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MILÍ SPOLUOBČANÉ,

blíž í  se vánoční čas a s ním i  chví le tradičních rodinných a přátelských setkání,  okamžiky vzácné 
pohody a kl idu, vůně  jehl ič í  a neodmysl itelné očekávání radosti  z nadě lených dárků  nejen u 
těch nejmladších. Přej i  vám, ať  vám všem letošní vánoční období uplyne co nejpomalej i  a 
nejpř í jemně j i  s  těmi, které máte rádi,  ať  j íž  to bude u vánočního stolu, obl íbených pohádek nebo 
na procházkách snad zasněženou kraj inou. Závěr roku je j iž  také tradičním časem bi lancování 
a vzpomínek na to, co nám uplynulý rok př inesl .  Doufám, že u vás převažují  vzpomínky dobré, 
a s nadě j í  na stejně  dobré vzpomínky společně  vykročme do roku př íšt ího. Přej i  tedy, aby vaše 
Vánoce byly časem radosti  a v roce 2020 se vám splni ly všechny sny a všechna přání a vy a vaši 
bl ízcí  jste byl i  zdraví a spokojení .

   

Mgr. Markéta Bobčíková, starostka



2

Naši jubilanti
V této rubrice pokračujeme v uveřejňování obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let a více. Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a rodinné pohody. K významným životním výročí: 70, 75, 80, 85, 90 a více let popřejí osobně 
zástupci obce s malým dárečkem.

V MĚSÍCI PROSINCI 2019 A LEDNU 2020 SLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ:

V letošním roce se již podruhé uskutečnilo vítání nových občánků do života. Tentokrát vítání proběhlo ve třech skupinách. Děti 
mezi občany naší obce přivítala starostka paní Mgr. Markéta Bobčíková. S pásmem básniček a písniček vystoupily děti z mateřské 
školy pod vedením paní učitelky Hany Kroupové. 

Přivítány byly tyto děti:

• Oldřich Řiháček z ulice U Rybníka
• Jan Starý z ulice Školní
• Emma Jálová z ulice Stromovka
• Maxmilián Baierle z ulice Sadová
• Isabella Jálová z ulice Stromovka
• Matěj Kolařík z ulice Pod vinohrady
• Václav Hudeček z ulice Nár. odboje
• Dominik Maša z ulice Jihlavská 
• Aneta Havlová z ulice Hodakova
• Benjamin Navrátil z ulice Nár. odboje
• Alexandra Kavalcová z ulice Lišky
• Nela Vonšáková z ulice Vyšehrad                
• Tomáš Vařílek z ulice Družstevní
• Magdaléna Krásná z ulice Vyšehrad
• Silvie Řezáčová z ulice Nár. odboje
• Matěj Kohoutek z ulice Polní 
• David Šulák z ulice Jarní 

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

paní Vlasta Pazourková, ul. Lišky  70 let
paní Jana Doležalová, ul. U dráhy  71 let
paní Mária Horáčková, ul. Školní  71 let
pan Jan Pazourek, ul. Nár. odboje  71 let
paní Marie Coufalová, ul. Nár. odboje  71 let
paní Jana Hlobilová, ul. U dráhy  71 let
paní Marie Truncová, ul. Nár. odboje  71 let
pan Robert Chmela, ul. Vyšehrad  72 let
Ing. Vladimír Procházka, ul. Nár. odboje  72 let
pan Zdeněk Vyzibla, ul. Pod vinohrady  73 let
paní Alena Bedřechová, ul. U rybníka  74 let
paní Vladislava Černíková, ul. Nár. odboje  74 let
paní Ludmila Zmrzlíková, ul. Vyšehrad  75 let
pan Rudolf Kostelecký, ul. Jihlavská  75 let
paní Ludmila Velebová, ul. Vyšehrad  76 let
pan Jiří Matoušek, ul. Nár. odboje   76 let
pan Pavel Svoboda, ul. Nár. odboje  76 let
paní Anna Bučková, ul. Nová  77 let
paní Eva Čupová, ul. Veselka  77 let
pan Josef Michna, ul. Jihlavská  77 let
paní Květoslava Svobodová, ul. Jihlavská  77 let
pan Pavel Veleba, ul. Vyšehrad  77 let
pan Pavel Mífek, ul. Zámecká  77 let
paní Danuše Ruberová, ul. Vyšehrad  77 let
paní Olga Fialová, ul. Nár. odboje  78 let
paní Marie Partyková, ul. Nár. odboje  78 let
pan Bohuslav Široký, ul. Sadová  79 let
pan August Turek, ul. U lednice  79 let
paní Marcelína Valentová, ul. Nár. odboje  79 let
paní Jaroslava Kroupová, ul. Školní  80 let

pan Ladislav Dvořák, ul. Nár. odboje  82 let
paní Vlasta Bartoňková, ul. Nová  83 let
paní Bohumila Sáčková, ul. U dráhy  86 let
paní Zdeňka Potužáková, ul. Nová  87 let
paní Mária Hanušová, ul. Vyšehrad  90 let
paní Marie Kubová, ul. Školní  90 let
paní Marie Jeřábková, ul. Sadová  91 let
paní Marie Berková, ul. Družstevní  94 let

L. Chaloupková, matrika

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků – foto: obecní úřad
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Vítání občánků – foto: obecní úřad

ZŠ a MŠ Troubsko
PODZIM VE ŠKOLE

Teplé slunečné dny se pomalu stávají minulostí a podzim se hlásí v plné síle. Školáci mají za sebou již první čtvrtletí školního roku 
a žákovské knížky se zaplňují známkami. Na naší škole druhým rokem používáme elektronickou žákovskou knížku, kterou si rodiče 
i pedagogové velmi pochvalují. Prvňáčci mají radost z razítek a i ty starší jedničky vždy potěší.
Děti ve škole usilují nejen o pěkné známky, ale zároveň se učí dobře vycházet a komunikovat s vrstevníky i s dospělými. Posilovat 
sociální dovednosti mají možnost jak o přestávkách ve škole a na hřišti, tak i v kroužcích a školní družině. Ta nabízí mnoho 
projektových dnů, akcí i výletů. Velmi oblíbené jsou rukodělné dílny, sportování a akce připomínající různé svátky a lidové tradice. 
Nejen naše, ale i celosvětové. V říjnu například Halloweenská strašiáda v maskách. Širší možnost sportovního vyžití mají žáci nově 
díky obecnímu hřišti. V letošním roce si mohli zasoutěžit ve fotbalovém turnaji, ve fl orbalu a kin ballu. Pro ty, kteří upřednostňují 
klidnější činnosti, nově nabízíme deskové hry, keramiku a kroužek anglického jazyka.
Protože se deklarujeme jako škola rodinného typu, rádi zařazujeme na odpoledne akce, kde spolu ruku v ruce s pedagogy tvoří děti 
a rodiče. V září jsme přivítali nový školní rok Zahradní slavností s vystoupením dětí a žáků ZŠ a MŠ. Následovaly soutěže pro rodiče 
s dětmi a spousta zábavných aktivit. Maminky přinesly nespočet dobrot, většinou vlastní výroby, což děti přivítaly s nadšením. I 
mnozí dospělí návštěvníci si pochutnali na sladkých i slaných dobrotách. Příjemně naladěni odcházeli účastníci podzimního tvoření 
se školní družinou. Z přírodních materiálů šikovné ruce maminek, tatínků a dětí vytvořily nápadité a vkusné dekorace. Své kouzlo 
má i tradiční spaní ve škole se společnou snídaní pro rodiče. Jsme přesvědčeni, že i další akce, z nichž nejbližší je keramické tvoření 
v listopadu, naše děti i rodiče potěší.
Abychom dětem tříbili myšlení, nabízíme i nespočet soutěží a olympiád. Tradičně začínáme meziškolní soutěží v anglickém jazyce, 
pokračujeme Bobříkem informatiky a recitační soutěží. Dále olympiáda v ČJ a matematice. Na jaře pravidelně zařazujeme Scio 
testování a průběžně srovnáváme znalosti žáků v testování ČŠI. Výtvarné a literární soutěže mají na naší škole rovněž své stálé 
místo. Žáci vítají možnost porovnat své schopnosti s dětmi z jiných škol a většinou se umisťují na předních místech.
S přáním krásného podzimu a příjemně stráveného adventního času

Mgr. Ivana Kašparová, ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Podzimní dny v mateřské škole vesele plynou. Plnými 
doušky si užíváme babího léta a spoustu času trávíme 
na vycházkách, dětském i multifunkčním obecním hřišti, 
školní zahradě a nezapomínáme ani na výlety. Začátkem 
října jsme navštívili Minifarmu Popovice, kde se děti 
prožitkovou formou seznámily s domácími zvířátky. 
Mohly si vyhřebelcovat poníky, podojit kozu, pohladit 
králíčky, a dokonce jsme společnými silami vyrobili také 
sýr. V dalších dnech jsme se na školní zahradě zachovali 
jako správní ochránci zvířat a zachránili ježka, který se 
uvelebil na trávníku vedle našeho dopravního hřiště. To 
nám koncem září posloužilo k uskutečnění projektového 
dne Kolečkiáda, kdy děti předvedly své dovednosti při 
jízdě na koloběžkách a odrážedlech na vytyčené dráze. 
Všichni účastníci byli oceněni drobnou odměnou a 
výborným občerstvením v cíli. 
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Farnost TroubskoFarnost TroubskoFarnost Troubsko

Také během dopoledních činností v mateřské škole 
rozvíjíme kognitivní dovednosti zábavnou formou. 
Pomoci multisenzorického přístupu jsme se seznamovali 
s ovocem a zeleninou. Děti si mohly ovoce a zeleninu 
nejen prohlédnout, přivonět a osahat, ale také si vyrobily 
ovocný talíř či mrkvový salát. Na toto téma jsme navázali 
také projektovým dnem Plody podzimu, během kterého 
se uskutečnila na zahradě MŠ společná akce s rodiči 
Dýňování.
Při Legohrátkách děti rozvíjely matematické představy. 
Ve skupinkách byly nuceny do vzájemné spolupráce 
a pomoci kreativního přístupu tvořily po vzájemné 
domluvě nejrůznější stavby.
Děkujeme vám za účast a podporu dětí při vystoupení na 
vánočního jarmarku.

Za kolektiv MŠ Troubsko Kateřina Kamenická

ZÁZRAKY ANEŽKY PŘEMYSLOVNY 1989
„Nevím, jestli vím, co je to zázrak, ale v této chvíli jsem přítomen zázraku.“ 
Jsou to památná slova prezidenta Václava Havla, když v roce 1990 vítal v Praze 
na letišti papeže Jana Pavla II. A svým způsobem to zázrak byl, také připisovaný 
přímluvě Anežky Přemyslovny, která byla prohlášena svatou 12. 11. 1989 v 
Římě, právě papežem polského původu. Bylo to chápáno také jako naplnění oné 
předpovědi, o které jsem psal v minulém čísle hlasatele: „V Čechách nastane mír 
a dobré časy, až bude nalezen hrob Anežky.“

Takových momentů může být popsáno mnoho. Chci se zde podělit s mým setkáním 
s jedním z oněch zázraků. V dubnu 1989 bylo dovoleno poprvé navštívit Kněžský 
seminář v Litoměřicích zvláštnímu papežskému vyslanci arcibiskupu Colasuonovi. 
Z jeho úst jsme byli informováni o datu svatořečení Anežky České. Vyjádřil 
přesvědčení, jak 270 studentů – bohoslovců z Litoměřic se vydá na cestu do Říma 
na kolech, auty, autobusy, vlaky a letadly. Všichni jsme to přijali s úsměvem jako 
dobrý vtip. V té době cestovat do zahraničí na „západ“ bylo velmi problematické. 

Postupně ale bylo slyšet, že se připravuje pouť do Říma za účasti vládní delegace. 
Ke konci školního roku v červnu přišel jeden profesor naší Teologické fakulty se 
zprávou o možnosti cesty do Říma. Podařilo se mu získat příslib pozvání od papežské 
Lateránské univerzity v Římě. To dávalo naději na získání povolení k vycestování. 
Bohoslovci se rozjeli do všech koutů Československa (ano, i na Slovensko) na 
prázdniny. Mně jako zástupci ředitele Kněžského semináře (ředitelem – rektorem 
byl Vojtěch Cikrle z Bosonoh) připadl úkol podniknout první kroky k vyřizování 
formalit. Bylo potřeba navštívit oddělení cizinecké policie a požádat o formuláře – 
Žádost o vydání výjezdní doložky. Když jsem tam došel s malou důvěrou v úspěch, 
paní Ivana mi dala formulář. Sebral jsem odvahu a řekl, že chci 200 kusů. Než se 
s údivem stačila zeptat, vychrlil jsem na ni: „Já jsem z fakulty od farářů (tak nás v 
Litoměřicích lidé nazývali) a my chceme do Říma.“

A pak přišel ten zázrak: „Anežka Přemyslovna.“ To byla odpověď a já jen udiveně 
hlesl: „Ano.“ Žádný formulář jsem si neodnášel. Nebylo třeba. Paní Ivana mi pak 
poradila, jaké náležitosti má mít to pozvání. Bylo potřeba, abychom přinesli seznam 
pozvaných s potvrzením univerzity, že máme zajištěno ubytování a kryté náklady 
spojené s pobytem v Římě. Bylo slíbeno, že až se bohoslovci vrátí z prázdnin koncem 
září do Litoměřic, bude pro nás vyhrazen jeden úřední den. Odcházel jsem, jako 
když se probouzím ze sna, a postupně mi docházela jistota, že byl z míst nejvyšších 
dán pokyn, aby bylo zájemcům umožněno účastnit se pouti. Vnímal jsem i radost 

foto: ZŠ a MŠ Troubsko
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Stalo se...
SETKÁNÍ OBČANŮ A POVÍDÁNÍ O BAVORSKU A ITÁLII

Papež František mezi českými poutníky  - foto: František Koutný

Svatá Hora foto: F. Koutný

Povídání o Itálii foto V. Gregerová

Straubing – bazilika sv. Jakuba

úředníků, že nám mohou cestu zařídit. Dokonce si 
myslím, že na nás už čekali, kdy si o cestu přijdeme říci. 
Po návratu z prázdnin jsem předložil seznam pozvaných, 
bylo to několik stránek, každá orazítkovaná univerzitou. 
Byl jsem přítomen jako přísedící a všichni studenti 
přicházeli jednotlivě k vyplnění potřebných údajů. Všem 
byly doklady a cestovní pasy vydány v Litoměřicích. 

Potom se začaly hledat možnosti, jak cestu uskutečnit. 
A další zázrak, když se našli sponzoři a my mohli zaplnit 
dvě letadla  z Prahy do Říma. Let se uskutečnil 10. 11. 
a zpět 14. 11. 1989. Ani jsme se nestačili vpravit do 
reality totalitního Československa a bylo 17. listopadu 
a postupně jsme začínali žít naplnění zázraku svaté 
Anežky České.

Nyní po třiceti letech jsem mohl opět vzpomínat v 
Římě v blízkosti papeže Františka spolu s několika tisíci 
poutníky a děkovat Bohu za dar svobody a všem, kteří 
k ní jakkoli přispěli. Každý z nás má zodpovědnost k 
naplnění vzkazu Anežky: „Pečujte o mou zemi, je to 
vaše vlast.“

František Koutný, farář

V pondělí 4. 11. v 17 hodin se uskutečnilo další setkání občanů Troubska. 
Tentokrát jsme se sešli ve velkém počtu v nově rekonstruovaných prostorách 
fary. Pan farář František Koutný plné místnosti posluchačů vyprávěl o 
dovolené v Bavorsku a severní Itálii. Ukázal nám setkání česko-německého 
spolku, kterého se zúčastnil a na kterém promluvili i pan Herman (bývalý 
ministr kultury) a senátor Pavel Fischer. Přiblížil nám místa cesty jak na 
mapách, tak i na fotografi ích, které promítal na velkoplošné plátno. Viděli jsme 
rozmanité obrázky městské architektury, sakrálních staveb, koncentračního 
tábora Dachau i malebné výhledy do přírody, neuvěřitelné pohledy na Alpy i 
dechberoucí záběry výhledů z hor. Byla to například města Straubing, Landshut 
atd., český poutní penzion Velehrad v Dolomitech, Monte Lussari s kostelíkem 
Santuario del Lussari. 
Další setkání bude na přání posluchačů nad vyprávěním o Novém Zélandu. 
Budeme se opět těšit na tak velikou účast.

Mgr. Veronika Gregerová
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Spolky, kluby, akce...
NÁŠ PODZIMNÍ ZÁJEZD

Foto: P. Doležal 

ČESKÝ 
ZAHRÁDKÁŘSKÝ 
SVAZ V TROUBSKU 
USPOŘÁDAL 
PODZIMNÍ ZÁJEZD 
PRO SVÉ ČLENY DO 
STŘEDNÍCH ČECH.

Tentokrát jsme navštívili 
kraj sklářů a jejich krásných 
výrobků. První zastávkou 
byla obec Tasice, kde stojí 
proslulá sklárna Huť Jakub. 
Zde se natáčely záběry do 
televizního seriálu Synové 
a dcery Jakuba Skláře se 
spoustou známých herců. 
Dodnes na tyto události 
místní vzpomínají. Vlastní 
výroba skončila v roce 2002. 
Poté sklárna chátrala, až ji 
v roce 2015 zakoupil spolek 
uměleckých sklářů, kde 
dodnes v části areálu vyrábí 
na plynové peci umělecká 
díla. Ostatní objekty jsou jako 
skanzen, jak výroba skončila, 
po odchodu posledních 
zaměstnanců, tak tam vše 
zůstalo na svém místě. Jako 
by se zde zastavil čas.
Další zastávkou byl překrásný 
zámek – perla Posázaví – 
Světlá nad Sázavou. Měli 
jsme objednané dvě trasy. 
První expozice sklářů a 
výroby českého a evropského 
skla. Druhá trasa se týkala 
zámeckých hodin, soch a 
krásných obrazů. 
Po dobrém obědě jsme 
odpoledne navštívili obec 
Pohleď, kde se nachází 
Michalův statek, zde je vše 
zachováno tak, jak se žilo v 
19. století na venkově. Parta 
nadšenců v čele s panem 
starostou pět roků opravovala tuto usedlost, aby se mohla 
otevřít veřejnosti. Prohlédli jsme si objekt, zakoupili suvenýry 
– čokoládu a místní pivo s logem statku. Také jsme se rozloučili 
s Karlem – koněm, který ve statku žije. Počasí nám vyšlo, byl 
nádherný zářijový den, a tak jsme všichni spokojeně odjeli 
domů do Troubska.

Doležal Pavel, jednatel ČZS Troubsko  
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VÁNOČNÍ JARMARK

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Dne 23. 11. jsme se sešli ve farním centru na 
vánočním tvoření. 
Děkujeme všem zúčastněným za krásnou 
atmosféru a přinesené dobroty.

Přejeme všem požehnané prožití svátků 
vánočních.

Mgr. Veronika Gregerová

Foto: Helena Gregerová

V neděli 24. 11. 2019 se v Troubsku konal tradiční vánoční jarmark, který je stále oblíbenější. Jarmark zahájilo v 10 hodin 
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Troubsko před zaplněným sálem pásmem chytlavých melodií a koled.  Vánočně andělsky ustrojené děti 
sklidily bouřlivý potlesk nejen od rodičů, přátel, ale i návštěvníků jarmarku a prodejců. Vánoční atmosféra v sále byla umocněna 
vůní napečené vánočky a vánočního čaje a punče. Letos jsme si mohli vybrat mezi vánočními dobrotami, dekoracemi a výrobky 
sedmnácti prodejců. Pořídili jsme drobné dárečky a sváteční atmosféru si odnesli domů.

Mgr. Veronika Gregerová

Foto: Vánoční jarmark - Martina Volná



KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V NAŠÍ OBCI 12/2019–02/2020

21. 12. 2019 Vánoční turnaj ve stolním tenise Sokolovna Troubsko

21. 12. 2019 Štěpánská zábava Katolický dům

22. 12. 2019 Živý betlém Hřiště SK Veselka

4. 1. 2020 Tříkrálová sbírka Troubsko

4. 1. 2019  Česká mše vánoční   Bosonožská orlovna

11. 1. 2020 Turnaj Troubský mariáš Sokolovna Troubsko

17. 1. 2019 Ples SK Veselka Katolický dům

1. 2. 2020 Folklorní ples Katolický dům

7. 2. 2020 Obecní společenský ples Katolický dům

8. 2. 2020 Dětský maškarní ples Katolický dům

8. 2. 2020 Poleskavský krojový ples Ostopovice

22. 2. 2020 Masopustní průvod obcí Troubsko

25. 2. 2020 Maškarní ostatková zábava Katolický dům
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Myslivecký kroužek – soutěž O zlatou srnčí trofej, myslivecká chata 
v Rožku dne 18. 5. 2019  foto: Vít Obenrauch. Myslivecké odpoledne pro rodiny na chatě Výrovce, dne 25. 5. 2019,  foto: Jiří Fukan.

Redakce Troubského hlasatele se omlouvá mysliveckému sdružení za zkrácení článku v minulém čísle Troubského hlasatele a chybně 
uvedené autory fotografi í.
Chybějící text uvádíme zde:
V letošním roce jsme se rozhodli i pro další akci nejen pro děti. 25. května jsme uspořádali Myslivecký den pro rodiny. Akce začínala 
u Myslivny, kde účastníci – Divočáci, Ducháčci, Jezevci, Koťata, Otakárci či Berušky – vyrazili na trasu za poznáním. Procházka 
trvala asi hodinu a vedla  přes ovál k  Obrázku, Letadlu, Čertově šlépěji až k Výrovce. Cestou byly přichystány zvídavé otázky typu 
Kdo unesl Budulínka?  a na zastaveních čekali myslivci s ukázkami zoologie, kynologie, myslivecké mluvy, botaniky. Nejoblíbenější 
zastávkou se stala střelba ze vzduchovky. Na Výrovce každý účastník dostal odměnu v podobě dřevěné medaile či přívěšku na klíč 
a proběhlo zde losování o hry s mysliveckou tématikou. Kromě toho měl každý možnost se občerstvit a opéci si špekáčky. Celé 
akce se zúčastnilo 72 dětí, 55 dospělých a 4 kočárky nejen ze Střelic a Troubska, ale také z Popůvek, Moravan a Kohoutovic. Ohlas 
byl nebývalý. Kromě návštěvníků se velmi bavili i všichni, kteří se na uspořádání akce podíleli. Pro nás je to velká výzva z takové 
akce udělat tradici pro naše obce.
Také my, myslivci, přejeme všem dětem pěkné prázdniny se spoustou zážitků a dobrodružství. Těšíme se, že se v novém školním 
roce zase s některými potkáme v našem mysliveckém kroužku a snad i na nějaké další akci, kterou pro vyžití nás všech uspořádáme.

Jitka Berkovcová, myslivecký spolek Výrovka



V sobotu 11. ledna 2020 pořádá Mariáš plus, z. s., již 19. ročník turnaje ve voleném mariáši TROUBSKÝ MARIÁŠ©. Klání se 
každoročně pravidelně účastní třicítka vyznavačů této hry nejen z naší obce, ale také ze širokého okolí. Za dobu své existence si 
turnaj, který se svojí historií řadí mezi nejdéle fungující akce tohoto druhu na Brněnsku, vydobyl mezi hráči značnou popularitu a 
je akcí velice vyhledávanou, jejíž kapacita bývá naplněna již dlouho před samotným datem konání.
Ke zdárnému a bezchybnému průběhu jistě také přispívá to, že akce je pořádána za fi nanční podpory mnoha drobných sponzorů 
a v neposlední řadě také obce Troubsko. Všem za to patří velký dík.
Snad i proto se v poslední době daří domácím hráčům, kteří v těžké konkurenci zvítězili v minulých třech ročnících. V loňském roce 
se ze zisku putovního poháru radoval Svatoslav Kavalec.
Patříte-li mezi příznivce této hry, přijďte se podívat, nebo se i aktivně zúčastnit, druhou lednovou sobotu do restaurace troubské 
sokolovny!

J. Pospíšil

TROUBSKÝ MARIÁŠ

Foto: J. Pospíšil
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SOBOTA 4. LEDNA 
OD 18.00 V BOSONOŽSKÉ ORLOVNĚ

SRDEČNĚ ZVE CHRÁMOVÝ SBOR A ORCHESTR 
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBSKO.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

NOVOROČNÍ KONCERT

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
JAKUB JAN RYBA





REVITALIZACE HŘBITOVA

REKONSTRUKCE HISTORICKÉ ČÁSTI HŘBITOVNÍ ZDI

Troubský hřbitov je posledním místem odpočinku našich předků. Místem, kam my živí chodíme za pietou a s úctou 
k zemřelým. Je to místo klidu a rozjímání, místo jakoby z jiné doby odtržené od uspěchaných částí naší obce. Je to 
místo plné historických památek, ke kterým je potřeba při opravách přistupovat s citem, aby byl zachován duch 
tohoto místa pro budoucí generace. 
S touto vizí a pohledem na věc bylo přistupováno k první velké investiční akci, která je počátečním krokem k celkové 
revitalizaci hřbitova. Rekonstrukce historické části hřbitovní zdi byla onou vlaštovkou. Zídka ze smíšeného zdiva 
o celkové dálce 210 m, jejíž části se datují k samotné výstavbě kostela, byla desítky let bez údržby a jakýchkoliv 
oprav. Postup prací byl navrhnut tak, aby se ke stavbě přistupovalo jako k opravě zapsané památky. Došlo k otluku 
zbývajících omítek, odstranění zbytků původní koruny, dozdění částí, u kterých zdivo chybělo, osazení bednění a 
dorovnání plochy pod novou korunou, dále pak nanesení cementového podhozu v celé ploše, natření plochy pod 
korunou zídky cementovou hydroizolací, nanesení jednovrstvé vápenné omítky v celé ploše zdiva, osazení koruny 
plnou cihlou klinker, vyspárování koruny z cihel, nanesení penetrace a samotné fi nální barvy. Úsek za márnicí, který 
byl vystaven z betonových prefabrikátů, byl zbourán a vystavěn z klasických plných cihel. Šířka zdiva byla rozšířena 
na 45 cm, aby bylo dosaženo stejných rozměrů jako u původní přiléhající části zdiva. Dále došlo u části zídky za vodní 
nádrží k demolici, a to z důvodů nekvalitních základů. V tomto úseku doslova hrozilo zřícení zídky. Bylo přistoupeno k 
vybagrování základové spáry, osazení ztraceného bednění a vylití nových betonových základů. Původní zídka byla v 
této části vystavěna ze sloupků plných cihel a jejich vyzděním o šířce 15 cm. Nově došlo opět k rozšíření celé zídky na 
45 cm, aby navazovala na stávající stojící část. Sklon v terénu byl vyřešen postupným sestupem, tzv. kaskádou. Nově 
vystavěné části zídky jsou ponechány přes zimu bez omítek, a to z důvodu vymrznutí a mírného sednutí stavby, tak 
aby byla na následné omítce omezena tvorba prasklin a následné degradace zdiva. Stavební práce prováděla fi rma 
Bednář v průběhu srpna až listopadu.

Sportovní klub Veselka vás srdečně zve na tradiční 

vánoční Živý Betlém
22. PROSINCE 2019

V 17.00 HODIN NA HŘIŠTI SK VESELKA
Přijďte si poslechnout příběh o Ježíškovi a užít si klidnou a pohodovou chvíli před 

Vánocemi za zpěvu koled a popíjení voňavého vánočního punče a čaje.
Těšíme se na setkání

Sportovní klub Veselka pořádá v pátek
17. ledna 2020

OD 20.00 HODIN V SÁLE OD KATOLICKÉHO DOMU

SPORTOVNÍ PLES
k tanci a poslechu hraje skupina TOM SAWYER BAND

Čeká na vás bohatá tombola a skupina DYNAMITKY se svým vystoupením.
Předprodej vstupenek na tel. čísle 605 387 456, datum předprodeje v Hostinci 

na Kaťáku bude upřesněn na plakátech.
 Přijďte se pobavit… jste srdečně zváni.
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foto: V. Volánek

FOTO HISTORICKÉ ČÁSTI HŘBITOVNÍ ZDI PŘED REKONSTRUKCÍ

FOTO HISTORICKÉ ČÁSTI HŘBITOVNÍ ZDI PO REKONSTRUKCI
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REKONSTRUKCE VO A OSVĚTLENÍ KOSTELA

Dále v letošním roce proběhla rekonstrukce části veřejného osvětlení. Původní nevzhledné a zrezavělé lampy byly 
nahrazeny za historizující litinové. Proběhla dílčí rekonstrukce venkovního osvětlení kostela a zrušení stávajících 
rozvaděčů včetně osazení nového společného. Práce prováděla firma JaRo Elektro.

Rekonstrukce VO a osvětlení kostela, foto: V. Volánek

Rekonstrukce historické části hřbitovní zdi, foto: V. Volánek
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REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO LITINOVÉHO KŘÍŽE

Rekonstrukci litinového kříže z 19. století provedla firma Vaněk. Stářím značně poškozený kříž byl demontován, odvezen na 
pískování, byla provedena kovářská oprava, nastříkání a pozlacení. Dále byl vyzděn nový základ, opraven kamenný podstavec 
a proběhlo osazení monumentu na původní místo. Kříž zobrazuje krucifix (zpodobení ukřižovaného Krista), postavy Panny 
Marie a sv. Jana Evangelisty.
Pro letošní rok je v řešení i rekonstrukce tří kusů historických bran u vstupů na hřbitov.

PLÁNY OPRAV PRO ROK 2020

 - dokončení omítek na nově postavených částech zdí u vodní nádrže a márnice 
 - nanesení omítky na stávající část betonové zdi u parkoviště včetně sloupů u brány 

Osazení cihlové koruny a optické sjednocení zdí.
 - zakrytí plastového rozvaděče kovanou skříní
 - pokud obecní rozpočet dovolí, rekonstrukce márnice včetně výstavby nového odběrného místa v prostoru této stavby

Vítězslav Volánek

Rekonstrukce historického litinového kříže, foto: V. Volánek

PŘED rekonstrukcí PO rekonstrukcí

15



PROČ JE DOBRÉ A DŮLEŽITÉ TŘÍDIT (KOMPOSTOVAT) BIO ODPAD
Zbytky z kuchyně, tj. slupky od zeleniny, ovoce, zbytky pečiva, sedlina z kávy a tak dále, to vše je původcem zápachu, který 
se z popelnic především v letních měsících často line. Zapomínat bychom neměli ani na larvy a mouchy, které v takovýchto 
popelnicích doslova hodují. Máte plechovou popelnici a rezaví vám dno? Tak vězte, že je to kvůli bio odpadu, který obsahuje 
až 80 % vody. Navíc je na skládce biologicky rozložitelný odpad původcem skleníkových plynů a toxických výluhů. To jsou 
hlavní důvody, proč bio odpad do popelnice NEPATŘÍ!!!

Jak tedy správně nakládat s bio odpadem?
Ideálním řešením, jak se vypořádat s biologicky rozložitelným odpadem ze zahrady, a především také s kuchyňským bio 
odpadem, je kompostování. Správné kompostování není žádná věda. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, aby kompost 
nevysychal, nebo naopak nezačal hnít, čas od času prohodit vidlemi, a je to. Díky pestrému složení vám poté vznikne 
kvalitní hnojivo do záhonků nebo do květináčů. Správný kompost navíc vůbec nezapáchá!

Co vše mohu kompostovat?
Do kompostérů můžete dát: zbytky jídla, ovoce, zeleniny, pečivo, květiny vč. hlíny, trávu, listí, papírové kapesníčky a 
utěrky v menší míře, čajové sáčky, kávové fi ltry a sedlinu, trus býložravých zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír a další.

Slepice domácí – nejlepší pomocník s bio odpadem!
Kromě kompostování je také skvělý způsob, jak naložit s bio odpadem, domácí chov slepic. Bohužel úbytek domácích 
chovů je smutným trendem dnešní doby. Přitom mít doma pár slepiček má hned několik benefi tů! Slepice se vám s radostí 
postarají o zbytky z kuchyně – i o ty živočišné! Díky pestré skladbě bio odpadu z kuchyně navíc mají slepice dostatek zábavy 
a laskomin, za což se vám odvděčí kvalitním domácím vejcem. Ten pocit, že neplýtváte jídlem (zbytky nejsou odpadem, ale 
krmivem) a že se v klecovém velkochovu mačká o něco méně slepiček, fakt stojí za to. Slepičí trus, tzv. slepičince, slouží 
také jako velmi kvalitní hnojivo, které se dnes dokonce i prodává, a ne zrovna levně.

Více informací můžete najít na YouTube, Facebooku nebo Instagramu – MOJE ODPADKY.www.mojeodpadky.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V TROUBSKU

S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek Zjevení Páně neboli Tří králů, kdy si 
připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění evangelií přišli poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma. S tímto 
svátkem byla už od středověku spojena tradice koledování – koledníci (často chudé děti) chodili s písní dům od domu, 
přáli vše dobré a na dveře psali C + M + B doplněné letopočtem jako přání do celého roku (jedná se o iniciály latinského 
požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus ať žehná tomuto domu). Dostávali jídlo nebo jiné drobné 
dárky. Na tradici v roce 2000 navázala Charita Česká republika a dala jí nový význam: koledníci obcházejí dům od 
domu a zvou všechny lidi k účasti na pomoci těm, kteří to právě potřebují.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky chce Oblastní charita Rajhrad z větší částí použít na vybudování nového výtahu v 
budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových pacientů a taky udělat rekonstrukci některých vícelůžkových 
hospicových pokojů na jednolůžkové. Dále pak potřebuje zakoupit zdravotní a kompenzační pomůcky a pomůcky pro 
manipulaci s imobilními klienty.
V předešlém roce tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit nová lehátka a vozíky na převoz hospicových pacientů. 
Rozšířili Charitní pečovatelskou službu zakoupením nového auta a podařilo se nám nainstalovat přenosné klimatizační 
jednotky v prostorách hospice sv. Josefa.

Jako každoročně chceme touto cestou ohlásit pokračování Tříkrálové sbírky také u nás v 
Troubsku. Koledníci budou obcházet v sobotu 4. 1. 2020. Zájemci o koledování a doprovod 
koledníků se mohou hlásit u Blažíků na Hraničkách, na e-mailovou adresu blazik.premysl@
seznam.cz, případně na telefonu 774 429 809, Jarka Blažíková. Za spolupráci a pomoc předem 
děkujeme. Doufáme, že vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen k 
vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRO ROK 2020 A 2021

I. PRAVIDELNÉ SLUŽBY
1. Směsný komunální odpad od občanů 
- periodicita svozu: 1× týdně
- svozový den: středa
Směsný komunální odpad od právnických osob 
- periodicita svozu: 1× týdně
- svozový den: středa

2. Skleněné obaly – bílé 
- doba svozu: 1× za měsíc, k poslednímu dni 

příslušného měsíce

3. Skleněné obaly – směsné 
- doba svozu: 1× za měsíc, k poslednímu dni 

příslušného měsíce

4. Papírové a lepenkové obaly 
- doba svozu: 2× týdně
- svozový den: pondělí a čtvrtek
- Plastové obaly 
- svozový den: pondělí a čtvrtek
- doba svozu: 2× týdně
- Biologicky rozložitelný odpad 
- svozový den: pondělí a čtvrtek
- doba svozu: 
 od 1. 3.–30. 11. = 2× týdně
 od 1. 12.–28. 2. = 1× týdně

5. Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
- svozový den: středa, pokud nebude dohodnuto 

jinak
- způsob svozu: 1× týdně
- doba svozu: celoročně
- specifi kace odpadu: jedná se o odpad, který 

vzniká při úklidu hrobů návštěvníky hřbitova

6. Specifi kace odstranění a odvozu nebezpečného 
odpadu od občanů 

- jedná se o mobilní svoz 2× ročně (jaro a podzim)
- svozová fi rma objíždí obec a zastaví na třech 

místech (u kostela, u OÚ, na Veselce u kapličky), 
kde od občanů převezme nebezpečný odpad

7. Specifi kace odstranění a odvozu objemného 
odpadu od občanů 

- jedná se o mobilní svoz 2× ročně (jaro a podzim)
- svozová fi rma (zhotovitel) přiveze na tři místa 

v obci (u kostela, u OÚ, na Veselce u kapličky) 
vlastní kontejnery o objemu cca 20 m3 – návoz 
vždy v pátek, odvoz vždy v pondělí

- občané do kontejnerů vkládají objemný odpad bez 
obsluhy kontejneru

8. Pneumatiky 
- jedná se o mobilní svoz 2× ročně (jaro a podzim)
- shromáždění pneumatik od občanů je 

organizováno pracovníky obce
- na základě výzvy objednatele pak svozová fi rma 

(zhotovitel) pneumatiky odveze shromážděné na 
jednom místě a provede jejich likvidaci

9. Čištění obce včetně likvidace smetků
- druh svozu: strojové čištění níže uvedených ulic 

včetně likvidace smetků na výzvu objednatele
- ulice k čištění: Vyšehrad, U Lednice, Zámecká, 

Polní, Zahradní, Nár. odboje, Nová, Ostopovická, 
U Dráhy, Sekorova, Munkova, Hodakova, Marie 
Cecilie, Slunná, Letní, Jarní, Sadová, Lišky, 
Družstevní, Hraničky, Jihlavská, Luční, Pod 
Vinohrady, Stromovka, Školní, U Rybníka, Úzká, 
Veselka.

- četnost svozu: 2× ročně (jaro, podzim)

II. SLUŽBY NA VÝZVU OBJEDNATELE
10. Svoz kovových obalů 
- způsob svozu: do 2 pracovních dnů ode dne 

zvláštní telefonické nebo písemné objednávky 
(výzvy) objednatele

- doba svozu: celoročně

11. Objemný odpad (200 307)
- počet bio sběrných míst: 1 – kontejner je umístěn 

v bio sběrném místě u kostela
- způsob svozu: do 2 pracovních dnů ode dne 

zvláštní telefonické nebo písemné objednávky 
(výzvy) objednatele

- doba svozu: celoročně

12. Biologicky rozložitelný odpad (200 201)
- počet sběrných míst: 1 – bio sběrné místo u 

kostela
- doba svozu: od 1. 3.–30. 11.
- specifi kace odpadu: jedná se o odpad, který 

najdou pracovníci údržby na katastrálním území 
obce při úklidu

                                              
Ivana Šimečková 

Rádi bychom vás informovali o výběru dodavatele v rámci uskutečněné veřejné zakázky č. 1/2019 Svoz komunálního 
a tříděného odpadu. Byla vybrána fi rma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., za sjednanou cenu poskytování 
pravidelných služeb 5 276 329 Kč za 24 měsíců. Jedná se o stejného dodavatele jako v předchozích dvou letech. 
Výhodou tohoto výsledku pro nás je znalost terénu a osobní vstřícné jednání se zástupci fi rmy. Smlouva je uzavřena 
pro rok 2020 a 2021. Poté se nám snad již podaří vybudovat sběrný dvůr a nastavit systém fungování dle vašich 
potřeb a našich možností.
Níže uvádíme sjednaný rozsah služeb včetně termínů svozů jednotlivých komodit. 
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 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

Povinné „čipování“ psů! 

PODĚKOVÁNÍ OBCI TROUBSKO 
ZA FINANČNÍ PODPORU NAŠICH SLUŽEB

Od roku 2007 poskytuje Oblastní charita Rajhrad na území Brno-venkov služby seniorům, zdravotně znevýhodněným osobám s 
tělesným postižením či chronickým onemocněním, mládeži a dalším potřebným. 

V RÁMCI NAŠÍ OBLASTNÍ CHARITY POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY:

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa pro nevyléčitelně nemocné a Chráněné bydlení sv. Luisy pro osoby s demencí – obě tyto služby 
jsou pobytové a mají sídlo v Rajhradě; dále Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata v Židlochovicích, které pomáhá mladým ve 
složitých životních situacích, a terénní služby, které jsou poskytované v domácnosti klienta. Přímo ke klientům do jejich domovů zajíždí 
naše Charitní pečovatelská služba (CHPS), Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) a Mobilní hospic sv. Jana. 

Všechny naše služby jsou poskytovány v souladu se zásadami zachování lidské důstojnosti, ochrany soukromí, práva volby klienta a 
individuálního přístupu, respektování osobnosti klienta, zachování samostatnosti a soběstačnosti klienta a zvyšování kvality péče.

V rámci pečovatelské služby umožňujeme klientům žít v jejich přirozeném prostředí v případech, kdy si již nedokážou, z důvodu 
zdravotních komplikací či stáří, zajistit všechny své potřeby ani za pomoci svých blízkých. Pomáháme s osobní hygienou, přípravou 
jídla a pití, zajišťujeme běžné nákupy či úklid, často býváme zprostředkovateli kontaktu se společenským prostředím a v případě
potřeby jsme schopni pomoci obstarat kompenzační a zdravotní pomůcky z naší půjčovny. Cílem hospicové péče – ať už pobytové 
nebo mobilní – je zajistit těžce nemocným a jejich blízkým účinnou pomoc a laskavou péči ve chvílích, kdy jsou již vyčerpané 
možnosti klasické medicíny a klient potřebuje pomoci od strastí, provázejících jeho nevyléčitelné onemocnění.
Veškerá naše činnost by nebyla možná bez podpory a pomoci našich partnerů. Proto srdečně děkujeme obci Troubsko za poskytnutí 
fi nanční podpory, která nám pomáhá zkvalitňovat a rozšiřovat naše služby pro občany obce Troubsko. Díky tomuto příspěvku 
můžeme především pokračovat v dlouhodobé a neutuchající snaze o plnohodnotné pokrytí potřeb našich klientů, jejichž
spokojenost je pro nás i nadále tou nejvyšší prioritou.

Pokud byste chtěli znát bližší informace o našich službách či potřebovali radu nebo konzultaci ohledně vaší životní situace, obraťte 
se na naše telefonní číslo 547 232 223, kde se vám budeme rádi věnovat.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Za oblastní charitu Rajhrad Mgr. Lenka Krutinová, vedoucí Charitní pečovatelské služby
Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad, tel. 547 232 223, www.rajhrad.charita.cz
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ  

DETEKTIVKY
Fields, Helen – Dokonalá smrt, Dokonalé stopy, 
Dokonalá kořist
Galbraith, Robert – Smrtící bílá
May, Peter – Pekingský rozparovač
Sveistrup, Soren – Kaštánek
Na předměstí Kodaně je nalezena zavražděná žena. Na 
místě činu policie objeví panáčka z kaštanů, na němž 
je otisk prstu patřící zmizelé dívce, jejíž případ byl 
dávno uzavřen. Krátce nato dojde k další vraždě. Další 
znetvořené tělo, další kaštanová fi gurka. Vyšetřovatelé 
bojují s časem, neznají však motiv a pachatel si s nimi 
nelítostně zahrává.

ROMÁNY
Honeyman, Gail – Eleanor se má vážně skvěle
Mlynářová, Marcela – Kdo nehřeší, nežije
Ng, Celeste – Ohníčky všude kolem
V Shaker Heights, poklidném předměstí Clevelandu, dbají 
lidé na to, aby měli všechno přesně podle šablony – stejné 
trávníky, stejné domy – a také aby žili stejné životy. Elena 
Richardsonová ztělesňuje tuhle idylku úspěšné americké 
středostavovské rodinky 90. let naprosto dokonale. 
Richardsonovi, kteří mají čtyři děti, pronajmou byt 
nekonformní chudé fotografce Mie s dospívající dcerou. 
Tyhle dvě rodiny se postupně pořád víc prolínají, ale od 
začátku víme, že se jejich odlišné světy střetnou a povede 
to ke katastrofě…

RECEPT

VÁNOČNÍ MLSÁNÍ TROCHU JINAK
Všichni máme své oblíbené druhy s láskou připraveného 
vánočního cukroví, které na svátečním stole nemohou chybět. 
Recepty se dědí po mamince nebo babičce jako rodinné stříbro. 
Ale proč nevyzkoušet navíc něco jiného, nového, zdravého? 
Možná vás tento recept na zdravé mlsání příjemně překvapí. 
Vyzkoušejte jej:

• 100 g vlašských ořechů a mandlí 
• 50 g slunečnicových semínek
• 100 g ovesných vloček
• 50 g strouhaného kokosu
• 100 g rozinek
• 5–6 lžic tekutého medu
• špetka skořice
• špetka vanilky
• na obalení: kokos/mleté ořechy/skořice 

Vařící vodou zalijeme rozinky a necháme změknout. Na pánvi 
lehce opražíme kokos, a až se rozvoní, přemístíme jej do mixéru. 
Opražíme mandle, vlašské ořechy, slunečnicová semínka a 
vločky. Opět přidáme do mixéru a nasypeme špetku vanilky a 
skořice. Scedíme rozinky a přidáme do mixéru. Vše rozmixujeme. 
Hmotu přesypeme do misky a přidáme med. Vše spojíme v hutné 
těsto. Z těsta tvarujeme kuličky, které obalujeme v rozemletých 
oříškách (doporučujeme vlašské), kokosu nebo skořici.
Přejeme vám krásné chvíle u bohatě prostřeného svátečního 
stolu.

Martina Volná
Foto: Martina Volná

HISTORICKÉ ROMÁNY
Iggulden, Conn – Válka růží: Dynastie
Špičková, Ivana – Strom života
Strom života je zatím nejrozsáhlejší historický román 
spisovatelky Ivany Špičkové. Autorka se ve svém díle 
věnuje několika postavám, které jsou zajímavě vykresleny 
a prezentovány. Ovšem náboj vynikajícího románu je v 
tom, že se nevěnuje jenom jejich lidskému příběhu, ale 
i jejich vzájemné interakci a náboji společných vztahů, 
které se v průběhu času mění. Historicky je román 
zasazen do 1. st. př. n. l. (cca roky 50) a věnuje se stále 
tajemným Keltům. Román se mohl klidně odehrát třeba i 
někde u nás…

DĚTSKÁ LITERATURA
Hucklesby, Jill – Osamělý králíček

DALŠÍ KNIHY
Perry, Linda – Květové esence snadno a rychle (naučná 
literatura)
Sýkorová, Běla – Poklady lásky (citáty a přísloví)

Zdroje anotací: Databazeknih.cz
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PRO PŘISPĚVATELE

Vážení přispěvatelé, 
chtěli bychom vám všem touto cestou poděkovat za váši iniciativu a touhu se podílet na obsahu Troubského 
hlasatele. Vaše informace, zprávy či pozvánky jsou cenným žurnalistickým materiálem. Díky vašim článkům je 
Troubský hlasatel stále lepší a lepší. Naši čtenáři se dozví mnoho zajímavých zpráv, které by si bez vás nikdy 
nepřečetli. Děkujeme vám také za obrazový materiál, který je vždy tím správným kořením dobrého článku. 
Zvláštní poděkování patří také našim inzerentům. 

Od nového roku 2020 bychom vás rádi informovali o pravidlech pro přijímámí příspěvků. 

TEXTOVÉ PŘÍSPĚVKY
-  přijímáme ve formátu Word - *. docx, nebo *. doc. 
-  článek MUSÍ být autorem podepsán. Nepodepsané příspěvky nebudou zveřejněny. 
 Pokud jde o článek převzatý, je třeba uvést zdroj.
-  články zasílejte BEZ vložených fotografi í. Články s vloženými fotografi emi nebudou již uveřejňovány, nebo budou   

 uveřejněny bez fotografi í. Fotografi e vložené do článků nesplňují požadavky pro tisk. Fotografi e bylo nutné z článků  
 vyjmout a dále je upravit, což zvyšovalo náklady a nároky na čas. Proto jsme nuceni od této služby ustoupit.

- dolů na konec příspěvku uveďte: název fotografi e nebo titulek, který chcete pod fotografi í uvést, a autora fotografi e
- pokud zasíláte více článků, zašlete každý v samostatném souboru a mailu. Do předmětu vždy uveďte název článku.

FOTOGRAFIE
- fotografi e zašlete jako přílohu mailu spolu s článkem
-  fotografi e zašlete v co nejlepší kvalitě, neořezané 
- fotografi e označte názvem
- fotografi e v nedostatečné kvalitě nebo bez uvedeného autora nebudou otištěny

Redakce Troubského hlasatele si vyhrazuje právo do textu zasahovat úpravou pravopisných chyb, případným krácením 
textů. Pokusíme se však s vámi tyto změny konzultovat. Anonymní, vulgární nebo rasistické příspěvky či fotografi e 
nezveřejňujeme. Pokud máte dotazy nebo nevíte, jak příspěvek připravit, kontaktujte redakci, rádi vám pomůžeme.

Redakce Troubského hlasatele

Přejeme vám krásné prožití svátků vánočních,
naplněných rodinnou pohodou, a šťastný a úspěšný 

nový rok 2020.
redakce Troubského hlasatele
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DARUJ KREVNÍ PLAZMU,
ZACHRAŇ LIDSKÝ ŽIVOT
V minulém čísle jsme se dozvěděli, že darovat krevní plazmu může zdravý člověk ve věku 18–60 let s váhou mezi 50 až 130 
kg. Dnes se zeptáme na nějaké otázky podrobněji.
Proč bychom měli jít vlastně darovat krevní plazmu?
Krevní plazma obsahuje látky, které jsou nezbytné pro zachování imunity a srážlivosti krve. Využívá se při léčbě popálenin, při 
onemocnění ledvin, jater, poruchách srážení krve i při úrazech nebo mnoha dalších vážných nemocech.
Například na roční léčbu jednoho pacienta s hemofi lií je potřeba 1200 odběrů plazmy.
Jak celý proces darování probíhá?
Prvodárce musí vyplnit o něco více dotazníků než dárci, kteří již chodí pravidelně. Když máte všechny potřebné dotazníky 
vyplněné, recepční vás pošle na lékařskou prohlídku, s lékařem proberete vaši anamnézu. Pokud bude  vše v pořádku, můžete 
jít k odběru.
Opravdu to nebolí a je to bezpečné?
Odběr je bezbolestný a i když se jedná z hlediska času o náročnější výkon, než je např. odběr krve, odběr plazmy organismus 
dárce méně zatěžuje, protože obnova odebraných tekutin a bílkovin na původní hodnoty proběhne do 48 hodin. Z tohoto 
důvodu se mohou odběry plazmy provádět častěji než odběry plné krve.
Co z toho budu mít?
Kromě dobrého pocitu se můžete rozhodnout pro 600 Kč náhradu nebo můžete darovat bezpříspěvkově. 
„Bezpříspěvkový“ dárce je ten, který se vzdá odměny za vynaložené náklady spojené s darováním plazmy. Dostanete potvrzení, 
že jste darovali bezpříspěvkově, a pokud chcete uplatnit slevu na dani v daňovém přiznání, tak vám zpětně vystaví doklad, 
který doložíte k ročnímu vyúčtování. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli variantu, jedno je jasné, darováním krevní plazmy 
zachraňujete lidské životy.
Pokud se rozhodnu darovat krevní plazmu, co mám udělat?
Pokud jste se rozhodli, ideální je objednat se na daný termín, i když v Cara Plasma berou i dárce neobjednané. Podmínkou ale 
je, abyste den předem dbali na zvýšený příjem tekutin a netučnou stravu. A také žádný alkohol.
Pokud je vám mezi 18 a 60 lety, vážíte víc než 50  kg, jste zdraví a máte hodinu a půl volného času, neváhejte. Plazmy je 
dlouhodobý nedostatek a potřeba neustále roste. Evropa není soběstačná v odběrech plazmy pro výrobu krevních derivátů a 
musí se dovážet z USA. Objednat se můžete online na www.darujplazmu.cz nebo emailem na brno@caraplasma.cz.

Děkujeme, že pomáháte
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RESTAURACE

PUB KONGRESOVÉ CENTRUM

HOTEL

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

D1 EXIT 178
www.hoteld1.cz

Vánoce bez práce
Užijte si vánoční pohodu 

a objednejte si štědrovečerní večeři u nás.
K vyzvednutí pro Vás bude připravena 

na Štědrý den od 7.00 do 14.00 h.

Informace a rezervace na tel.: 546 443 191


