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   Zápisník starostky

Zdravím všechny spoluobčany ke konci roku 2016.  Na prv-
ní adventní neděli jsme společně zazpívali koledy u  naše-
ho vánočního stromečku na návsi a jeho rozsvícením zaháji-
li předvánoční čas. Těšme se tedy všichni na období, které vr-
cholí dny strávenými společně se svými rodinami, dárky a po-
hodou. Měli bychom se ale také trochu zastavit a popřemýš-
let, co je nás všechny důležité. Jestli pořádně vygruntovaný 
dům, velký stromek, plno dárků nebo především společný čas 
strávený v kruhu rodiny, s opravdovými přáteli, se sousedy.

Doufám, že vám rok 2016 přinesl to, co jste od  něj oče-
kávali. Snad jste prožili více radosti a úspěchů než nepříjem-
ných událostí a tragédií. Také ty k životu bohužel patří.

Přeji vám všem klidné a radostné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do nového roku 2017.

 Irena Kynclová 
 Starostka obce Troubsko

   Obecní úřad informuje

USNESENÍ V. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE TROUBSKO konaného dne 26. října 2016 v zaseda-

cí místnosti OÚ

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Schvaluje:  

Usnesení č. V/1: způsob hlasování zvednutím ruky.
Usnesení č. V/1a: diskusi k  jednotlivým bodům programu 
pro členy i pro veřejnost. 
Usnesení č. V/2: program jednání.
Usnesení č. V/5: realizaci veřejné zakázky č. 11/2016 Pří-
střešek u hasičky a vystavení objednávek na stavební práce 
a  stavbu ocelového přístřešku, dle předložených cenových 
nabídek.
Usnesení č. V/6: smlouvu na věcné břemeno s ÚZSM č. UZ-
SVM/B/49378/2016-HSPH na pozemek p. č. 1485/1 a pověřu-
je paní starostku k podpisu.

Neschvaluje:  

Usnesení č. V/4: změnu ÚP pro vybudování vesničky pro se-
niory. 
Usnesení č. V/7: fi nanční podíl obce na výstavbu komunika-
ce – obytný soubor Veselka. 

Bere na vědomí:

Usnesení č. V/8 – informativní zprávy.     

Určuje: 

Usnesení č. V/1b – návrhovou komisi: Vladimír Ryba a Pavel 
Chaloupka, ověřovatele zápisu: Helena Sedláčková a Helena 
Benešová.

 (OÚ)

★ ★ ★

Obec Troubsko vydala pohlednice

Vážení občané, na obecním úřadě si můžete zakoupit po-
hlednice naší krásné obce. Cena jedné pohlednice je 6 Kč.
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(OÚ)

Zákaz podomního prodeje trvá

Vážení občané, ve snaze Vás ochránit před vtíravými po-
domními prodejci Vám připomínáme, že v naší obci Troubsko 
je platné nařízení obce č. 1/2014 , kterým se vydává tržní řád 
a ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE. Toto nařízení je zveřejně-
no na webových stránkách www.troubsko.cz v sekci vyhláš-
ky a nařízení.

V případě, že vás podomní prodejce navštíví (nebo si všim-
nete, že se po obci tito prodejci pohybují), volejte ihned Po-

licii ČR na čísle 158 (policie bude vždy potřebovat alespoň 
1 svědka (tedy vás) – to ale neznamená, že budete prodejce 
chytat či zastavovat, vy pouze nahlásíte skutečnost). Prosím, 
myslete na svoji bezpečnost, a  NEOTVÍREJTE CIZÍM LIDEM! 

Pokud se něco závažného v obci děje, jste informováni vždy 
místním rozhlasem a  nyní, pokud se zaregistrujete, i  novou 
službou Mobilní rozhlas, který je pro vás k dispozici na www.
troubsko.cz, dále formuláře k  přihlášení na  obecním úřadě, 
v knihovně, v prodejně paní Benešové a ve zpravodaji. Po re-
gistraci budete na své mobilní telefony dostávat důležité infor-
mace např. o odstávce vody, výpadku elektrické energie apod.

Ivana Šimečková
administrativní pracovnice OÚ

★ ★ ★

Nezapomeňte na kontrolu kotlů

Informujeme vás o  povinnosti dle § 41 odst. 15 zák. č. 
201/2012 Sb., o  ochraně ovzduší realizovat revizi kotlů 
na pevná paliva, přičemž první kontrolu je nutné provést nej-
později do 31. 12. 2016. 

(OÚ)

★ ★ ★

    Zprávy ze Základní a mateřské školy

Přiblížil se advent a  my „školou povinní“ 
máme za  sebou tři měsíce pilné práce. Nabí-
zíme vám alespoň malé ohlédnutí za  tím, co 
jsme s dětmi zažili.

Hlášení školního rozhlasu ... My třeťáci umíme vzít 

za práci !

Jsme parta 16 kluků a  děvčat, kteří plnou parou vyrazi-

li do neprobádaných vod třetí třídy. Držíme kormidlo pevně 
rukou společnou a míříme za poznáním. Též utužujeme v po-
sádce přátelský duch. Ani jsme se nenadáli a  máme za  se-
bou první čtvrtinu plavby tohoto školního roku. Radujeme 
se ze zdolaných nástrah násobilky, lámeme si hlavu se slovní-
mi úlohami a za rýsování už nás kapitán i chválí. Pustili jsme 
se s vervou do čtení. Místo klasické hodiny jsme v naší kajutě 
prožili čtenářský dýchánek – s vlastní knížkou, s voňavým ča-
jem oslazeným medem troubských včel, s polštářkem a ply-
šákem, v poloze, kterou obvykle ve třídě zaujmout ani nelze. 
Pokud jste k  nám v  tuto chvíli vstoupili, viděli jste spoustu 
zaujatých knihomolů. Na příští knižní setkání přislíbili účast 
i rodinní příslušníci. Moc se těšíme. A třeba nás překvapí pod 
vánočním stromkem nějaká správně dobrodružná, napínavá, 
veselá knížka, kterou budeme moci společně sdílet.

Všem přejeme nerušené a klidné plutí časem adventním. 

Námořníci z 3. ročníku a kapitánem 
Romanou Kamínkovou, učitelkou ZŠ 

Otevřená škola – děti „vaří“ rodičům

Sešli jsme se v  podvečer ve  škole. Po  přípravě mobilní-
ho ubytování v  našem hvězdném hotelu se děti rozdělily 
do dvou skupin. První skupinka se věnovala výrobě kerami-
ky – plácání, které má na naší škole mezi dětmi velkou oblibu. 
Druhá skupinka si zahrála na Masterchef a připravovala: CH, 
RP,VP, ČP, JK (vysvětleno níže). 

Po  výměně skupinek a  večeři proběhl vědomostní kvíz 
s vánoční tematikou. Následovalo hledání pokladu, který děti 
našly ještě dříve, než jsme začali. Poklad obsahoval didaktic-
ké hry od společnosti Nova Dida, které získalo pouze 20 škol 
v republice.

Následovala večerní hygiena (vyzubení apod.), uložení 
do hají – bucí postýlek. Některé děti byly čiperné, jiné spin-
kaly velmi brzy.

Ráno si některá děvčata přivstala, aby pomohla při přípra-
vě snídaně nejen pro spolužáky, ale také pro rodiče. Ostatní 
děti se věnovaly balení a úklidu mobilního hotýlku. Velká po-
chvala patří starším dětem, které se ochotně ujaly mladších 
spolužáků a také našim šikovným kuchařinkám ze 4. ročníku.

Rodičům, kteří si přišli pro děti, byla nabídnuta ochutnáv-
ka našich dobrůtek. Bylo to velmi ochutnávkové ráno!

Vysvětlivky: CH – chleba, RP – rybí pomazánka, VP – va-
jíčková pomazánka, ČP – česneková pomazánka, JK – jableč-
ný koláč.

Dana Vlachová, Iva Dobšíková
učitelky ZŠ 

V naší škole také soutěžíme

V  každém školním roce se žáci účastní různých soutěží. 
Letos jsme se opět zapojili do několika projektů. Konkrétně 
„Česko sportuje“, „Hravě žij zdravě“ a „Bobřík informatiky“. Sa-
mozřejmě budou následovat další.

Žáci 5. ročníku splnili podmínky soutěže „Bobřík informa-
tiky“ mimo jiné také závěrečným soutěžním testem. Jeho 
otázky se liší svojí náročností, zaměřením a způsobem řeše-
ní. Tematicky je možné test rozdělit do oblastí: porozumě-
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ní informacím, řešení problémů (hledání strategií, logika) a 
digitální gramotnost (informační technologie). Test byl po-
měrně náročný a každý se ho zhostil podle svých možností. 
Nyní jsou žáci 5. ročníku zapojeni do soutěže „Hravě žij zdra-
vě“. Zde plní úkoly týkající se zdravého životního stylu. Po-
přejme jim hodně štěstí ke zdárnému ukončení i  této sou-
těže.

Iva Dobšíková
učitelka ZŠ

Ve volném čase navštěvujeme kroužky

Také v letošním školním roce fungují na naší škole krouž-
ky horolezectví, fl orbalu, sportovní a  míčové hry, tanečky, 
dramaťáček, angličtina a kroužek základů práce na počítači. 
Osobně vedu kroužky horolezectví a fl orbalu, proto se o nich 
více rozepíšu.

Přestože oproti loňsku máme několik nováčků v  obou 
kroužcích, děláme značné pokroky. Kluci ve  fl orbalu jsou 
velmi šikovní. Zvykli si na využití a pokrytí celé plochy hřiště, 
přesné a včasné přihrávky, a když je třeba, dokážou se pro-
sadit také individuálně. Pochopili také nutnost pravidelné-
ho protažení na začátku i na konci tréninku, a je to na nich 
znát.

Také v horolezeckém kroužku děláme pokroky. Děti lezou 
čím dál větší obtížnosti a některé již zvládly samojištění. Za-
čaly s přípravou na MČR v rychlolezení, které se uskuteční 17. 
prosince na horolezecké stěně Duro Salewa v Brně.

Držte jim palce, protože to bude křest ohněm pro všechny. 
Takových závodů se ještě nikdy neúčastnily.

Pavel Zemach
učitel ZŠ

Školní družina je součástí školy

Druhé oddělení školní družiny se v  poslední době velmi 
zaměřuje na stmelení kolektivu a zlepšení vztahů. Kromě ko-
munitního kruhu, kde probíráme, co bychom mohli na sobě 
zlepšit a co nám naopak vadí, hrajeme společenské hry, u kte-
rých děti rozvíjí své komunikační dovednosti. Pro Vánoční jar-
mark jsme vyrobili spoustu krásných výrobků a nacvičili krát-
ký vánoční taneček, který děti velice bavil. 

 Petra Rathouská
asistent pedagoga ZŠ

Zprávičky z naší školičky

Od posledních zpráviček uplynuly dva měsíce a my jsme 
v  mateřské škole v  pilné práci. Všechny děti si již zvykly 
na pravidelný režim, naučily se pěkné písničky, básničky, ta-
nečky a našly si nové kamarády. V září za námi do školky přije-
lo Medouškovo divadélko s pohádkou „Třikrát medvěd“.

Naším zvykem je zařazovat do činností jednou za měsíc te-
matické dny. Tím prvním byl „Světový den zvířat“. Děti si při-
nesly svá oblíbená plyšová zvířátka, povídaly si nejen o nich, 
ale i o těch skutečných, malovaly je a s těmi plyšovými si také 
zatančily.

Druhý tematický den pod názvem „Podzimní kompot“ nás 
přenesl do nastávajícího ročního období. Děti přišly obleče-
né v barvách podzimu a z přírodnin, které nasbíraly se svý-
mi rodiči vytvořily do sklenic barevný kompot. Také si poví-
daly o podzimu, jeho krásných barvách v přírodě a o všem, 
co k němu patří.           

Novou akcí, kterou jsme ještě nepořádali, bylo „Dýňování“. 
Děti si připravily krátké taneční vystoupení a potom již s rodi-
či dlabali, vyřezávali a zdobili krásná dýňová strašidýlka, kte-
rá nám večer s rozsvícenými svíčkami rozzářila chodník u ma-
teřské školy.                

Pro zpestření našich vycházek jsme vyrazili autobusem 
na  kratší dopolední výlet, který byl původně plánovaný 
do zoologické zahrady v Brně. Vzhledem k počasí a menšímu 
počtu dětí jsme náš cíl změnili na vycházku oborou Holedná 
v Kohoutovicích. Děti se prošly podzimním lesem, pozorova-
ly divoké kachny na jezírku a divočáky v ohradě.    

Začátkem listopadu proběhla schůzka pro rodiče nastá-
vajících prvňáčků, na které byli seznámeni s  tím, co by děti 
před vstupem do 1. třídy měly všechno zvládnout a jak dě-
tem i doma s touto přípravou pomocí Čím více budou samo-
statnější, tím snadnější bude jejich přechod do ZŠ.   

Zahájili jsme také náš malý projekt ,,Babičko, dědečku, ma-
minko, tatínku, tetičko, strýčku – přečti nám pohádku!“ Vy-
zvali jsme ochotné spoluobčany, aby přišli dětem do mateř-
ské školy přečíst pohádku. Zatím se přihlásila maminka na-
šich dětí Marie Procházková, která dětem ze své knížky čet-
la před spaním. Velice jí děkujeme a doufáme, že ochotných 
lidí se najde více. 

Konec listopadu jsme věnovali přípravám na Vánoční jar-
mark, kterým bude zahájeno adventní období, ale o tom zase 
až příště.

Hana Kroupová
učitelka MŠ

Jak se vaří v nové školní kuchyni

Je tu prosinec a my již čtvrtý měsíc vaříme stravu v nově 
zrekonstruované kuchyni. Mohu se tedy s vámi podělit 
o první dojmy. Možná jste zaznamenali i vy, že o letních 
prázdninách kuchyně prošla velkými změnami. Vnitřní pro-
story byly upraveny tak, aby odpovídaly nejnovějším hy-
gienickým a bezpečnostním požadavkům. Rovněž byly zak-
oupeny moderní stroje pro přípravu stravy. Paní kuchařky 
byly na práci s těmito stroji proškoleny tak, aby je dokázaly 
správně a efektivně používat. Nebylo to pro ně jednoduché. 
Když jste zvyklí pracovat ve známém prostředí s  určitým 
typem zařízení a najednou přijdete do nového, máte pocit, 
že začínáte zcela od začátku. Mohu ale říci, že paní kuchařky 
se vcelku rychle zapracovaly a tuto změnu zvládly dobře. 
Objevují nové možnosti vaření jak v konvektomatu, tak v 
multifunkční pánvi.

Velký úspěch má nově pořízený stroj na výrobu fresh 
nápojů, což ocenily hlavně děti, kterým tyto nápoje moc 
chutnají. I my máme radost, že můžeme dětem každý den 
poskytnout přísun čerstvého ovoce a zeleniny v  různých 
podobách.

Svatava Tomanová
vedoucí školní jídelny
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Dárek z EU

Zatímco vrcholí přípravy na Vánoční jarmark, a malí i velcí 
si lámou hlavu s tím, jak mají své blízké co nejlépe obdarovat, 
naše škola i školka již jeden krásný dárek v předstihu dostala. 
Je jím schválení dotačního programu z fondu EU, který jsme 
začali připravovat již na jaře minulého školního roku. Nese ná-
zev „Moudrý učitel, spokojené děti“. Týká se fi nanční podpory 
naší školy v oblasti čtenářské gramotnosti, práce s dětmi, kte-
ré jsou ohroženy školním neúspěchem a pomoci dětem, kte-
ré potřebují v běžné výuce a při činnostech v mateřské škole 
individuální přístup. Realizace projektu započne v lednu roku 
2017 a pomůže nám obohatit a ještě více rozvinout možnos-
ti naší práce s dětmi. 

Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné prožití ad-
ventu i  to, abyste vždy našli alespoň chvilku na  pozastavení 
toho rychle prchajícího času. Abyste dokázali vyslechnout své 
blízké a  pomoci a  poradit jim tam, kde je třeba. Do  nového 
roku 2017 potom pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Ivana Kašparová
ředitelka MŠ a ZŠ

Fotografi e ze života v MŠ:

★ ★ ★

    Co se v obci událo

Památník – Farinova zatáčka (25. září)

Dne 25. září byl slavnostně otevřen památník „Farinova za-
táčka“. Vznikl v  úctě ke  slavným dějinám přírodního Masa-
rykova okruhu, který byl výraznou propagací Brna, Jihomo-
ravského kraje a  bývalého Československa. Pár vzpomínek 
na přírodní okruh…

Na Veselce byla sice nejpomalejší zatáčka okruhu, ale při-
nášela mnohé útrapy. Největší tragédie se zde odehrála v roce 
1969, kdy v kategorii motocyklů – 350 ccm, po najetí na roz-
měklý asfalt spadl náš jezdec František Boček. Do  něho ná-
sledně narazil další jezdec maďarské národnosti Drápal a švý-
carský závodník Denzler. Na  tento střet doplatil náš jezdec 
svým životem. Byla to první a jediná oběť československého 
motocyklového sportu na Velké ceně v Brně.

V roce 1983, kdy se už jelo „pouze“ mistrovství Evropy, se 
při závodu sajdkár stala kuriózní událost. Vedoucí francouz-
ský pár Michel – Monchaud byl jasně na špici a spolujezdec 
Monchaud mával tak nadšeně divákům, že ze sajdkáry vypa-
dl. Hned potom následovala rovinka, takže spolujezdec Mi-
chel, který byl v hlubokém náklonu nad řídítky sidecary, si 
toho vůbec nepovšimnul a zjistil to bohužel až při nájezdu 
do další zatáčky. Francouzský pár byl diskvalifi kován.

Na otevření památníku bylo pozváno mnoho významných 
hostů, včetně starostů všech obcí, kterými vedla původní ver-
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ze Masarykova okruhu v celkové délce 29,144 km. Škoda jen, 
že ze strany těchto významných osobností byl tak malý zájem 
o slavnostní otevření památníku.

 Irena Kynclová
starostka obce Troubsko

Podzimní zájezd zahrádkářů (8. října)

Náš druhý letošní zájezd se konal 8. října a  směřoval 
na střední Moravu. Po dlouhých 13 letech jsme letos nebyli 
ve sklípku, tak jak se každý podzim pravidelně jezdilo na dob-
ré vínko, případně burčák. 

Naše trasa vedla do malé obce Loštice, kde jsme navštívi-
li muzeum tradice a výroby olomouckých tvarůžků, fi rmy AW. 
Zde se nás ujala sympatická paní průvodkyně. Její výklad byl 
velice zajímavý, shlédli jsme staré pomůcky a stroje na výro-
bu tvarůžků. Program byl doplněn fi lmem, kde se zobrazila 
celá historie fi rmy AW. Tečkou za  prohlídkou byla podniko-
vá prodejna, kde si mohou návštěvníci zakoupit celý součas-
ný sortiment těchto oblíbených výrobků. Na náměstí je také 
„Tvarůžková cukrárna“, kde si můžete pochutnat, kromě tva-
růžkových zálusků, také na tvarůžkové zmrzlině.

Našim druhým cílem byl areál arboreta v Bílé Lhotě. S na-
ším panem průvodcem jsme prošli klikatým cestičkami celý 
areál. Rozkládá se na jižně orientovaném svahu na ploše ne-
celých tří hektarů. Je v něm zastoupen zhruba stejný počet 
stromů listnatých a jehličnatých. Nachází se zde asi 300 růz-
ných druhů a  kultivarů dřevin, z  nichž mezi nejčastější pat-
ří keřovité tisy v různých barvách a tvarech, na druhém mís-
tě pak túje a smrky. Kostru parku však tvoří převážně duby 
a  různobarevné buky spolu s  doplňkovými dřevinami, jako 
jsou cypřišky, javory, borovice, břízy, douglasky a  lípy. V  ar-
boretu ovšem můžete najít i mnoho vzácných a sbírkových 
dřevin. Kromě jihoevropských dřevin zde můžete obdivovat 
stromy, keře a trvalky z Asie, a to z Číny, Koreje, Mandžuska, 
Japonska i  rostliny ze Sibiře a  chladnějších oblastí. Mnoho 
dřevin v parku pochází také z různých částí Severní Ameriky 
(Kanada, USA) a z Mexika. Součástí zahrady je zámeček, kte-
rý slouží jako pošta, obecní úřad a ordinace pro doktory. Je v 
celkově ve špatném stavu, doufáme, že se brzy najdou pení-
ze na jeho opravu.

Bylo poledne, čas k obědu, a tak jsme se zastavili v restau-
raci u Mánesa v Čechách pod Kosířem, kde nás čekala výbor-
ná strava (jak pro koho). V tomto městečku jsme měli na od-
poledne naplánovaný další program, a  to prohlídku zám-
ku, který byl po  náročných opravách otevřen letos v  dub-
nu pro veřejnost. Vedle zámecké expozice je zde také  Mu-

zeum Zdeňka a  Jana Svěrákových. Zaměřuje se na  jejich 
společná díla Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné 
lahve, Kuky se vrací, Tři bratři a Tatínek. V expozici si můžete 
prohlédnout kostýmy, kulisy, scénáře nebo třeba psací stroj 
Zdeňka Svěráka, na kterém napsal většinu ze svých slavných 
her. My jsme si prošli historickou trasu, součástí prohlídky 

Loštice, muzeum výroby Olomouckých tvarůžků
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zajímavých interiérů byla výstava o životě a díle malíře Jose-
fa Mánesa, který na tomto zámku v letech 1849–1871 pobý-
val a tvořil. Část jeho obrazů je instalována na zámku, ostatní 
jsou v Národní galerii v Praze. Kolem zámku je rozsáhlý park, 
který jsme, vzhledem k tomu, že bylo již pozdní odpoledne, 
nenavštívili. Za zámkem se nachází opravená prosklená stav-
ba tzv. Oranžerie, kde přes zimu mají uschované palmy a ci-
trusy. V  době od  dubna do  října je zde malá, útulná kavár-
na, kterou provozují mladí manželé. Tak jsme se tady osvěžili 
a odpočinuli si po náročném dni. Na konec návštěvy jsme se 
hromadně vyfotili na památku a odjeli jsme domů. Vezl nás 
p. Podhorský – autodoprava z Kuřimi, malým třicetimístným 
autobusem „Man Temsa Opalín“. Počasí nám vyšlo, takže vě-
řím, že se účastníkům zájezdu program líbil a budou na hez-
ký den rádi vzpomínat.

Pavel Doležal – jednatel ČZS Troubsko
Foto Petr Váňa

Limonádový Joe (22. října)

Ochotnický divadelní soubor Budišov předvedl v  sobotu 
22. října na  prknech Katolického domu divadelní hru Jiřího 
Brdečky, parodii na westerny všeho druhu, „Limonádový Joe“.

Budišovští byli opět výborní, v baru houstl dým, střílelo se, 
tančilo na celou řadu již zlidovělých melodií, například: „Whis-
ky to je moje gusto, bez whisky mám v srdci pusto…“. Tato 
písnička roztleskala celý sál. Největší úspěch měl již tradičně 
herec Jiří Marek, tentokrát v roli padoucha Horáce, který za-
vraždil bratra Joeho. Ale i ostatní herci nezůstávali ve svých 
výkonech pozadu a  hráli s  velkým elánem a  chutí. V  nepo-
slední řadě je třeba pochválit paní režisérku Zdeňku Malouš-
kovou a  hudební režií Karolíny Malouškové, která také per-
fektně zvládla roli Tornádo Lou. Zkrátka, bylo to zase moc 
pěkné představení. 

Divadelní hra Limonádový Joe vznikla za  fašistické oku-

Účastníci zájezdu

Zámek Čechy pod Kosířem

Arboretum v Bílé Lhotě
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pace. Premiéru měla na  scéně Divadla 99 na  Národní třídě 
v Praze. Ovšem nejznámější je nesmrtelné fi lmové zpracová-
ní z roku 1964 v hlavních rolích s Karlem Fialou jakožto blon-
ďatým hrdinou a Milošem Kopeckým v roli největšího zlodu-
cha. I když divadelní hra je jiná nežk známý fi lm, její provede-
ní bylo fantastické a divákům se moc líbilo. Už se těšíme, co si 
pro nás připraví soubor příště.

Víte, že ochotnický divadelní soubor Budišov k nám popr-
vé přijel před 15 lety (březen 2001)? Tehdy herci zahráli po-
hádku: „Elce pelce do pekelce“. Ještě připomenu, že divadelní 
představení jsou akcí zahrádkářů a hlavní zásluhu na tom má 
jednatel ČZS pan Pavel Doležal. 

Jaroslava Bartoňková, dopisovatelka
foto Petr Váňa

★ ★ ★

Proběhlo vítání občánků (12. listopadu)

V  listopadu se uskutečnilo vítání nových občánků do  ži-
vota. Děti mezi občany naší obce přivítala starostka paní Ire-
na Kynclová. S  pásmem básniček a  písniček vystoupily děti 
z mateřské školy pod vedením paní učitelky Hany Kroupové. 

Přivítány byly tyto děti:

Marie Antošová z ulice Vyšehrad
Štěpán Andr z ulice Sadová
Sofi e Žáková z ulice Za Farou
Vít Andr z ulice Sadová
Jan Pozdenkov z ulice Hodakova
Adéla Chaloupková z ulice Veselka  
Šimon Raška z ulice Pod vinohrady
Zuzana Tůmová z ulice Veselka
Dora Helanová z ulice U rybníka
Silvie Šilingerová z ulice Veselka
Natálie Kubešová z ulice Nár.odboje
Michal Petrenko z ulice Sadová
Samuel Simeon Kamenický z ulice Školní 
Filip Kaplan z ulice Vyšehrad

Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojené dět-
ství.

Líba Chaloupková,
matrika OÚ ★ ★ ★

Pořádali jsme 6. ročník vánočního jarmarku (27. listo-

padu)

Poslední listopadovou a první adventní neděli proběhl 6. 
roční řemeslného vánočního jarmarku. Pro konání jsme opět 
využili velký sál Katolického domu. O  zahájení se postarali 
děti z MŠ a ZŠ Troubsko, kdy jejich vánoční představení trvalo 
téměř hodinu. Hudební pásmo plné písniček, her a básniček 
s vánoční tématikou zaujalo všechny přítomné diváky.

Celkem osmnáct prodejců nabízelo své výrobky. Převa-
žovali produkty s vánoční tématikou už jen proto, že to byla 
první adventní neděle a mnoho hospodyněk fi nišovalo s vá-
nočními přípravami. Připomeňme si některé prodejní expo-
zice - děti z MŠ a ZŠ vyrobily perníčky, svícny, voňavé pytlíč-
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ky, vánoční zvonečky a ozdoby na stromeček. Nechyběla na-
bídky lineckého cukroví a vánoční perníčků od paní učitelky 
Hany Kroupové a její dcery. Letos byla jejich nabídka kolem 
poledne vyprodána. Se svými textilními výrobky se snažili ná-
vštěvníky zaujmout manželé Smetanovi. Ve svém sortimentu 
inovovali podobu levandulových vonných sáčků a také tašky 
nabízeli jiné než v minulých letech. Novinkou byly dřevěné 
krabičky dekorované ubrouskovou technikou manželů Malá-
čových ze Silůvek. Krabičky byly vhodné zejména nakládání 
šperků a jiných drobných předmětů v domácnosti. Tradičním 
doplňkem jarmarku byla nabídka uzenářských výrobků z řez-
nictví Žabčík. Obec Troubsko stejně jako v loňském roce při-
šla s novinkou, a to třemi pohlednicemi s motivy obce. Na je-
jich vzniku se podílel fotograf Petr Váňa, kterému tímto děku-
jeme. Akce byla ukončena slavnostním rozsvícení vánočního 
stromu na návsi (na ulici Školní) a zpěvem vánočních koled.

Vánoční jarmark si našel své stálé místo v programu kultur-
ních událostí obce, a proto se všichni můžeme těšit na další 
v pořadí již sedmý ročník.

(BK)

★ ★ ★

    Nové knihy v naší knihovně

Cussler, Clive – Tajemství Mayů

Dobrodružství manželů a archeologů Sama 
a  Remi Fargových nás zavede do  džungle 
Střední Ameriky – na  místo, kde kdysi sídlila 
bájná mayská civilizace. Naši hrdinové objeví 

artefakt nevyčíslitelné hodnoty, tzv. Mayský kodex – knihu, 
která ukrývá největší záhady původních domorodých oby-
vatel. Ale jak už to bývá, o tento unikátní objev usiluje i moc-
ný protivník, jenž je ochoten učinit vše pro to, aby kodex zís-
kal do svého vlastnictví.

Hana Kroupová s dcerou

Děti MŠ

Děti ZŠ

Nabídka Smetanových

Zaměstnanci ZŠ a Tereza Pavlíková

Manželé Maláčovi



 Dvořáková, Alžběta – Herkules a strašidla

Rozmazlený pražský kocour Herkules se svou mladou paní 
a jejím mužem přestěhují do starého statku za vesnicí, kde se 
mu ani trochu nelíbí. V zarostlé zahradě se seznámí s toulavou 
kočkou Komtesou a vyslechne si její vyprávění o kočičích stra-
šidlech, která se v jeho novém domově ukrývají. Zpočátku se 
zdráhá jejím varováním uvěřit, ale brzy se přesvědčí, že Kom-
tesa mluví pravdu. Kočičí duchové působí obyvatelům domu 
velké škody a vinu vždycky svalí na Herkula. Rozzlobený ko-
cour se strašidlům rozhodne postavit...

Lambert, Karine - Dům žen bez mužů

V tomto domě žen jsou muži všudypřítomní… v jejich nos-
talgických vzpomínkách, v  jejich zranitelnosti, v  jejich vzte-
ku a v jejich zmizelých touhách. Pět žen různého věku a z růz-
ných prostředí má společný jediné: nechtějí už ani slyšet o lásce 
a rozhodly se pro jiný způsob života... Až do okamžiku, kdy po-
klidnou hladinu jejich života rozbouří nová nájemnice. Juliette 
se líbí jejich přátelství a semknutost, jejich odvaha a jejich ne-
konformnost. Ale ona rozhodně na muže nerezignovala!

Matějovský, Bohumil – Čuňa, Zulu a Ferda

Čuňa, Zulu a Ferda. Pašík, který nechce skončit jako jitrnice. 
Opice, která utekla z cirkusu a míří do Afriky. Jezevčík, které-
ho lidé odkopli jako… no, jako psa. Když Zulu náhodou osvo-
bodí Čuňu z chlívku, vydávají se společně na útěk před rozzu-
řeným hospodářem a jeho kumpánem myslivcem. Cíl: Afrika.

Pawlovská, Halina – Cesta za láskou

Láskyplný cestopis po  místech, kde se dá zapomenout 
na smutek. Na Silvestra v roce 2016 jsem se rozhodla, že na-
vzdory všemu budu šťastná! Že už nebudu jen čekat, pláno-
vat a doufat. A tak jsem se vydala na cesty. A jela jsem na mís-
ta svých vzpomínek a  i  tam, kde jsem ještě nikdy předtím 
nebyla. A  objela jsem nejen naši vlast, ale i  půl zeměkoule. 
A všude jsem potkala zajímavé lidi, snědla jsem úžasné po-
choutky a hledala jsem lásku. A našla jsem ji.

Pojarová, Kateřina – Australský deník, aneb mé sou-

kromé pohromy

Veselé i  vážné příhody českých emigrantů u  protinožců 
s  ilustracemi známého karikaturisty Josefa Pospíchala. Ces-
tou za prací procestovali naši emigranti půl kontinentu a div-
ných lidí potkali víc než exotických zvířat! 

Šebesta, Ondřej – Pouť do Santiaga de Compostela

Tato knížka jednak zachycuje zážitky tří českých poutní-
ků, ale je zároveň ve své druhé části doslova „návodem k po-
užití“. Čtenář se dozví, co by měl mít s sebou, jak se na cestu 
připravit, jak se cestou spí, kde a co se obvykle jí, podle čeho 
se na pouti orientovat a spoustu dalších užitečných a praktic-
kých rad. Jedná se o neocenitelnou pomůcku pro lidi, kteří se 
na pouť chystají, ale rovněž o zajímavou mozaiku zážitků, jež 
deníkovou formou přibližuje, jaké to je, když člověk vystoupí 
z „kolejí“ všedního života.

Vaněček, Michal – Kam zmizí slovo, když se vygumuje?

Kam zmizí slovo, když se vygumuje nebo úvaha na téma, 
zda je výhodné být velkou řekou. Povídky nutící k hluboké-
mu zamyšlení nad našimi vlastními životy, ale i povídky čis-
tě oddechové jsou obsahem knížky povídek „Kam zmizí slo-
vo, když se vygumuje?“ 

Zdroj anotací: Databazeknih.cz
Radek Sedláček

knihovník

    Plánované akce

23. prosince – v  18 hodin Vás srdečně zveme na  „Živý 

betlém“ na hřišti SK Veselka. Přijďte si prožít příjemnou vá-
noční atmosféru u vánočního příběhu o narození Ježíška, zpí-
vání koled, ochutnávky perníčků a pití výborného punče. 

27. ledna – Sportovní ples SK Veselka ve 20 hodin v sále 
Katolického domu. Hraje kapela „TOM SAWYER Band“. Čeká 
vás sportovní zábava plná tance. Vstupenky na ples je možné 
již nyní objednat na telefonním čísle 605 387 456. Další infor-
mace budou včas na plakátech.

29. ledna (neděle) – ve  14 hodin Dětský pohádkový 

maškarní ples v  sále Katolického domu. Přijďte si s  dětmi 
za  pohádkovými postavami zatančit, zasoutěžit a  vesele se 
pobavit.

(HS)

★ ★ ★

    Naši jubilanti

V této rubrice uveřejňujeme jména obyvatel obce Troub-
sko, kteří oslavují 70 let a více. K významnému životnímu vý-
ročí: 70, 75, 80, 85, 90 ……let přejí našim spoluobčanům zá-
stupci obce s malým dárečkem.

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci pro-

sinci a lednu 2017 těmto našim spoluobčanům:

pan Zdeněk Vyzibla, ul. Pod vinohrady  70 let
paní Alena Bedřechová, ul. U rybníka  71 let
paní Vladislava Černíková, ul. Nár. Odboje  71 let
paní Ludmila Zmrzlíková, ul. Vyšehrad  72 let
pan Rudolf Kostelecký, ul. Jihlavská  72 let
paní Ludmila Velebová, ul. Vyšehrad  73 let
pan Pavel Svoboda, ul. Nár. Odboje  73 let
pan Jiří Matoušek, ul. Nár. Odboje  73 let
paní Anna Bučková, ul. Nová  74 let
paní Eva Čupová, ul. Veselka  74 let
paní Květoslava Svobodová, ul. Jihlavská  74 let
pan Josef Michna, ul. Jihlavská  74 let
pan Pavel Veleba, ul. Vyšehrad  74 let
paní Danuše Ruberová, ul. Vyšehrad  74 let
pan Pavel Mífek, ul. Zámecká.  74 let
paní Marie Partyková, ul. Nár. Odboje  75 let
paní Olga Fialová, ul. Nár. Odboje  75 let
paní Marcelína Valentová, ul. Nár. Odboje  76 let
pan August Turek, ul. U lednice  76 let
pan Bohuslav Široký, ul. Sadová  76 let
paní Jaroslava Kroupová, ul. Školní  77 let
pan Ladislav Dvořák, ul. Nár. Odboje  79 let
paní Vlasta Bartoňková, ul. Nová  80 let
paní Bohumila Sáčková, ul. U dráhy  83 let
paní Marta Břínková, ul. Pod vinohrady  84 let
paní Dagmar Fráňová, ul. Vyšehrad  85 let
pan Josef Svoboda, ul. Vyšehrad  86 let
paní Mária Hanušová, ul. Vyšehrad  87 let
paní Marie Kubová, ul. Školní  87 let
paní Marie Berková, ul. Družstevní  91 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
do dalších let života.

 Líba Chaloupková
 matrika OÚ

9.
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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 

a optimismu do nového roku.

H. Benešová, H. Sedláčková a L. Chaloupková

★ ★ ★

    Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v  této rubrice jsou uvá-

děny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž redakční 

rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schopna ověřit 

všechna fakta v příspěvku uvedená. 

★ ★ ★

 Tříkrálová sbírka – r. 2017

V období 1. ledna do 15. ledna  do vašich 
domovů už tradičně zavítají koledníci Tříkrá-
lové sbírky přinést šťastnou zvěst a požehná-
ní Vašim příbytkům. Do  kasiček, kterými je 

vybavena každá skupinka koledníků, můžete i vy přispět libo-
volnou sumou, která pak poputuje na pomoc přímo těm, kte-
ří ji potřebují.

Pomocnou ruku poskytuje Oblastní charita v Rajhradě, kte-
rá zahrnuje celkem 117 obcí modřického a rosického děkaná-
tu. Díky vašim každoročním příspěvkům se nám daří udržo-
vat vysokou kvalitu služeb a dále se rozvíjet. V Domě léčby 

bolesti s hospicem sv. Josefa pomáháme nevyléčitelně ne-
mocným a také jejich rodinným příslušníkům. Kvalitní péči se 
dostane i těm, kteří chtějí dožít své poslední dny doma díky 
Mobilnímu hospici sv. Jana. Do domácností jezdí i terénní 

pečovatelské a ošetřovatelské služby, které poskytují zdra-
votní ošetření a uspokojují základní životní potřeby.

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA poskytu-
je v Židlochovicích a okolí zázemí mladým, kteří jsou ve svém 
okolí ovlivňováni negativními jevy. Klienti Chráněného byd-

lení sv. Luisy pro lidi s demencí si pochvalují novou, na zákla-
dě jejich potřeb vybudovanou zahradu, která byla pořízena 
právě z loňského výtěžku Tříkrálové sbírky. 

Při naší činnosti spolupracujeme s dobrovolníky, provozu-
jeme vzdělávací centrum a sociálně-rehabilitační službu Ka-
várna Slunečnice v budově hospice, půjčujeme kompenzač-
ní pomůcky a přímo v budově hospice zajišťujeme ubytování 
pro rodinné příslušníky našich klientů.

Děkujeme, že s námi pomáháte tam, kde je potřeba.

Každá domácnost, která se otevře dobré věci a přispě-

je do pokladniček koledníků, má velkou zásluhu při po-

moci potřebným.

Mária Durkáčová
koordinátorka Tříkrálové sbírky 

za Oblastní charitu Rajhrad

Autocentrum K.E.I. radí…  Užitečné informace o brzdo-

vé kapalině

 
Brzdová kapalina je integrovaný díl brz-

dového systému

Vozy ŠKODA od  modelové řady roku 2006 
dostaly do vínku vedle mnohých novinek také 
moderní, výrazně vylepšenou brzdovou sou-

stavu. Nedílná a velmi důležitá část této soustavy je také brz-
dová kapalina DOT 4 Super.

 
Brzdová kapalina musí být funkční za všech okolností

K  přenosu síly z  brzdového pedálu na  brzdové destičky 
a čelisti je u všech vozů ŠKODA použit hydraulický brzdový 
systém. Aby byl účinek brzd co nejlepší, musí brzdová kapa-
lina splňovat řadu kvalitativních kritérií a  zároveň musí mít 
vlastnosti, které zajistí funkci za všech provozních podmínek:

• Při silném mrazu nesmí tuhnout
• Při zvýšeném zatížení se nesmí vařit
•  Musí zabezpečit, aby se nehromadily i nejmenší shluky 

vody v systému, které by vedly k těmto negativním efek-
tům

•  Nesmí být agresivní vůči těsněním nebo způsobovat ko-
rozi kovového potrubí nebo brzdových válců

•  Nesmí být stlačitelná, aby mohl být přenášen tlak brzdo-
vého pedálu (a brzdového posilovače) bez ztrát

Proč je třeba kontrolovat bod varu?

Brzdové kapaliny na  bázi glykolu jsou hydroskopické, tj. 
vážou na sebe vodu, která snižuje bod varu (mokrý bod varu). 
V praktickém provozu je voda do brzdové kapaliny absorbo-
vána hlavně přes uzávěr vyrovnávací nádržky brzdové kapali-
ny, ale také přes pryžové hadičky a těsnění.

Jaké jsou důsledky nízkého bodu varu?

Při intenzivním brzdění se brzdová kapalina zahřívá. Po-
kud je v brzdové kapalině voda, mohou vznikat tzv. parní ply-
nové polštáře, které působí, že dojde pouze ke stlačení ply-
nu a potřebná ovládací síla se brzdovou kapalinou nepřene-
se celá, brzdy nejsou dostatečně účinné. Navíc voda v brzdo-
vé kapalině snižuje její mazací účinek, způsobuje korozi kovo-
vých součástí apod.

 Jak často se musí měnit brzdová kapalina?

Aby brzdová kapalina odpovídala všem kvalitativním po-
žadavkům za  všech provozních podmínek, musí docházet 
k její výměně každé 2 roky. Za těchto předpokladů splňuje 
ŠKODA Originální brzdová kapalina v existujících brzdových 
systémech všechny technické požadavky v té nejvyšší míře.

Jak vybrat tu správnou žárovku? Poradíme příště.
autor: Autocentrum K.E.I., Brno-Vinohrady

★ ★ ★

Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba funguje v Rajhradě a okolí 
od roku 2007. Občanům Troubska poskytují pracovníci 
pečovatelské služby péči od roku 2010.

Charitní pečovatelská služba je terénní služba, posky-
tovaná uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost 

z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdra-

Trikralova
sbirka
2016
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votního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby.

Pečovatelská služba je sociální službou registrovanou u 
JMK, fungující v souladu se standardy kvality.

Provozní doba pečovatelské služby je pondělí až pátek 
od 7 do  17 hodin. Ve  večerních hodinách a víkendech a 
svátcích je pečovatelská služba poskytována po individuální 
dohodě s klientem a podle sociální potřebnosti klienta. 

Občané Troubska využívají službu od roku 2010, jak je 
již uvedeno výše. Celkově do letošního roku péči využilo 8 
klientů. Vykonali jsme 1300 návštěv v celkovém rozsahu 1020 
hodin.

Frekvence péče a rozsah péče je individuální, a  to od 
návštěv 1x týdně až po návštěvy například 3x až 5x týdně. 
Frekvence obvykle souvisí s nepříznivou sociální situací klien-
ta a jeho soběstačností.

Nejčastěji klienti pečovatelské služby využívali dopomoc 
s hygienickou péčí, pomoc při podání jídla a pití, zajištění 
pochůzek a nákupů, zajištění běžného úklidu a podporu sa-
mostatného pohybu.

V rámci pečovatelské služby poskytujeme sociální po-
radenství občanům (například kontakty na návazné služby, 
informace o příspěvku na péči či jiných sociálních dávkách, 
informace a podpora při vyplňování žádostí do poby-
tových zařízení). Dále zapůjčujeme kompenzační pomůcky 
(například polohovací lůžka, koncentrátory kyslíku apod.). 
V rámci půjčovny pomůcek poskytujeme poradenství v této 
oblasti – jak získat pomůcku přes pojišťovnu, kde případně 
žádat o fi nanční podporu při získání pomůcek, případně 
předání kontaktů na další organizace.

Obec Troubsko poskytla dotaci na činnost OCH Rajhrad 
(Charitní pečovatelské služby), která částečně pokryla výdaje 
na provoz charitní pečovatelské služby.

Komplexnost terénních služeb je zajištěna také dalšími 
službami Oblastní charity Rajhrad – Charitní ošetřovatelskou 
službou a Mobilním hospicem sv. Jana.

Podrobnější informace o  poskytování pečovatelské služ-
by a půjčovny kompenzačních pomůcek lze nalézt na webo-
vých stránkách: http://rajhrad.charita.cz/charitni-pecovatel-
ska-sluzba/

Eva Lenochová
vedoucí Charitní pečovatelské služby Rajhrad

Kuželky v Troubsku

Kuželky nejsou jistě tak masovým sportem, jako je třeba 
fotbal, nebo hokej. Málokdo zná pravidla a mnozí si kuželky 
pletou s bowlingem. Také v tomto spíše menšinovém spor-
tu má však Troubsko své reprezentanty. Pravda, nejsou tolik 
na očích, protože v naší obci není kuželna. Troubští  kuželkáři 
mají domovské dráhy v kuželně v Rosicích, ale svými výsled-
ky nám dělají radost.

Členové spolku K.A.T. Troubsko (zkratka K.A.T. znamená 
kuželkářský amatérský tým) se kuželkám věnují už od  roku 
1998, tedy osmnáctou sezónu. Od roku 2003 hrají pravidel-
nou soutěž „Kuželkářskou ligu amatérů“ v Rosicích. V uplynu-
lém ročníku 2015/2016 dosáhli fantastického úspěchu. Poda-
řilo se jim celou soutěž vyhrát. Tím také získali právo starto-
vat na  Mistrovství ČR neregistrovaných v  roce 2017. Držme 
jim tady palce, aby jim forma vydržela do jara příštího roku 
a v celorepublikovém klání se umístili co nejlépe. 

Tým pod názvem Ctirad Troubsko hrál ve složení: Oldřich 
Zbíral, Petr Dujka, Tomáš Turek, Milan Svěrák, Aleš Svěrák, Jiří 
Pospíšil, Oldřich Valeš a Jan Marčan. 

Konečná tabulka 1. KLA v Rosicích 2015/2016                                                     

1 Ctirad Troubsko 16 13 1 2 1038 67,5 : 28,5 27
2 Brněnské Želvy 16 12 1 3 1057 68,0 : 28,0 25
3 Hasiči Dobelice 16 11 1 4 1053 60,0 : 36,0 23
4 Basket Rosice 16 7 3 6 979 51,0 : 45,0 17
5 Vinohrady 16 7 2 7 1000 50,0 : 46,0 16
6 Srkla Ivančice 16 7 1 8 998 43,0 : 53,0 15
7 Cobra Zastávka 16 4 1 11 983 34,5 : 61,5 9
8 Alpa camp Ostrovačice 16 3 0 13 981 32,0 : 64,0 6
9 Sokolíci Dobelice 16 3 0 13 950 26,0 : 70,0 6

Pořadí jednotlivců 1. KLA v Rosicích 2015-2016
1 Chaloupka Jiří Brněnské Želvy 274,1 15 / 16
2 Nekuda Josef Brněnské Želvy 270,3 16 / 16
3 Zbíral Oldřich Ctirad Troubsko 269,3 12 / 16
4 Lesonický Rudolf Hasiči Dobelice 269,0 15 / 16
5 Maša Oldřich Hasiči Dobelice 268,9 16 / 16
6 Salinka Petr Hasiči Dobelice 267,5 15 / 16
7 Dujka Petr Ctirad Troubsko 266,4 12 / 16
8 Turek Tomáš Ctirad Troubsko 263,9 12 / 16
9 Rychnovský Tomáš Basket Rosice 261,9 14 / 16

10 Svěrák Milan Ctirad Troubsko 261,4 15 / 16

Trénink kuželkářského týmů probíhá každé pondělí od 17 
do 18 hodin na kuželně v Rosicích. Rádi mezi sebou přivítáme 
nové zájemce o tento sport.

Oldřich Zbíral
aktivní hráč

Pár slov o mysliveckém spolku Výrovka

V příštím roce bude myslivecký spolek Výrovka slavit svoje 
70. výročí založení a určitě je na místě na pár řádcích zmínit, 
kdo vlastně jsme a jak se zapojujeme do života obcí, v nichž 
leží naše honitba.

Pohlédneme-li do historie, pak spolek, přesněji jeho stře-
lická část, byl založen v  roce 1947, v  Troubsku tomu bylo 
o  rok později. Spolek tak prošel dobou kolektivizační, nor-
malizační, porevoluční a přečkal až do dnešních dnů. V loň-
ském roce jsme se „přejmenovali“ ze sdružení na spolek, do-
plnili údaje u krajského soudu a každoročně podáváme da-
ňová přiznaní. I takovýto zájmový spolek se stává malou fi r-
mou, která musí plnit všemožné legislativní nástrahy. 

Právo myslivosti vykonáváme v rámci katastrů obcí Troub-
sko, Střelice a Popůvky. Jak již bylo naznačeno výše, nebylo 
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tomu tak vždy a dlouhou dobu zde existovaly spolky v ob-
cích Troubsko a Střelice vedle sebe. Moudrým rozhodnutím 
našich členů došlo v 80. letech minulého století ke spojení 
obou spolků. Tím se zajistila větší výměra honitby a vlastně 
došlo ke spojení sil. Jen na okraj, minimální výměra honitby 
je stanovena na 500 ha a je to dost často diskutovaná otáz-
ka, pokud je otevírán zákon o myslivosti. Naše výměra je cca 
1500 ha. V současné době máme 31 členů a 7 hostů, kteří jsou 
v pětiletém zkušebním období, po jehož ukončení budou žá-
dat o členství. Pomoci by jim měl i garant, který je má po tuto 
dobu na starost. A proč je to tak složité? Může i za toto občan-
ský zákoník, je velice lehké přijmout, ale obtížné vyloučit ze 
svého středu kolegu, který zcela nenaplnil očekávání. 

Jako dar od našich předchůdců máme tři myslivecká zaří-
zení. Jedno v katastru obce Střelice, které má jméno Výrovka. 
Název je připomínka dřívějšího způsobu lovu škodné perna-
té na výra. V katastru obce Troubsko vlastníme chatu v Rožku, 
kterou Troubští znají z dětských dnů. Oba to jsou romantické 
objekty bez elektřiny a vody. Využíváme je jako místa srazů 
při honech, pro letní posezení, máme zde možnost přespávat 
při individuálních lovech. V Troubsku je místem, kde se schá-
zíme při členských schůzích a dalších setkáních, objekt na uli-
ci Školní. Historicky je nazýván Odchovna. Někteří z členů na-
vrhovali, ať jej přejmenujeme, že už žádným místem odcho-
vu není. Ale návrh neprošel. V minulosti se zde prostě bažanti 
odchovávali, tak alespoň takto nezapomeneme, k čemu ob-
jekt dříve sloužil. Odchovnu s malým pozemkem jsme získa-
li v nedávné minulosti do užívání díky pochopení zastupitelů 
obce. O všechny tři budovy se snažíme starat jako dobří hos-
podáři. Každý majitel starší nemovitosti si dovede spočítat, 
že každoročně je třeba investovat, pokud chce předat maje-
tek v dobrém stavu a nechce jej jen vybydlet a nechat spad-
nout. I my se snažíme měnit střechy, penetrovat, natírat, re-
novovat… Prostě, aby ti po nás měli alespoň pocit, že jsme se 
snažili. Finančně je údržba činnost nákladná. Proto určitě pa-
tří poděkování obecním zastupitelům, že náš spolek podpo-
rují prostřednictvím účelových dotací. V  letošním roce jsme 
jejich prostřednictvím mohli obměnit kamna na tuhá paliva 
a  vstupní dveře v  objektu Odchovny, kdy původní již zcela 
neplnily svůj účel a jejich nahrazení bylo nutné.

Do života obcí se zapojujeme společně se střelickými hasi-
či pořádáním letních nocí. Vrcholem je pak tradiční myslivec-
ký ples, do jehož zdárného průběhu jsou zapojeni nejen čle-
nové, hosté, ale také naši rodinní příslušníci. Naší snahou je, 
aby každý rok byl ples o kousek lepší než ten předchozí. Trva-
lý zájem veřejnosti o tyto akce je důkazem, že je snad děláme 
dobře. I když plesy probíhají ve Střelicích, my myslivci to chá-
peme spíše pohledem naší společné honitby. Po pravdě by-
chom ani neměli sílu a  kapacity na  pořádání více takových 
akcí. Peníze z nich získané spolek pak investuje do nákupu kr-
mení potřebného pro zvěř v období vegetačního klidu, opra-
vám a budování krmících zařízení, nákupu léčiv. Snažíme se 
i tímto způsobem udržet ráz krajiny. 

Při mysliveckém spolku pak působí myslivecký kroužek, 
a to už téměř 50 let. V posledních letech je náš kroužek jediný 
v celém okrese Brno-venkov. Děti se učí, jak se v lese chovat, 
poznávají přírodu a myslivecké tradice. U některých z dětí zá-
jem o přírodu a myslivost přerostl v lásku na celý život. 

Pro příští rok plánujeme uspořádání myslivecké výstavy. 
Přeci jen, 70 let činnosti si zaslouží zamyšlení. Chtěli bychom 
spoluobčanům ukázat něco z naší historie a současných ak-
tivit. Výstava by měla být lehce edukativní a ukázat, že mys-

livec není jen ten, kdo chodí s fl intou a střílí po všem, co se 
v lese hne. Ale myslivost je koníček, který se často dědí z otce 
na syna a je svázán spoustou pravidel a mysliveckých tradic, 
které tu naši myslivost odlišují od toho, jak je vykonávána v ji-
ných státech. Podle mě na tom má velký podíl i skutečnost, 
že jsou tradice a zvyky předávány prostřednictvím spolkové 
činnosti.

Myslivosti zdar!

Vít Obenrauch
předseda mysliveckého spolku Výrovka

★ ★ ★

Katolický dům informuje

V letošním roce jsme si vzali za cíl, že opravíme jeviště sálu 
Katolického domu, které bylo v  havarijním stavu. Oprava 
měla proběhnout o prázdninách s tím, že nové jeviště bude 
v  provozu na  divadelní představení Limonádový Joe, které 
bylo plánováno odehrát divadelním spolkem z Budišova 22. 
října.

Velké překvapení nás čekalo již na první brigádě koncem 
června při demontáži staré podlahy. Pod podlahou jeviště 
bylo cca 90 tun suti, poškozená izolace a u zdi jeviště a chod-
by restaurace chyběly dva metry izolace úplně. Problém izo-
lace nám pomohl vyřešit pan Pantůček z fi rmy HW-PANTY, s. r. 
o., která do týdne provedla sanaci vlhkého zdiva pomocí ne-
rezových plechů. V září, se zpožděním dvou měsíců, ve kte-
rých probíhal odvoz suti, mohla začít montáž nového jeviště 
panem Cihlářem a fi rmou Respo, s. r. o. Ta dokončila práci 12. 
října. Na nás pak zbylo nechat vyčistit závěsy a oponu jeviš-
tě. Celkové náklady na rekonstrukci jeviště činily 271 500 Kč. 
Opravu jsme stihli dokončit v termínu.

Chtěl bych touto cestou poděkovat:
•  paní starostce Ireně Kynclové a  obecnímu zastupitelstvu 

za přiznání a odhlasování dotace 200 000 Kč na opravu je-
viště;

•  Vítku Volánkovi, který koordinoval činnost při rekonstruk-
ci; 

•  za  naložení stavební sutě, kterou provedli Martin Křivá-
nek, Přemek Blažík, Roman Koutný, Jiří Koutný, Vítězslav 
Volánek, Petr Svoboda, Tomáš Svoboda, Dušan Jedlička, 
Olin Valeš, Tomáš Böhm, Pavel Chaloupka, Štěpán Hradeč-
ný, Jožin Koláček, Martin Konečný, Tomáš Smutný a Václav 
Pražák;

•  Tomáši Šmídovi, který zajistil kontejnery a odvoz na sklád-
ku;

•  výboru spolku za aktivní přístup.
V současnosti není vše úplně ideální, ale v prvé řadě mu-

síme nechat vyschnout vlhké zdi a potom pokračovat v do-
končování oprav popraskaných zdí a opadaných omítek. Je 
třeba si stanovit priority a  postup dalších oprav. V  součas-
né době probíhá výběrové řízení na  zhotovení nového to-
pení v sále, které bychom chtěli realizovat v roce 2017. Stá-
vající topná tělesa jsou u konce své životnosti. Mají velkou 
spotřebu plynu, nízkou účinnost ve  srovnání s  kondenzač-
ním kotlem, u každého topidla musíme provádět revizi ko-
mínů a každoroční servis topidel. Snažíme se o to, aby byl Ka-
tolický dům moderním kulturním a společenským centrem 
v  naší obci.  Jen si vzpomeňme, jak Katolický dům vypadal 



13.

při předání v roce 1993 (topení na tuhá paliva, špatná stře-
cha, dveře, okna, nezateplené stropy, osvětlení, zdi, zasedací 
místnost za jevištěm, šatna, restaurace, sociální zařízení atd.).

Chtěl bych vám všem popřát příjemné a pohodové proži-
tí svátků vánočních, mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2017 
a těším se na další spolupráci.

Jiří Koutný 
předseda spolku 

★ ★ ★

SK VESELKA informuje

Futsal OP Brno-venkov 2016/2017

Turnaj 10.  září Veselka (pořadatel SK Veselka)

SK Veselka - UNITED Ivančice  5:1 (2:0)

Branky:  David Dvořáček 3, Jaroslav Dvořáček, Dalibor Sedlá-
ček –  Pavel Vošický.

SK Veselka - Orli Rakšice-M. Krumlov  8:5 (6:3)

Branky:  David Dvořáček 3, Jaroslav Dvořáček 2, Dalibor Sed-
láček 2, Radek Sedláček – Pavel Machotka 2, Jan Br-
veník, Jakub Sobotka, Pavel Šedrla.

Turnaj 24. září Veselka (pořadatel SK Veselka)

SK Veselka - Remos Oslavany B  3:3 (1:0)

Branky:  Radek Sedláček, David Dvořáček, Martin Soukop – 
Vojtěch Koudelný 2, Martin Michalica.

SK Veselka - TJ Sokol Trafo Padochov  10:4 (4:2)

Branky:  David Dvořáček 4, Martin Soukop 3, Jaroslav Dvořá-
ček, Radek Sedláček, Dalibor Sedláček – Ondřej Juří-
ček 2, Milan Musil, Viktor Pruša. 

SK Veselka - Arsenal Brno  5:5 (3:1)

Branky:  Martin Soukop, Jaroslav Dvořáček, Radek Sedláček 
– Martin Čuhel 2, Jakub Machát 2, Zdeněk Michalec. 
ŽK: Martin Čuhel, Petr Táborský (oba ARS).

Turnaj 9. října Veselka (pořadatel SK Veselka)

SK Veselka - FC Pitchpunti Ivančice  6:3 (2:1)

Branky:  David Dvořáček 5, Dalibor Sedláček – Martin Čermák 
2, Radek Veselý. 

SK Veselka - MSC Jablíčko Letkovice  4:0 (2:0

Branky:  Jaroslav Dvořáček 2, David Dvořáček 2.

Turnaj SO 22. 10. 2016 Střelice (poř. Arsenal Brno)

SK Veselka - Orli Rakšice-M.Krumlov  1:6 (0:3)

Branky: Jaroslav Dvořáček. 
SK Veselka - UNITED Ivančice  8:5 (2:4)

Branky:  David Dvořáček 4, Martin Soukop 2, Jaroslav Dvořá-
ček, Radek Sedláček – Zdeněk Lukášek 3, David Še-
drla 2.

Arsenal Brno  - SK Veselka  6:1 (5:0)

Branky:  Jakub Cihlář 2, Dominik Parys 2, Michal Hrazděra, Ja-
kub Machát  – Dvořáček.

TABULKA po 7.- 8. kole

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Arsenal Brno 10 8 1 1 86: 29 25

2. Orli Rakšice-M.Krumlov 9 7 0 2 64: 33 21

3. SK Veselka 10 6 2 2 51: 38 20

4. TJ Sokol Trafo Padochov 9 6 0 3 35: 42 18

5. Remos Oslavany“B“ 9 4 1 4 30: 42 13

6. MSC Jablíčko Letkovice 9 3 0 6 28: 32 9

7. UNITED Ivančice 9 1 0 8 18: 61 3

8. FC Pitchpunti Ivančice 9 0 0 9 22: 57 0

TABULKA STŘELCŮ po 7.-8. kole 

1. Dvořáček David (SK Veselka) - 22 branek

2.  Machotka Pavel (Orli Rakšice-M.Krumlov) - 15 branek

3. Parys Dominik (Arsenal Brno) - 13 branek

Pavel Rejda
předseda SK Veselka

★ ★ ★

Jak hospodaří s dotacemi SK Veselka

SK Veselka obdržela v roce 2016 od obce Troubsko dotace 
na výši 50 000 Kč. Částka byla použita na tyto akce:
•  Ples SK Veselka (pronájem sálu 5440 Kč, kapela 6000 Kč, au-

torská práva 1543 Kč)
• úhrada startovného (fotbal) 6500 Kč
•  Dětský den (vystoupení historických šermířů 7000 Kč) 
•  pronájem tělocvičny pro fotbal, nohejbal, volejbal 

11 960 Kč
•  Vyúčtování elektřiny 14 023 Kč.

Pavel Rejda
předseda SK Veselka

★ ★ ★

Jak to bylo s Vechtrovnou* aneb krátká historie jedné 

ruiny

V roce 2010 se z iniciativy a nadšení romantického ostopo-
vického občana, pana Petra Řehořky, domluvilo celkem pět 
mnohaletých kamarádů, že se společně pokusí o  záchranu 
bývalého strážního domku – vechtrovny – u vlakového pře-
jezdu k Troubsku. Touhou bylo zachovat pro příští generace 
dům, který by se brzy rozpadl v prach. Tato krásná a součas-
ně poněkud bláznivá myšlenka stála na pevných základech – 
na společné stálé žízni po dalešickém pivu a na touze mít kde 
posedět po tenise či nad partičkou mariáše.

Jak řečeno, tak uděláno. Dům byl odkoupen za cenu, jejíž 
zveřejnění by navždy uvrhlo nás kupující do ústavu pro cho-
romyslné. Ale co naplat, když se kácí les, lítají třísky. Leč tepr-
ve po koupi nastalo to pravé mnohaleté trápení, připomína-
jící martyrium sv. Šebestiána, trápení vedoucí k  získání sta-
vebního povolení. Úřední šiml řehtal a řehtal, nepřející občan 
se upřímně a křišťálově čistě snažil klást další a další překáž-
ky v podobě různých podání a odvolání. Přesto všechno bylo 
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možné po krásných pěti letech od koupě přikročit k realiza-
ci rekonstrukce. 

Výsledek je myslím všeobecně znám a  troufám si říct, že 
je to výsledek povedený. Tam, kde bydlela rodina drážního 
vechtra (tedy toho pána, co obsluhoval celkem tři šraňky přes 
železnici v nejbližším okolí), je dnes výčep a hostinská míst-
nost. V ní jsou na stěnách k vidění fotky z rodinného archivu, 
poskytnuté samotnými vnuky posledního z vechtrů. Tam, kde 
byly dříve ony páky a kladky, je dnes dřevěná prosklená pří-
stavba s výhledem na trať. Tak se také někdy přijďte sami po-
dívat, poseďte, popijte a vlakům zamávejte. 

A až se budete divit, proč je na jedné z cedulí trochu chyb-
ka, tak je to nejspíš proto, že pan písmomalíř při práci nezří-
zeně popíjel dalešické. Pravda, když zjistil, co napáchal, chtěl 
hned opravovat. Rozhodnuto však bylo, po možná poněkud 
nezralé úvaze, že mýliti se je lidské. Vždyť taková malá chyba 
to jinak bezvadné dílo vlastně mile polidšťuje a hosté budou 
mít aspoň o čem hovořit a přemýšlet.

Vechtrovna – do velmi lidové češtiny přeložené německé slo-
vo „Bahnwächterhaus“ (doslovně - železniční strážní dům)

Petr Martinů

     Křížovka

Svítí-li na Štědrý (1. část) od (2. část) hodiny jasně slunce, 
bude krásné (3. část) na (4. část) obilné, senné i otavové.

Tajenku zasílejte do 20. prosince na e-mail redakce.
(Bk)

★ ★ ★

     Zdravý životní styl

ZIMA BEZ NEMOCÍ

Zimní období zdraví a pleti příliš nepřeje. Imunitní systém 
je oslaben a člověk je náchylnější k nemocem. Působení mra-
zu, větru a vlhkost vzduchu naruší regulační mechanismy po-
kožky. Nyní si řekněme 5 zásad, jak přežít zimu bez nemocí.

1. Detoxikace pro zdraví

Lidský organismus je plný škodlivých látek, které se do něj 
dostávají ovzduším, potravou, léky či vodou. O  detoxikaci 
byste měli uvažovat, zvláště pokud trpíte nadváhou, chro-
nickou zácpou, nadýmáním, pokud jste často unaveni nebo 
máte bolesti hlavy. Toxiny, které se z  těla nevyloučí, zatěžu-
jí všechny životně důležité orgány a oslabují odolnost orga-
nismu. Zdravá strava a čistý organismus jsou zárukou zdra-

ví a odolnosti.
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1 - Část obličeje; 2 - Pochutina z  rajčat; 3 - Kladná elektro-
da; 4 - Podnik v Adamově; 5 - Stavební materiál; 6 - Svážení; 
7 - Svátky klidu; 8 - Začátek závodu; 9 - Roční období; 10 - By-
lina k přípravě omáčky; 11 - Vyučování; 12 - Otáčka; 13 - Krů-
pěj; 14 - Město nedaleko Brna; 15 - Hasit žízeň; 16 - Dobývání 
surovin; 17 - Ženské jméno (2.12.); 18 - Ne vozem.
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2. Pitný režim je důležitý v létě i v zimě

I když v zimě nepociťujeme takovou žízeň jako v létě, ne-
znamená to, že naše tělo najednou potřebuje méně tekutin. 
Je až neuvěřitelné, na co všechno má vliv dodržování pitné-
ho režimu.

Dostatečným zavodnění organismu podpoříte svůj meta-

bolismus, správný oběh krve, trávení a také vyplavování to-
xinů z těla. Základem pitného režimu má být kvalitní a mikro-
biologicky čistá voda. Přibližně 30 až 50 procent pitného reži-
mu mohou tvořit vhodně zvolené přírodní minerální nebo lé-
čivé vody a jiné zdravé nápoje.

Denní dávku vody si  můžete vypočítat přesně na  míru. 
Na každý kilogram tělesné hmotnosti musíte vypít přibližně 
40 ml tekutin. Takže pokud vážíte 80 kg, měli byste denně při-
jmout 3 200 mililitrů tekutin, tedy 3,2 litru.

3. Podpora obranyschopnosti organismu

Imunitní systém je mimořádně citlivý. V zimě je obrany-
schopnost oslabená, a proto je boj proti nemocem těžší a slo-
žitější.

Základem silné imunity je zdravá strava, která zajistí dosta-
tek vitaminů a minerálních látek. Pohyb zvýší hladinu buněk 
imunitního systému. Běh, procházka na  čerstvém vzduchu, 
plavání či kolektivní sporty jsou ideální. Vyhýbejte se streso-
vým situacím a dopřejte si také kvalitní spánek.

4. Zdravá a vyvážená strava

Organismus v zimě spotřebuje více energie, protože musí 
vyrábět teplo. Ve  stravě upřednostněte potraviny bohaté 
na  bílkoviny, jezte ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, libové 
maso, celozrnné obiloviny a ryby. Snažte se dodržovat den-
ní dávku vitamínů, minerálů a stopových prvků. V případě, 
že denní dávku nepokryje přirozená strava, zvolte kvalitní vý-
živové doplňky.

5. Větrání místností

V  zimě místnosti v  domě či v  práci větráme podstatně 
méně, což je obrovská chyba. Nevětrané prostory jsou seme-
ništěm nákazy. Ideální je na pár minut otevřít okno dokořán 
a nechat čerstvý vzduch proudit do celé místnosti. Čerstvý 
vzduch navíc pomáhá myšlení a koncentraci.

6. Mytí rukou

Dbejte na zvýšenou hygienu rukou. V zimě stoupá množ-
ství nemocných lidí a je vysoce pravděpodobné, že si některé 
bakterie přinesete na rukou domů. 

7. Vrstvení oblečení

Vybrat si správné oblečení v zimě není jednoduché. Ráno 
teplota klesá k  minusovým hodnotám, ale  přes den  může 
stoupnout i  o  20 stupňů. Proto je  ideální oblečení vrstvit. 
Když teplota stoupne, můžete si jednu vrstvu svléknout a ne-
bude Vám ani zima, ale ani se nezačnete potit.

8. Stres pod kontrolou

Stres vyčerpává organismus a tím oslabuje imunitní sys-

tém. Někdy se stresu nedokážete vyhnout, například v práci, 
ale doma si můžete vytvořit klidné a pohodové prostředí s ro-
dinou či přáteli.

Pozor na krevní tlak!

Krevní tlak klesá a stoupá v závislosti na ročním období 
a počasí. V zimě krevní tlak narůstá dokonce až o 33%. Pod-
le výzkumů jsou zimní mrazy mimořádně nebezpečné, pro-
to byste měli dbát na  prevenci. Především pacienti se  zvý-

šeným krevním tlakem jsou ve velkém ohrožení. Navíc, čím 
je člověk starší, tím obtížnější tuto zátěž snáší. Reakce orga-
nismu na stres a vyplavování hormonů způsobuje zrychlení 
srdeční činnosti, zvýšenou tvorbu krevních sraženin a sníže-
ní přizpůsobivosti cév.

Proč se starat o srdce

Při nízké teplotě musí srdce více pracovat, aby udrželo tě-
lesnou teplotu. Chladné počasí zužuje cévy, vede k zahuštění 
krve a změnám na stěnách cév, proto snadněji vznikají krev-

ní sraženiny. Během zimy snadno prochladneme a zvlášť zá-
važné infekce představují pro srdce nadbytečnou zátěž.

Jak pečovat o srdce

1. Hlídejte si příjem vitaminu D. 
2.  Přehodnoťte svůj životní styl. 
3.  Pravidelně cvičte - vyhněte se aktivitám, na které nejste 

zvyklí. 
4. Jezte správné potraviny. 
5. Optimalizujte hladinu inzulínu. 
6.  Při extrémně nízkých teplotách zůstaňte raději doma, 

pokud už musíte jít ven, vezměte si raději více tenčích 
vrstev než jednu silnou. 

7.  Noste čepici, šálu, rukavice a  teplé ponožky - nejví-
ce teploty člověk ztrácí hlavou, nohy a ruce nejrychleji 
prochladnou. 

Přeji vám pohodovou zimu a buďte zdraví
Čerpáno z www.dixo.cz

 (EŠ)

    Troubský hrnec

Vánoční perníčky

Přísady: 500g hladké mouky, 185 g cukru moučka, 2 celé vej-
ce, 2 žloutky, 1 prášek do perníku nebo prášek do pečiva, perní-
kové koření (také trochu skořice, kakaa), 40 g medu, 80 g másla

Postup: Všechny přísady postupně nasypeme na vál a vy-
pracujme hladké těsto. Mějte trpělivost! Těsto můžete ne-
chat 1 hodinku odpočinout, ale není to nutné. Těsto vyválí-
me na silnější plát a vykrajujeme různé vánoční motivy, kte-
ré před pečením potřeme vajíčkem. Pečeme při 180 stupních.

Snadné kokosové řezy

Přísady: 4 vejce, ¾ hrníčku cukru moučka, 9 lžic polohrubé 
mouky, 1 prášek do pečiva, 5 lžic mléka, ½ hrníčku oleje, rybí-
zová marmeláda, kokos.

Postup: Vejce ušleháme s cukrem do pěny, přidáme mou-
ku smíchanou s práškem do pečiva, mléko, olej a umícháme 
těsto. Těsto nalejeme na vymazaný a vysypaný plech. Upeče-
me ve vyhřáté troubě při 160–180 stupních. Po vychladnutí 
upečený piškot potřeme marmeládou, pak krémem (návod 
na krém níže) a posypeme kokosem.

Krém: 1 a  ½ hrníčku mléka, 4 lžíce polohrubé mouky, 1 
vanilkový cukr, 1 kostka Hery nebo másla, ¾ hrníčku cukru 
moučka, trochu rumu, 3 lžíce kokosu. Z mléka, mouky a vanil-
kového cukru uvaříme hustou kaši a necháme vychladnout. 
Zatím utřeme Heru s  moučkovým cukrem a  pak k  ní přidá-
váme postupně vychladlou kaši. Ochutíme rumem a vmíchá-
me kokos.

Krásné a poklidné vánoční pečení a mnoho dobrých chu-
tí do nového roku!                                                                                                            

 (HS)
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    Inzerce

�  Hledáme byt v klidné části. T: 739 826 409

�  RD/CHALUPA-hledáme ke koupi. T: 607 127 906

V případě Vašeho zájmu o inzerci napište na 
e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz.

Periodický tisk územního samosprávného celku s názvem „Troubský hlasatel“ vydávaný pro obec Troubsko. Vydavatel: Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 
664 41 Troubsko, IČ: 00282723. Registrace MK:  ČR E 10287. Počet výtisků: 750 ks. Vychází: 6x ročně. Redakce: Blanka Končická (BK), Helena Sedláčková 
(HS), Eva Šmahlíková (EŠ), Petr Kaniok – korektury textu. Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz. Grafi cká úprava a tisk: 

PROTIS spol. s r.o., Podolí. Uzávěrka dalšího čísla: 15. 1. Distribuce: ÚNOR 2017.



 

Obec Troubsko zavádí Mobilní rozhlas

Vážení občané, 

v souvislosti se zlepšováním 
informovanosti občanů, 
zavádíme v naší obci novou 
službu – Mobilní rozhlas

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail, zvolte 
skupinu. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, 
hlasové zprávy a e-maily o dění v obci – upozornění 
na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na
kulturní a sportovní události a mnoho dalšího. 
 

Vaše starostka 
 

Jak se mohu zaregistrovat?
 

 

Přes registrační formulář 

na adrese troubsko.mobilnirozhlas.cz 

 

Vyplněním registračního ústřižku 

leták potom stačí doručit na obecní úřad 

 
Vážení ob ané, v sobotu  
10. kv tna se na nám stí
uskute ní tradi ní oslavy
výro ní založení obce. 

Registrace do služby 

 

Tel. číslo: E-mail: 

Zvolte skupinu: 

Krizové informace 

Kulturní a sportovní akce 

Informace z úřadu 

Příjmení: 

Bydliště: 

.  

Nově Vás budeme informovat o dění v obci pomocí 
různých komunikačních kanálů. 


