potvrzuje 
zpráva, že takto nazývaný je poddán Vilémovi, biskupu z Ni-
kopole, suff raganu olomouckému z řádu sv. Augustina. Fara 
ve 14. století patřila kanovníkům kollegiátní kapituly brněn-
ské, kteří tu měli obyčejně své zástupce.

Nový kostel se začal budovat v době, kdy Troubsko vlastnili 
Sekenberkové. Tomáš Jan Sekora ze Sekenberku, (mimocho-
dem pocházel z nedalekých Syrovic) se stal majitelem Troub-
ska v roce1735, leč předčasně zemřel (1740). O stavbu kostela 
se tak zasloužila Anna Marie ze Sekenberku, jeho manželka.

Jednalo se o jednolodní stavbu ve slohu střízlivě barokním 
s vestavěnou čtyřbokou věží ve svém průčelí. Nový kostel byl 
postaven v letech 1746 až 1758 přibližně na místě původní-
ho kostela, ze kterého bylo použito zdivo a také byl přenesen 
velký zvon, vyrobený v r. 1631 francouzským mistrem Simo-
nem Michelinem a Casparem Delsonem. Novostavba kostela 
byla vybavena varhanami, pěti oltáři a v roce 1753 vysvěcena, 
i když práce trvaly ještě dalších pět let. Byla vystavěna s hlav-
ním vchodem k troubské osadě a věží pobitou šindelem.

Po  založení brněnského biskupství r. 1777 byl troubský 
kostel 17. března 1779 znovu zasvěcen ke  cti Nanebevzetí 
Panny Marie (tak, jak tomu bylo i při prvních svěceních), prv-
ním brněnským biskupem, Matyášem Františkem, hrabětem 
Chorinským. Vysvěcení připomíná letopočet vlevo od vcho-
du od kostela.

Při bouři 16. července 1785 shořela šindelová střecha věže. 
Nákladem 4000 zlatých byla Marií Cecílií ze Sekenberku, dce-
rou Anny Marie, zhotovena v roce 1796 nová, mědí krytá věž.

Oltářní obraz Nanebevzetí je dílem mistra Stubenbecka 
z Brna. Malý obraz nad svatostánkem představuje Početí Pan-
ny Marie, pochází od neznámého umělce. Sochy svatého Au-
gustina po pravé a sv. Ambrože po levé straně hlavního oltá-
ře, vytvořil Ondřej Schweigel. Od něj jsou i sochy sv. Floriana 
a  sv. Vendelína na  bočním oltáři na  epištolní straně kostela 
a sochy sv. Barbory a sv. Apolonie na straně evangelijní.

Obrazy vedlejších oltářů jsou od Josefa Sterna. Z  nich je 
zajímavý malý obraz na epištolní straně, představující sv. Jana 
a Pavla, dvojici světců, kteří byli vzýváni jako ochránci před 
bouří. Naproti je obrázek sv. Otýlie pomocnice při chorobách 
očí, kterou uctívala zakladatelka kostela. 

Kazatelna, na kterou je přístup točitým schodištěm ze sa-
kristie, je zdobena zlatým reliéfem, který zobrazuje Krista se 
samaritánkou u studny Jakubovy. Na stříšce kazatelny nesou 
andělé desky Desatera. 

Na oltáři v kapli Božího hrobu je socha Krista v životní ve-
likosti se skupinou těch, kteří stáli pod křížem. V  této kapli 
je umístěná kamenná křtitelnice, na  jejímž víku je soškami 
vyjádřen výjev ze křtu Páně v Jordánu. V této kostelní kapli 
najdeme také náhrobky Tomáše Jana Sekory ze Sekenberku 
(+1740) a  jeho manželky Anny Marie (+1777) i  jejich jediné 
dcery Marie Cecílie (+1806). Je zde též náhrobní kámen Maty-

Nabídka výrobků dětí z dětského domova

Pohled do sálu

Paní Pillmayerová s dcerou
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áše Munky z roku 1571. V této kapli je zakryt vchod do hrobky 
pod hlavním oltářem kostela.

Varhany

Staré varhany ve farním kostele pořízené za faráře J. P. Do-
hnala v  roce 1753 (rok prvního svěcení nově postaveného 
kostela) sloužily 94 let. Roku 1826 byly opravovány výrobcem 
Františkem Želivským v Brně. V r. 1847 byly díky milodarům 
farníků postaveny varhany nové od brněnského stavitele 
varhan, Františka Harbicha. Měly deset rejstříků a jejich cena 
– 660 zlatých. Poprvé se na ně hrálo na svátek Nanebevzetí 
Panny Marie, 

Dne 15. srpna 1847, tj. o  hodech, byly původní varhany 
přeneseny do kaple v Troubsku. 

Z vyprávění i starých zápisů…

•  Při stavbě kostela odmítli troubští poddaní vozit staveb-
ní materiál, a  tak se nabídli sedláci z  Bosonoh, ač nebyli 
troubskými poddanými a  dostali za  to příděly pozemků 
v nynější trati Pod skalkou. (zápis z roku 1746)

•  Ve staré matrice zemřelých je v roce 1756 zápis: Pohřben 
jest dvojctihodný vysoce ctěný velebný pan Josef Johan 
Janda, farář troubský, do kruchty pod kostelem – bylo mu 
pouze 46 roků. V Troubsku působil od roku 1741.

•  29. července 1757 byla dokončena věž posazením věžní 
báně (kryta šindelem).

•  V roce 1842 byl kostel zvenčí opraven a nalíčen. Zdi hřbi-
tova byly též opraveny a další dvě postaveny. Toho roku 
byly zhotoveny dvě železné brány nákladem 380 zlatých. 
Tato suma byla rozvržena na jednotlivá čísla v každé obci 
farnosti. Sedláci: 1 zl. 20 krejcarů, chalupníci: 40 krejcarů, 
ostatní 20 krejcarů. Patron kostela Leopold Hodák dal 
dobrovolně padesát zlatých na pozlacení hlavního oltáře 
a vylíčení kostela. Velký obraz nad hlavním oltářem dal ve-
selský pekař Václav Hrubý svým nákladem přemalovat.

•  Není známé datum pořízení věžních hodin, ale je zapsáno, 
že věžní hodiny byly opravovány v roce 1854. Zajímavostí 
troubské věže je, že ciferníky věžních hodin jsou do všech 
čtyř světových stran. Obecní kronika uvádí pořízení no-
vých věžních hodin za částku deset tisíc korun. Tato infor-
mace vyplývá ze souhrnné zprávy farního úřadu za  roky 
1922 až po rok1937.

•  Rekvizice zvonů kostela i  kaplí farnosti, stržená měděná 
střecha věže a také odcizení 28 cínových varhanních píšťal 
– to jsou důsledky válečných let.

•  Krásná mozaiková, do olova vkládaná okna chrámu, věno-
vali po 1. světové válce bohatší sedláci z farnosti.

•  V roce 1935 byla fi rmou Říha z Brna zhotovena mozaiko-

vá výzdoba průčelí kostela. Mozaikové obrazy představují 
světce, patrony přifařených obcí. Svatý Václav – Troubsko, 
svatý Florián – Bosonohy, svatý Jan Křtitel – Ostopovice, 
svatý Jan Nepomucký - Popůvky. 

•  Za 2. světové války byl kostel záměrným bodem pro dělo-
střelce. Dostal celkem osm dělostřeleckých zásahů.

•  Ti nejstarší farníci si pamatují, že vnitřek kostela byl vyma-
lován jinak, než dnes. Strop nad hlavním oltářem byl ble-
děmodrý a byl posetý zlatými hvězdičkami. V roce 1923, 
kdy kostel vymaloval kostelní malíř František Kolbábek 
z Náměště, bylo na prostředním oblouku stropu napsáno: 
„Maria, ukaž se matkou lidu svého!“ 

•  Lurdská kaple se v kostele nachází na pravé straně u vstup-
ních dveří kostela, která byla vybudovaná v roce 1940. Od 
padesátých let je v ní umístěna také zpovědnice. Na levé 
je pak schodiště na  kůr s  pokračováním na  věž. Vstupní 
prostor je oddělen od chrámové lodi masivními dveřmi, 
které na zámku nesou plechovou tabulku s vyrytými nápi-
sy a s obrázkem Panny Marie Vranovské. 

Z různých soukromých pramenů, kronik a vyprávění zpra-
coval a sepsal 

Pavel Veleba - listopad 2014
 

  Nové knihy v naší knihovně

Bruntová, Carol Rifka - Řekni vlkům, že jsem doma

Mimořádný literární debut, působivý příběh o  smutku 
a dvou osamělých lidech, kteří znovu objeví lásku i radost ze 
života. Pouhou shodou náhod se stanou blízkými přáteli, aby 
posléze zjistili, že člověk někdy neví, koho ztratil, dokud ho 
„nenajde“. Píše se rok 1987 a  June Elbusová má čtrnáct let. 
Je uzavřená a nedůvěřivá, těžko se jen tak s někým spřátelí, 
nedokáže vyjít ani se svou starší sestrou. Na celém světě exis-
tuje pouze jediný člověk, který jí opravdu rozumí – strýc Finn, 
uznávaný malíř, její důvěrník a  nejlepší kamarád. Jenomže 
Finn zemře na záhadnou nemoc, jejíž jméno Juneina matka 
dokáže vyslovit jen šeptem, a dívčin svět se převrátí vzhůru 
nohama…

Cojean, Annick - Kořistí v Kaddáfího harému

Autorkou publikace je významná francouzská novinářka 

Annick Cojeanová, reportérka deníku Le Monde. Ve  svých 
článcích se zabývá tematikou omezování lidských práv a svo-
bod. V roce 1996 získala cenu Albert-Londres za projekt ma-
pující osudy lidí, kteří přežili holocaust. Její (do češtiny prvně 
přeložená) kniha se skládá ze dvou částí. První detailně líčí 
trudný životní příběh dívky jménem Surajjá, druhá část pak 
její zkušenost zasazuje do širších souvislostí a  úděl, který jí 
Kaddáfí připravil, zobecňuje na celou Libyi. Dočítáme se tedy, 
jak byla Surajjá pod falešnou záminkou vylákána z  domu 
svých rodičů a unesena ke Kaddáfímu, který ji pak během ně-
kolika let opakovaně znásilňoval, močil na ni, bil ji a nutil brát 
návykové látky. Někdy ji vodil za ostatními dívkami a přika-
zoval jí, aby sledovala, jak s jednou z dívek provádí orální sex. 
Přitom jí prý šeptal, aby se dívala a učila se. Dostávala i do-
mácí úkol, dívat se na pornokazety. Jak sama říká: „Už jsem 
nebyla víc než předmět, díra.“
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Flynn, Gillian - Zmizelá

Zdálo se to jako ideální manželství. Zdání ale může vra-
žedně klamat… Amy Dunnová zmizela v den pátého výročí 
svatby. Nick, její muž, byl po sérii nalezených důkazů obviněn 
z vraždy své ženy. Nick prohlašuje, že nic nespáchal, Amyini 
přátelé a zápisky v jejím deníku tvrdí opak. Kdo má pravdu? 
Jak ji poznat? A pokud je Nick nevinný, kam se poděla Amy?

další knihy:

•   Ferguson, Alex - Můj příběh
•  Karpianus, Ladislav - Kryštofův vzdušný zámek
•  Martin, George R. R. - Rytíř sedmi království
•  Riggs, Ransom - Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné 

děti
•  Steinbeck, John - O myších a lidech

 Radek Sedláček, knihovník

       Plánované akce

Vánoční turnaj ve stolním tenise (20. prosince)

V  sobotu 20. prosnince se koná v  sokolovně tradiční vá-
hoční turnaj. Začátek je v 10 hodin. Přihlášky na baru v hos-
podě do 17. prosince.

Živý Betlém (23. prosince)

Srdečně Vás zveme na „Živý betlém“ na  hřišti SK Veselka 
v úterý 23. prosince od 18 hodin. Vánoční příběh o narození 
Ježíška se zpíváním koled, ochutnávky perníčků a pití výbor-
ného punče.

Společenský ples (10. ledna)

V sobotu 10. ledna. 2015 se koná  v sále Katolického domu. 
IV. společenský ples. Začátek od 20 hodin, vstupné 80,- Kč, 
k  poslechu hraje kapela Tremolo. Více informací na  webu 
obce.

Sportovní ples SK Veselka (23. ledna)

Sportovní ples SK Veselka se koná 23. ledna 2015 ve 20.00 
hod. v sále Katolického domu. Hraje kapela „ HAMRLA BOYS 
MUSIC“. Vstupenky na ples je možné již nyní objednat na tel.č. 
605 387 456 nebo u paní Benešové v obchodě. 

Dětský maškarní ples (25. ledna)

V  neděli 25. ledna 2015 od 14 hod. se koná v  sále Kato-
lického domu dětský maškarní ples. Tentokrát děti pobaví 
„Broučci“.

IV. folklórní ples (31. ledna)

Podskalák váz zve na IV. folklorní ples v sobotu 31. ledna 
2015 od 20 hodin do sálu katolického domu. Vstupné 100 Kč, 
krojovaní jen 50 Kč. Více informací na webu obce.

           Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci led-

nu těmto spoluobčanům:

pan Rudolf Kostelecký, ul. Jihlavská ............................  70 let
Pan Pavel Svoboda, ul. Nár. Odboje.............................  71 let
pan Jiří Matoušek, ul. Nár. Odboje ...............................  71 let

paní Danuše Ruberová, ul. Vyšehrad...........................  72 let
pan Pavel Mífek, ul. Zámecká ........................................  72 let
pan Bohuslav Široký, ul. Sadová ...................................  74 let
pan August Turek, ul. U lednice ....................................  74 let
paní Marcelína Valentová, ul. Nár. Odboje ................  74 let
paní Jaroslava Kroupová, ul. Školní .............................  75 let
pan Ladislav Dvořák, ul. Nár. Odboje ..........................  77 let
paní Jiřina Vojtová, ul. U dráhy ......................................  79 let
paní Bohumila Sáčková, ul. U dráhy ............................  81 let
paní Marta Břínková, ul. Pod vinohrady .....................  82 let
paní Zdenka Potužáková, ul. Nová...............................  82 let
pan Josef Svoboda, ul. Vyšehrad ..................................  84 let
paní Mária Hanušová, ul. Vyšehrad ..............................  85 let
paní Marie Kubová, ul. Školní ........................................  85 let
paní Dagmar Dvořáková, ul. Nová ...............................  88 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti do dalších let.

Matrika  OÚ, L. Chaloupková

Rády bychom poděkovaly všem našim jubilantům 

za  velmi příjemné přijetí při naší návštěvě u  příležitosti 

blahopřání k narozeninám a přejeme pohodové vánoční 

svátky a hodně zdraví do nového roku!

H. Benešová, H. Sedláčková a L. Chaloupková

       Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou uvádě-
ny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž redakční rada 
nemusí vždy souhlasit nebo si není schopna ověřit všech-
na fakta v příspěvku uvedená. 

★ ★ ★

Zprávy z Katolického domu (KD)

Rád bych provedl rekapitulaci naší největší akce. V  loň-
ském roce byla provedena první etapa rekonstrukce střechy 
KD tj. nad hostincem a kuchyní s přilehlými sklady. V létě 2014 
jsme díky poskytnuté dotaci od Obecního úřadu v Troubsku 
dokončili 2. etapu rekonstrukce střechy KD, tj. nad kinosálem 
a jevištěm. Díky poskytnuté dotaci od Úřadu Jihomoravské-
ho kraje v Brně, jsme na podzim dokončili i 3. etapu rekon-
strukce střechy KD, tj. nad sálem. Bez jejich pomoci bychom 
se s  rekonstrukcí střechy trápili několik let. Je evidentní, že 
těmto úřadům záleží na kvalitě kulturního a společenského 
života občanů. Za  to jim patří můj dík. Rovněž děkuji fi rmě 
pana Kosteleckého za kvalitně provedenou práci. Zbývá tedy 
už jen provést poslední 4. etapu a tou je rekonstrukce střechy 
nad galerií. Tím bude celková rekonstrukce střechy KD ukon-
čena. Věřím, že obecní zastupitelstvo nás v našem úsilí bude 
i nadále podporovat.

Pokud seženeme fi nanční prostředky, rádi bychom vyměnili 
poslední tři okna na čele budovy za plastová. Rozhodně by to 
prospělo vzhledu budovy. Staráme se také o prostor před KD. 
Vyčistili jsme záhony před budovou a navezli novou hlínu. Dě-
kuji panu Pavlovi Doležalovi za dovoz kvalitní zeminy. V hostin-
ci proběhla velká rekonstrukce kuchyně a skladových prostor.
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Vzhledem k tomu, že webové stránky KD nesloužily svému 
účelu, byl výborem spolku jmenován nový správce těchto 
stránek. Je jim pan Bc. Martin Křivánek. V jeho práci mu přeji 
hodně úspěchů.

 Pavel Mífek, předseda spolku

★ ★ ★

Proč děti necvičí?!

Různí odborníci se shodují na tom, že dnešní děti nejsou 
tak fyzicky zdatné, jako byli v dětství jejich rodiče nebo pra-
rodiče. Mají daleko méně pohybu. Všelijaké testy a výzkumy 
na školách zjistili, že jen pár žáků je schopno splnit osnovy 
v hodinách tělesné výchovy. To za našich mladých let bývalo 
naopak, jen pár opravdu nemotorných nebo nemocných dětí 
nemělo rádo „tělák“. Po  škole jsme ještě chodili do různých 
cvičení, běhali po hřišti, bruslili na zamrzlém rybníku, nebo 
jen hráli na „hoňku“. Prostě stále v pohybu.

V  Troubsku se cvičilo v  Sokole a  zájem o  cvičení, zvlášť 
u malých dětí byl veliký. Děti byly moc šikovné. Proto mě vel-
mi překvapilo, že v  letošním roce není o cvičení dětí zájem. 
Zkušená cvičitelka sestra Blanka Končická byla ochotná roz-
jet hodinu veselého cvičení pro děti od 4 do 8 let, kde by se 
děti naučily základní znalosti tělesného cvičení a nenásilnou 
formou získaly radost z  pohybu. Naše tělocvična je docela 
dobře vybavena náčiním a nářadím vhodném právě pro tuto 
věkovou skupinu, je zde čisto a teplo, ale zájem byl mizivý. Je 
to škoda, chápu, že chlapci dají přednost fotbalové přípravce, 
i  když pamatuji, že někteří kluci zvládli obojí. A  ještě přijeli 
na kole.

Já vím, je jiná doba, zvlášť nadané děti, nebo děti rodičů 
„kteří na  to mají“ chodí do speciálních sportovních klubů. 
A  co ostatní děti, jistě někdo namítne, že na  tom nesejde, 
když v šesté třídě neumí dítě kotoul a nepřeskočí kozu, učitel 
mu vysvědčení stejně nezkazí kvůli nějaké tělesné výchově. 

Je možné, že také na naši škole jsou sportovní kroužky, ale 
jistě by nebylo na škodu spolupracovat s místním Sokolem. 
V dávné době byla spolupráce se školou velmi dobrá, učitelé 
byli i aktivními členy Sokola. Po změně ředitele přestal být ze 
strany školy zájem, ale rodiče k nám děti přiváděli. Chtěli, aby 
děti cvičily, vlastně jsme nahrazovali hodiny tělocviku, které 
měla zajistit škola. I to byl jeden z důvodů, proč rodiče zača-
li děti zapisovat do jiných škol. Věřím, že se situace ve škole 
zlepšila, ostatně zvýšený počet dětí ve  třídách a  účast naši 
školy na  různých sportovních kláních tomu nasvědčuje, ale 
rodiče asi zpohodlněli. Nebo se mýlím? 

 Jarka Bartoňková 

★ ★ ★

Poděkování za stromy

Dovolte mi, abych v první řadě popřála našemu novému 
zastupitelstvu ke zvolení. Potěšil mě zájem o práci pro blaho 
obce mezi mladými a tak nám zastupitelstvo omládlo a dá se 
říci, že i zkrásnělo. Doufám, že je elán neopustí a úspěšně na-
vážou na započatou práci předešlých zastupitelů. V čele obce 
zůstali osvědčení zastupitelé, od kterých se toho mohou no-
váčci hodně naučit.

V  minulých letech jsem s  nelibosti sledovala, jak začaly 
na obci mizet krásné vzrostlé stromy. Bylo to zrovna v době, 
kdy v republice spadlo několik neudržovaných stromů a do-
konce došlo k zabití dětí. Vzniklé hysterii pak padlo za oběť 
i několik nevinných stromů, ale tak už to chodí. Také v naší 
obci muselo být několik stromů pokáceno, podle odborníků 
hrozilo nebezpečí rozlomení, nebo vyvrácení a tím by mohlo 
dojít ke zranění osob nebo poškození majetku. Co se dá dě-
lat, život a zdraví lidí je opravdu přednější, bylo však přislíbe-
no vysázení stromů nových. 

A tady bych chtěla poděkovat za dodržení slibu. Na obci se 
započalo s úpravou zelených ploch a hlavně s výsadbou no-
vých stromů u Sokolovny, okolo hřbitova a podél nově vybu-
dované cesty od kapličky k hřišti. Mimochodem, kaplička do-
stává v těchto dnech novou střechu. Poděkování patří všem, 
kdo se o to přičinili. O zeleň, o kapličku, o opravenou silnici 
k nádraží, o střechu na Kaťáku a chodníku na ulici U lednice 
na Veselce atd. Doufám, že se bude pokračovat a dojde také 
na ulici Družstevní, která je takovým mezníkem mezi starou 
a novou výstavbou ve středu obce. Tam by mohla vzniknout 
také taková klidová zóna jako na Liškách. 

Takže ještě jednou moc děkuji všem (obci, spolkům, obča-
nům), kteří pro naši obec udělali kus poctivé práce.

 Jarka Bartoňková

★ ★ ★

„Děti dětem“ aneb Šípková Růženka pomůže i potěší

V listopadovém vydání Troubského zpravodaje jsem si vás 
dovolila informovat o  divadelním představení Šípková Rů-
ženka, které právě připravujeme s troubskými školáky.                                                 

Ráda bych vás ještě jednou srdečně pozvala na  pá-

tek 19.  prosince v  18 hodin do sálu Katolického domu 

v Troubsku. 

Vánoční čas je doba, kdy bychom si měli víc než jindy uvě-
domovat opravdovost základních lidských hodnot a význam 
pomoci potřebným. Děti z troubské školy a jejich rodiče spo-
jili svoji iniciativu i s činností obecně prospěšné společnosti 
Velvet Smile. Na divadelní představení jsme pozvali několik 
dětí z brněnského Klokánku, které nebudou mít to štěstí, aby 
Vánoce prožily se svými blízkými. Budeme mít radost, když 
děti společně prožijí pěkný podvečer a užijí si legraci jak bě-
hem představení, tak i po něm.

Pokud se přijdete podívat, budete mít kromě pěkného 
zážitku také možnost přispět na  pomoc potřebným, a  to 
v  rámci celorepublikové sbírky. Velvet Smile, o,p.s. pomáhá 
rodinám, které pečují o děti a mladé dospělé s různým typem 
fyzického nebo mentálního postižení, dále podporuje čin-
nost sociální a zdravotnických zařízení a aktivní pomoc vyvíjí 
i na pomoc obětem domácího násilí. www.velvetsmile.com

 MgA. Věra Kadlecová, ředitelka o.p.s.

★ ★ ★

Vážení občané,
není žádná novinka, že se v naší obci na více místech na-

cházejí koše a zásobníky se sáčky na odklizení psích exkre-
mentů. I přesto ne každý na toto dbá. Proto znovu žádáme 
občany, aby při venčení svých psů jejich exkrementy odklí-
zeli.
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Nemá to jen důvod estetický, ale také praktický. Každému 
se totiž může stát nemilá příhoda, že ve  spěchu šlápne, do 
čeho nechce. 

Buďme ohleduplní a  buďme také důslední. A  to nejen 
u druhých, ale hlavně u sebe. A nejen ve svém soukromí, ale 
také všude jinde, kde se pohybujeme.

 M. Kupský ve spolupráci s OÚ

          Křížovka

Čarovná moc je jmelí přisuzována snad od nepaměti. Kelt-
ští kněží a Druidové považovali jmelí za posvátnou rostlinu 
a jeho snítky věšeli v domech k zahánění zlých duchů a ča-
rodějnic. Keltové věřili, že jmelí zajišťuje plodnost a nosí štěs-
tí. Odtud tedy plyne vánoční zvyk, kdy se lidé o  vánočních 
svátcích a zejména o štědrém večeru líbají pod ....... (1. část 

tajenky) jmelím. 
Podle Keltů polibek pod jmelím nosí nejenom štěstí, lás-

ku, plodnost, odvahu, ale poutá k  sobě milence. Proto také 
bylo líbání pod jmelím tak oblíbené. Na ....... (2. část tajenky) 
den směl muž políbit každou ženu procházející pod jmelím. 
Po  každém polibku tito dva účastníci utrhli společně jednu 
bobulku jmelí. Poslední bobulka - pro štěstí - však musela zů-
stat na zavěšené větvičce až do příštích vánoc. O vánočních 
svátcich by se jmelí mělo darovat, neboť jen tak může přinést 
štěstí. Jmelí, které si sami uříznete, nebo koupíte, štěstí prý 
nenosí. 

1 - žesťový hudební nástroj (trombón);  2 - lenošný člo-
věk; 3 - příkaz (vojenský);  4 - část stromu;  5 - dětský pokrm;  
6 - jeden z  měsíců v  roce;  7 - druhá největší země světa;  
8 - nešetřit;  9 - opak rychlého;  10 - komická postava 
na panovnických dvorech;  11 - sňatek;  12 - znát;  13 - vý-
znamný český herec (např. Pelíšky);  14 - okrasný papoušek;  
15 - zdviž.

Vyluštění tajenky z tohoto zpravodaje zasílejte do 31. 12. 
na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz.

 (BK)

          Zdravý životní styl  

JAKOU ZELENINU JÍST V ZIMĚ? 

Asi už jste se setkali s  informací, že nejlépe našemu tělu 
prospějeme, když budeme jíst vždy to, co je právě v přírodě 
k dispozici a nejlépe také to, co vyrostlo tam, kde žijeme. 

Ono také - když si uděláte v zimě rajčatový salát (ze špa-
nělských rajčat - jakých jiných), zjistíte, že oranžová hmota 
na vaší vidličce s  rajčaty nic moc společného nemá. Kterou 
zeleninu tedy volit? Určitě kořenovou (mrkev, petržel, celer, 
řepu, cibuli) nebo zelí - té je momentálně na trhu dost, a je to 
dokonce zelenina pocházející z domácí produkce! :-)   A ne-
musíte se omezovat je na saláty z čerstvé zeleniny...

...ZKUSTE SI PŘIPRAVIT DOMÁCÍ PICKLES - kvašenou 

zeleninu.

Nakládání a přírodní kvašení zeleniny je starobylý způsob 
jejího uchovávání a je jedním z důležitých prvků zdravé a při-
rozené výživy, hlavně pro svůj nezastupitelný obsah probio-
tických bakterií. 

Pickles (tak se nakládaná zelenina také nazývá) dávají jídlu 
lehkou, osvěžující kvalitu a kromě toho pomáhá udržovat či 
vybudovat organismu zdravou střevní mikrofl óru, která je ne-
zbytná pro správné trávení. Pickles jsou také bohaté na mine-
r ály, vitaminy a enzymy. Nejvhodnější je jimi jídlo ukončovat 
a jíst ji v malých množstvích každý den, buď jako přílohu k jíd-
lu, nebo jako součást salátů, kterým dodá nezaměnitelnou 
chuť. Můžeme jí také dochutit omáčky či polévky.

Mléčně kvašená zelenina je tradiční a velmi zdravý způsob 
zpracování zeleniny. Při tomto způsobu úpravy zeleniny vzni-
ká velké množství vitamínu C, enzymů, laktobacilů a kyseliny 
mléčné. Tato zelenina zlepšuje naše trávicí schopnosti i pů-
sobí symbioticky na naše osídlení střeva. Mléčné kvašení je 
vlastně tradičním způsobem konzervace zeleniny, kde kyseli-
na mléčná zajišťuje její stabilitu. Mléčně kvasit můžeme mno-
ho druhů zeleniny: mrkev, cibuli, ředkve, ředkvičky, červenou 
řepu, zelí, okurky, cukety, růžičky květáku, kapustu. Zelenina 
má být pěkná, dobře vyzrálá a nezkažená.

Úpravy zeleniny obecně - ať už varem, parou, na tuku, či 
právě mléčným kvašením nejsou zrovna velmi rozšířené mezi 
širší veřejností a  v  dnešní době se všude hlásá, že je nutné 
jíst zeleninu zejména syrovou. Nicméně abychom ze zeleniny 
opravdu dostali vše potřebné, je nutné ji jedním ze zmíně-
ných postupů upravit. Důvodem je vysoká absorpční schop-
nost vlákniny, která způsobuje, že živiny se od ní nemůžou 
odpoutat a dostat se prostřednictvím střevní sliznice do krve. 
Zmíněnými úpravami však dojde k narušení mezi vlákninou 
a živinami, takže jejich dostupnost pro trávicí šťávy je mno-
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hem vyšší a živiny se tak uvolňují do krve při průchodu stře-
vem.

Právě mléčné kvašení zeleniny,  neboli fermentace,  kdy 
se sacharidy obsažené v zelenině mění, za pomoci všudypří-
tomných kvasných bakterií, na kyselinu mléčnou, znásobuje 
obsah vitaminu C a podporuje tvorbu a využití vitaminů sku-
piny B. 

Takto „konzervovaná“ zelenina je nejenom mnohem lépe 
stravitelnější, ale také v  ní dochází k  přeměně, zušlechtění 
a vzniku něčeho nového, takže pickles už není zelím, mrkví, 
cibulí či ředkvičkou, ze kterých vzniklo, ale získává léčebné 
účinky na  trávicí systém. Je nenahraditelná při problémech 
s játry, tlustým střevem, ale napomáhá také při bolestech hla-
vy, když jí použijeme nalačno.

Kvašenou zeleninu podle doby přípravy můžeme rozlišit 
na  rychlokvašenou (několik hodin), krátkodobě kvašenou 
(3-4 dny) a dlouhodobě kvašenou zeleninu (cca týden a déle). 
Kvasit můžeme v zavařovacích sklenicích, v umělohmotných 
miskách, kde zeleninu zatížíme talířem a  velkým kamenem 
nebo ve speciálních minikvašácích, které se dají koupit - buď 
keramické, kamenné či plastové. 

 
Rychlokvašená zelenina ve  vlastní šťávě: Naložené 

zelí v menších nádobách si připravíte takto: Zelí nakrájíme 
na  nudličky a  můžeme do něj nastrouhat jakoukoli jinou 
zeleninu podle chuti a v míse vše smíchat se solí (1 až 2% 
soli na hmotnost zeleniny), rukama promícháváme a pro-
mačkáváme až se začne uvolňovat šťáva. Pak po vrstvách 
důkladně natlačíme do zavařovací sklenice, kvašáku či 
jiné nádoby, abychom vytlačily veškerý vzduch. Zatížíme 
pomocí víčka, talířku na  který dáme těžší kámen či kolí-
ku. Necháme při pokojové teplotě 2-3-4 dny. Od druhého 
dne lze tuto zeleninu již konzumovat, obecně je vhodnější 
takto připravenou zeleninu sníst tak do týdne či 14 dnů. Je 
vhodné ji 3. - 4. den přendat do sklenic (pokud tam nekvasí) 
a dát do ledničky. Pokud tuto zeleninu necháme kvasit jen 
2-4 hodiny, tak sice nevzniká kyselina mléčná, ale lehce se 
natráví vláknina a začnou se vytvářet probiotické látky. Ten-
to salát se používá hlavně v létě a je velmi dobře stravitelný 
a posiluje zažívání.

Čerpáno z:
http://www.zivost.cz/
http://www.prozdravishop.cz/ 
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  Troubský hrnec

Super perníčky

…jsou stále měkké

Přísady: 2 vejce, 200 g mletého cukru, 125 g rozpuštěného 
másla, 125 g medu, 1 lžíce sody, 1 lžíce perníkového koření, 
500 g hladké mouky

Postup: Celá vejce a  cukr ušleháme do pěny, přidáme 
vlažné máslo a med. Pak přidáme ostatní suroviny a vypracu-

jeme těsto. Těsto se nemusí nechat uležet, můžete ihned vy-
krajovat a péct. Pečeme při 150 – 170 stupních - 6 – 10 minut. 

„Někdo potírá perníky před upečením celým vajíčkem, někdo 
potírá perníky až po upečení bílkem.“ Poptejte se na radu …

Kapr z Jaroslavic

Přísady: 6 kousků kapra s kůží, 50 g másla, 2 dl bílého vína, 
4 – 5 ks cibule, 1 lžička sladké papriky, 1 lžička pálivé papriky, 
mletý pepř, kmín a sůl.

Postup: Kousky kapra osolíme a vložíme do máslem vy-
mazané zapékací nádoby kůží nahoru. Posypeme nejprve 
polovinou pálivé papriky, polovinou pepře a  sladké pap-
riky, kmínem a  zasypeme kolečky cibule (všechnu cibuli). 
Zapečeme 15 – 20 minut při 180 – 200 stupních. Pak kapra 
otočíme a  znovu okořeníme, ale nekořeníme již kmínem, 
podlijeme vínem a  pečeme, až cibule zezlátne. Podáváme 
s chlebem.

Dobrou chuť a mnoho dalších výborných chutí do nového 
roku!

 (HS)

         Jak se máte, sousede?

Už je to tu …konec roku. Opět se rok otočil bleskovou 
rychlostí a je fuč! Jsme mrzutí nad tím, co jsme chtěli během 
roku udělat a neudělali nebo spíš co jsme měli udělat a nepo-
dařilo se. Možná bychom se měli spíš těšit, že něco nového 
zase začne. Třeba se začne probouzet naše mladá generace 
a nebude z ní generace „hlavuschovám“.

Jedete si takhle tramvají (stojíte) a  přistoupí nebo spíše 
doskáče do tramvaje děvčina s berlemi, s jednou nohou evi-
dentně poraněnou a neschopnou své funkce – ke stání. Kdo 
sedí v  tramvaji? Jeden starý pán a  jinak studenti, spíše stu-
denti vysokých škol. A co myslíte? 

Ano, zvedli hlavy, podívali se a  pak… šup se svými hla-
vami někam do klína. Kdyby neměli zkrácené zádové svaly, 
asi by své hlavy dali až k zemi, jen aby nemuseli tu děvčinu 
pustit sednout. Naštěstí děvčina jela jen dvě zastávky, takže 
to přežila, ale bylo to jen tak, tak. Když stojíte na jedné noze, 
držíte se jednou rukou, ve druhé ruce se snažíte udržet dvě 
berle, musíte vynaložit hodně sil, abyste ve stoje zvládli dvě 
zastávky.

Snad to bude s  těmi mezilidskými vztahy v  novém roce 
lepší. Co myslíte?

Mám pro vás nějaké rady od mého tajného sousedského 
zdroje. Pokud byste měli během vánočních svátků žaludeční 
obtíže, použijte skořici. Tři celé skořice zalijte půl litrem vody 
a vařte 2 minuty. Nechte vystydnout. Po vychladnutí oslaďte 
třtinovým cukrem a popíjejte po doušcích. Nejlépe je popíjet 
tento nápoj alespoň týden.

Až budete mít žaludek v pořádku a budete se chtít vypra-
vit v novém roce na ples, ale plesová botka vás někde tlačí 
– v  nějakém místě, stačí použít líh nebo francovku. Botu 
pořádně zevnitř navlhčete, obujte ji a projděte se v ní. Bota 
se tak lépe přizpůsobí noze. Pokud bude potřeba, postup ně-
kolikrát zopakujte.

Přeji všem poklidné vánoční svátky a v novém roce ať vás 
nikde nic netlačí.

 (HS)
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       Inzerce

   

   
   

KKKOOOSSSMMMEEETTTIIICCCKKKÉÉÉ   OOOŠŠŠEEETTT EEENNNÍÍÍ   PPPLLLEEETTTIII
 

PRAVIDELNÉ KOSMETICKÉ OŠET ENÍ UDRŽÍ VAŠI PLE  ISTOU, SV ŽE MLADISTVOU, 
POMÁHÁ VYHLADIT VRÁSKY A P EDCHÁZÍ JEJICH TVORB . 

B HEM HODINY A P L SI U NÁS P ÍJEMN  ODPO INETE A ODEJDETE S BLAŽENÝM 
POCITEM, ŽE JSTE SVÉ PLETI DOP ÁLI DOKONALOU PÉ I ...   

 
ZÁKLADNÍ KOSMETICKÉ OŠET ENÍ 
ESKOU P ÍRODNÍ CERTIFIKOVANOU BIO KOSMETIKOU NOBILIS TILIA: 

 
ODLÍ ENÍ, PEELING, ZM K ENÍ PLETI 
POVRCHOVÉ NEBO HLOUBKOVÉ IŠT NÍ PLETI (DLE POT EBY) 
SÉRUM DLE TYPU PLETI 
MASÁŽ OBLI EJE, KRKU A DEKOLTU 
PLE OVÁ MASKA 
ZÁV RE NÁ PÉ E A APLIKACE KRÉMU 

 
DOPL KOVÁ PÉ E: 
 

ÚPRAVA OBO Í A AS 
DEPILACE 
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KKoonnttaakktt  KKOOSSMMEETTIIKKAA::  RReennaattaa  SSllaabbáá,,  660066  774477  449933  

MM ŽŽEETTEE  ZZDDEE  VVYYUUŽŽÍÍTT  II  DDAALLŠŠÍÍ  SSLLUUŽŽBBYY::  MMAASSÁÁŽŽ,,  SSAAUUNNYY,,  PPEEDDIIKKÚÚRRAA  
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V případě Vašeho zájmu o inzerci
 napište na e-mail: 

zpravodaj.th@seznam.cz.

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

Provádíme rychlé a kvalitní rekonstrukce 
bytových jader a rodinných domů. 

Dlouhodobé zkušenosti, spolehlivost a dodání těch 
nejlepších a nejnovějších materiálů na trhu. 

„Když nevíte kudy kam, zavolejte právě nám“. 
TEL: 777 595 525 

www.stavebni-hokna.cz 
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