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 1. Slovo na úvod – Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,

tak nám zase čas trochu poskočil o kousek dál a všichni se 
chystáme na léto, s ním spojené prázdniny a také dovolené.

Já se však vrátím o pár dnů zpět a připomenu sobě i vám 
událost, kterou žije naše obec nejen v červnu, ale už několik 
měsíců dříve. Prožili jsme totiž krásné svatodušní slavnosti. 

A že se bylo na co dívat. Malé krojované děti nám všem do-
kázaly, že věci pro ně zábavné dělají s chutí a radostí. Dospělí 
se však nenechali zahanbit. Letos se podařilo vytvořit velký 
počet krojovaných stárků a přesvědčit spoluobčany o své lás-
ce k tradici a hrdosti nosit „troubský kroj“. I počasí se vydařilo 
a ještě více umocnilo krásu nedělního hodového odpoledne 
s úžasným programem v sokolovně. Velký počet diváků do-
kazuje, že je důležité udržovat naše tradice. Proto chci všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na krásném průběhu 
svatodušních slavností, moc a  moc poděkovat za  všechno 
a chci jim vzkázat, že jsem na ně – na všechny byla velmi pyš-
ná!

Další radostná zpráva je ukončení dlouholetého soudní-

ho sporu – žaloby o určení vlastnického práva - Obec Troub-
sko versus M. Kuklová a A. Procházka.  Jedná se o pozemky 
v  lokalitě Lišky, respektive o  pozemky fotbalového hřiště 
a okolí. Soudní spor trval od roku 2001, ale již dříve byl spor 
veden o stejnou věc s TJ SOKOL Troubsko, a to bohužel skoro 
stejnou dobu. Nyní Pozemkový úřad provedl dle § 13 odst. 
3 zák. O  pozemkových úpravách a  pozemkových úřadech, 

ve znění pozdějších předpisů Rozhodnutí o určení hranic v k. 
ú. Troubsko, lokalita „U Hřiště“. Proti tomuto rozhodnutí neby-
lo podáno odvolání.

Rozhodnutí nabylo právní moci 5. dubna. Dle sdělení ka-
tastrálního úřadu bylo toto rozhodnutí zapsáno do katastru 
nemovitostí 13. května. To znamená, že vlastníci pozemků, 
kteří spor vedli, již mají pozemky přiděleny na  svém listu 
vlastnictví. Tímto bylo řízení o jednoduché pozemkové úpra-
vě - rekonstrukce přídělů – lokalita „U  hřiště“ SKONČENO. 
Obec podala žádost na Pozemkový fond na vytyčení hranic 
a dále žádost na Okresní soud o ukončení žaloby, protože je 
tímto již vše skončeno. I z výsledku soudního sporu mám vel-
kou radost, protože po tolika letech sporů a žalob je vše již 
u konce.

S  přáním krásně prožitých prázdnin a  dovolených vás 
všechny srdečně zdraví 

Irena Kynclová
starostka obce Troubsko

 2. Obecní úřad informuje

USNESENÍ č. III Zastupitelstva Obce Troubsko 

ze dne 20. června

Zastupitelstvo obce Troubsko schvaluje: 

III/ 2 - diskusi k jednotlivým bodům
III/ 4 -  hospodářský výsledek za  rok 2010 a  závěrečný účet 

obce Troubsko za rok 2010 s výhradou
III/ 5 - rozpočtové opatření č. 3, 4 /2011
III/ 6 - poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Troubsko ve výši 150 000 Kč
III/ 7 - zpracování studie hřbitova

Zastupitelstvo obce Troubsko se seznamuje:

1.  s  ukončením soudního sporu p.  Kuklová, p.  Procház-
ka A. – Obec Troubsko

2.  s  přerušením soudního sporu p.  Volánková a  spol. – 
Obec Troubsko (úmrtí zúčastněné osoby)

Bezdrátový rozhlas

Dne 16. března zastupitelstvo obce schválilo realizaci 
rozšíření rozhlasového a varovného systému obce Troubsko, 
následně pak byla mezi obcí Troubsko na straně objednatele 
a společností Pavel Kuběja – EMPEMONT na straně zhotovite-
le podepsána Smlouva o dílo. Vlastní realizace díla proběhla 
v květnu, kdy společnost EMPEMONT nainstalovala v různých 
částech obce 29 přijímacích bezdrátových hlásičů s  digitál-
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ním ovládáním včetně tlakových reproduktorů a přijímacích 
antén. Za  pozornost stojí fakt, že se vedení obce podařilo 
se společností EMPEMONT dojednat mimořádně zajímavé 
fi nanční podmínky, kdy celkové investiční náklady ve  výši 
691  476 Kč jsou splatné postupně v  letošním roce a  násle-
dujících dvou letech, a to bez navýšení ceny. Dále se podařilo 
vyjednat jako bonus bezplatný upgrade telefonní ústředny, 
která nyní poskytuje pro obsluhu rozhlasu lepší uživatelský 
komfort.

Úspěšnou realizací investiční akce došlo k  celoplošné-

mu pokrytí obce rozhlasem. Pro všechny občany se stanou 
dostupné informace, které vyhlašuje obec rozhlasem a už se 
nebude z některých amplionů ozývat nic neříkající chrčení.

Tento příspěvek si dovolím ještě doplnit o jednu důležitou 
skutečnost. Původně rada obce uvažovala v souvislosti s roz-
šířením bezdrátového rozhlasu o vyhlášení veřejné zakázky 

malého rozsahu. Při zpracování zadávací dokumentace se 
však zjistilo, že už v roce 2006 společnost EMPEMONT realizo-
vala 12 kusů přijímacích bezdrátových hlásičů v části Veselka 
a v následujících letech byl pak bezdrátový rozhlas rozšířen 
stejnou fi rmou o dalších 14 hlásičů, tj. celkem už bylo v obci 
26 ks přijímacích bezdrátových hlásičů. Každá fi rma, která 
dodává bezdrátové systémy pro města a obce, má svoji tech-
nologii a svůj styl kódování bezdrátového rozhlasu. Kódová-
ní slouží k  zapnutí a  vypnutí bezdrátového hlásiče a  chrání 
ho tak proti vnějším vlivům v éteru. Jde převážně o digitální 
kód a dodavatel si své kódování přijímačů úzkostlivě chrání 
proti případnému zneužití. Bohužel tyto sekvence nelze mezi 
sebou propojit a kombinovat. Jedná se o „know-how“ každé 
fi rmy a zamezuje se tím také rušení v éteru mezi fi rmami na-
vzájem. Dá se říci, že technologie každého dodavatele je 

tedy svým způsobem jedinečná. Pro obec Troubsko by vý-
běr jiného dodavatele, který by rozšíření bezdrátového roz-
hlasu realizoval, znamenalo, že nebude možné dále používat 
stávajících 26 kusů přijímacích bezdrátových hlásičů, které už 
v obci byly instalovány a náklady na akci by byly téměř dvou-
násobné. Proto se rada obce i s ohledem na rozpočet na rok 
2011 rozhodla veřejnou zakázku nevyhlásit, oslovit společ-
nost EMPEMONT a „vybojovat“ maximálně výhodné dodací 
podmínky investiční akce. Toto rozhodnutí pak bylo schvále-
no zastupitelstvem obce.

(BK)

Spustili jsme nový web

Dne 17. května byly po třech měsících příprav spuštěny 
nové webové stránky obce Troubsko – www.troubsko.cz. 
Web dostal svěží moderní design a je provozován v redakč-
ním systému, který umožňuje snadnější úpravu a aktualizace. 
Obsah nových sekcí bude v následujících týdnech postupně 
doplňován. Naším cílem je maximální možná informovanost 
občanů o  celkovém dění v  obci. Věříme, že se vám budou 
nové stránky líbit, a že i vy přispějete svými podněty a návrhy 
k jejich zdokonalování. 

V. Volánek

Výzva – řemeslný vánoční jarmark

Obec Troubsko připravuje na 1. adventní ne-

děli, tj. na 27. listopadu v prostorách Katolic-

kého domu řemeslný vánoční jarmark. Nabízí-
me všem zručným občanům obce, aby se této akce zapojili 
a prezentovali na tomto jarmarku své výpěstky (cukroví, ná-
poje, sušené plody, zavařeniny atd.) a výrobky (drobné ruko-
dělné práce, výrobky ze dřeva, textilní výrobky atd.). Finanční 
výtěžek z této předvánoční akce pak bude věnován na nákup 
pomůcek a hraček do naší mateřské školky.

Zájemci se mohou průběžně hlásit až do konce září 
na  adrese zpravodaj.th@seznam.cz. Do přihlášky laskavě 
uveďte jméno, bydliště a nabídku produktů na jarmarku.

 3. Představujeme

Rozhovor s knihovníkem Pavlem Velebou

Pan Pavel Veleba se narodil v polovině průběhu II. světové 
války v Troubsku v jedné ze starých částí obce, které se říkalo 
Trpín (dnes je to ulice Zámecká a U lednice). 

V  době přestavby rodného domu žil několik let  v  blíz-
kých Moravanech, kde vychodil základní školu. Po  návratu 
do Troubska byl Pavel Veleba poněkud odloučen od místních 
spolužáků, protože od šesté třídy pokračoval ve škole v Brně 
a  nechodil s  nimi do školy ve  Střelicích, kterou navštěvovali 
téměř všechny děti z Troubska a okolních obcí. Nechtěně tak 
poznal to, co prožívají nebo budou prožívat děti navštěvující 
dnes brněnské školy místo docházky do místní základní školy 
v Troubsku.

Po maturitě na jedenáctiletce, strojní průmyslovce, a spl-
nění vojenské povinnosti pracoval jako technik v Královopol-
ské strojírně v  Brně, a  to až do odchodu do důchodu. Zálib 
a koníčků měl pan Veleba mnoho. Jeho generace však musela 
nejdříve řešit tehdy palčivou otázku bydlení, takže na ně ne-
zbývalo mnoho času. Všechen čas už od svých 30 let věnuje 
místní knihovně. Je ženatý, jak s úsměvem říká - má hodnou 
ženu, dvě děti a čtyři vnoučata.

Obecní knihovna Poděbrad Troubsko

Kostel, škola a  knihovna jsou tři instituce, které by neměly 
v žádné obci chybět. Když se řekne knihovník v Troubsku, hodně 
lidí hned napadne vaše jméno. Podělte se proto se čtenáři zpra-
vodaje o vaše zkušenosti s fungováním knihovny.

Funkci knihovníka zastávám již od roku 1973, tedy 38 let. 
Doba, kdy knihovna obdržela titul „vzorná“, jsou v nenávratnu. 
Vše je způsobeno velmi malým prostorem, kde se prakticky 
nedá udržet knihovnický pořádek. Pozvat školu nebo usku-
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tečnit nějakou besedu je bezpředmětné. Jako knihovníka mě 
trápí velká nesvědomitost čtenářů, kteří nevracejí zapůjčené 
knihy. A to jsou mezi nimi také vzdělaní lidé i jejich děti. Posí-
lání upomínek je taktéž bezpředmětné, na ně reaguje maxi-
málně 10% čtenářů.

Knihovna zaznamenala úbytek čtenářů i  výpůjček, což je 
však trend v  celé republice. Zvýšení DPH (a  také na  knihy) je 
chybným počinem, možná však knihovnám přibydou čtenáři. 
Naše knihovna je otevřena každý pátek od 16 do 20 hodin. 
Všechny podrobnosti o  knihovně si občané mohou přečíst 
na  adrese www.knihovnapodebrad.wz.cz. Pro ty, kteří nemají 
možnost přístupu na  internet, budou informace uveřejněny 
v dalších zpravodajích. 

Troubská kronika

Pane Velebo, od roku 1990 jste byl kronikářem obce. Určitě 
vás baví historie, což je patrné i  z  webových stránek knihovny 
Poděbrad. Co znamená dělat „obecního kronikáře“ a podílet se 
na zachycení historických událostí v obci pro budoucí generace? 
Co byste popřál svému nástupci?

Odpověď na vaši otázku vyžaduje samostatný článek. Byl 
jsem jmenován kronikářem v době, kdy skončili předešlí kro-
nikáři, kteří pracovali za úplně jiných podmínek. Velmi důle-
žité bylo, že jejich práce nevyžadovala tolik času, i když byla 
stejně náročná. Kronikář obdržel od všech institucí, organiza-
cí a  spolků v  obci výroční zprávu, kterou jen přepsal. Získal 
tím mnoho času na doplnění zápisu zajímavými a důležitými 
dodatky, které byly nad rámec dodaných zpráv. To se mi však 
za celých 20 let uskutečnit nepodařilo. Navíc bez technické-
ho zázemí to ani nelze. Všechny kroniky jsou v současné době 
uloženy v archivu v Rajhradě u Brna.

Novému kronikáři přeji, aby měl hodně sil, výdrž, aby mu 
bylo nápomocno všech 15 zastupitelů, všichni vedoucí pra-
covníci obecního úřadu a  hlavně, aby měl svou obec rád, 
i když se možná přílišného vděku nedočká. 

Troubský hlasatel

Dlouhá léta jste také koordinoval vydávání zpravodaje 
Troubský hlasatel. Osobně se domnívám, že především vaší zá-
sluhou vychází zpravodaj už 20 let a v příštím roce vyjde jubilejní 
sté číslo. Jaké zkušenosti byste chtěl předat svým následovní-
kům, členům nové redakční rady, která vznikla po  loňských říj-
nových volbách?

Dvacet let jsem se staral o  troubské noviny. Po  volbách 
2010 jsem s touto prací skončil a jsem jen příležitostným dopi-
sovatelem. Je dobře, že zpravodaj žije dál. Dnes má zpravodaj 
redakční radu v čele s paní Blankou Končickou, obsah zpravo-
daje se rozšířil o důležitý úvodník od starostky obce a o jiné 
rubriky, má větší formát, více obrázků a navíc je zdarma a je 
dodáván do každé poštovní schránky. Možná je škodou, že 
v redakci není také „nějakej chlap“, třeba i z opozice, vždyť no-
viny jsou troubské. 

Také si dovolím připomenout, že stejných dvacet let vy-
cházely noviny „Síť farnosti troubské“, které zřejmě (?) ukončily 
činnost. Je-li tomu tak skutečně, považoval bych za správné, 
aby ve zpravodaji byl sloupek z této oblasti. 

Jaké bych rád předal zkušenosti nebo doporučení? Ně-
které informace z  jednání rady, které jsou uveřejňovány 
na webových stránkách obce, doporučuji více rozepsat, aby 
bylo po přečtení jasné, o co při jednání rady šlo. Myslím, že 
je třeba, aby informace byly vyvážené, ať už jde o školu nebo 
třeba o budování polygonu. Zrovna ten, ač je nutný, mnoho 
lidí na  našem katastru nechce. Chvála v  novinách vždy po-
těší, kritika pak přináší značnou ztrátu přátel. Možná by byla 

vhodná rubrika „Přečteno na internetu“. Diskuze na webových 
stránkách obce není zatím nic moc, ale něco se tam přece je-
nom najde. Neškodilo by zavést rubriku „Dotazy a odpovědi“. 
Nechávám však na uvážení redakční rady, zda jsou pro ni moje 
doporučení důležitá a bude se jimi dále zabývat.

 S knihovníkem p. Velebou si povídala B. Končická

 4. Co se v obci událo

Svatodušní slavnosti 2011 (12. června)

Dědictví našich otců a matek zachovej nám, Pane.

Seznam stárků

Pavel Ondruš - Veronika Ruberová, Martin Křivánek - Lenka 
Putnová, David Šprincl - Jitka DelFaverová, Filip Šprincl - Bar-
bora Čoupková, Michal Kristek - Magda Čoupková, Jaroslav 
Vařílek - Monika Křemlač-
ková, Jakub Kareš - Denisa 
Rejdová, Jiří Jízdný - Nikola 
Bláhová, Vítězslav Volánek 
- Ludmila Ruschková, Aleš 
Haiser - Sabina Paříková, 
Rada Tomášek - Jana Perni-
cová, Jakub Doležal - Jana 
Křivánková, Zdeněk Váv-
ra - Iveta Lukášková, Mirek 
Brázda - Michaela Lukáško-
vá, Petr Hradečný - Karolína 
Hrušáková, Karel Bartoň - 
Michaela Koláčková.

V. Volánek
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Svatodušní slavnosti – tróbské děti

Ani na  letošních hodech nemohlo chybět tolik oblíbené 
vystoupení našich malých spoluobčánků. A že jich tentokrát 
bylo požehnaně! Na nácviku se sešlo 36 dětí a „naživo“ zatan-
čilo 34 odvážlivců. Hodové počasí nám konečně přálo, takže 
děti nebyly ani umořené žhnoucím sluncem, ani zchlazené 
studeným lijákem a jejich výkon byl doslova strhující. Těší mě, 
že zájem dětí o tróbské tradice rok od roku roste a nejedná se 
jen o záležitost rodin „odkojených Podskalákem“. S nárůstem 
počtu malých tanečníků však přibývá problém se sháněním 
krojů. Letos byl kupodivu nedostatek chlapeckých košilek. 
(Jestli někdo z vás doma nějakou má a byl by ochoten ji jednou 
za rok nechat provětrat, dejte mi, prosím vás, vědět.)

         P. Turková

Seznam dětí, které se aktivně do slavností zapojily

Anetka Pavlíková + Štěpán Doležal, Natálka Vizingerová + 
Šimon Greger, Andrejka Blažejová + Žanetka Blažejová, Den-
ča Pařízková + David Šindelář, Karolínka Adamová + Zdenda 
Sedlák, Kristýnka Adamová + Petřík Solařík, Janička Solaří-
ková + Marián Jílek, Betynka Horáčková + Matěj Kamenický, 
Kristýnka Jelínková + Šimon Litwora, Pavlínka Jelínková + 
Saša Svěrák, Noemi Šebele + Vojta Pacner, Ena Černohorská + 
Max Svěrák, Terezka Pavlíková + Dušan Jedlička, Lucka Mah-
nová + Petr Chvátal, Terezka Valešová + Eda Valeš, Rozitka Tur-
ková + Tobiáš Turek, Adélka Kadlecová + Eliška Duchoňová.

Anetka Pavlíková a Štěpán Doležal

Andrejka a Žanetka Blažejovy

Karolínka Adamová a Zdenda Sedlák Adélka Kadlecová a Eliška Duchoňová.

Natálka Vizingerová a Šimon Greger

Denča Pařízková a David Šindelář

Kristýnka Adamová a Petřík Solařík

Noemi Šebele a Vojta Pacner Ena Černohorská a Max Svěrák

Kristýnka Jelínková a Šimon Litwora Pavlínka Jelínková a Saša Svěrák

Janička Solaříková a Marián Jílek Betynka Horáčková a Matěj Kamenický

Terezka Valešová a Eda Valeš Rozitka Turková a Tobiáš Turek

Terezka Pavlíková a Dušan Jedlička Lucka Mahnová a Petr Chvátal
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Vítání občánků (4. června)

V sobotu 4. června proběhlo na Obec-
ním úřadě slavnostní vítání občánků. Do 

života byly přivítané paní starostkou tyto děti:

 Klaudie Adamová z ulice Hraničky
 Štěpán Ulbrich z ulice U rybníka
 Adéla Králová z ulice Družstevní
 Teodor Turek z ulice Zámecká
 Alžběta Sobolová z ulice Školní
 Ondřej Otoupalík z ulice Nová

Přejeme jim, aby v životě zažívaly jen krásné chvíle plné 
radosti a lásky.

Matrika – L. Chaloupková

Nové knihy v naší knihovně

Remarque, Erich Maria

Na západní frontě klid

Nejslavnější autorův román z prostře-
dí první světové války vypráví o generaci 
chlapců, kteří v roce 1914 rovnou ze škol-
ních lavic, s  vlajícími prapory, nadšením 
a vojenskou hudbou táhli na  jatka války, 
odkud se vrátili zničeni na duchu i na těle, 
přestože unikli smrtícím granátům. Ro-
mán je krutou obžalobou a  pravdivým 

obrazem tragédie války, která nezabíjí jednotlivce, ale mrzačí 
celé generace, nejstrašnější není výbuch granátu, ale zasaže-
né lidské srdce.

Vondruška, Vlastimil

Klášterní madrigal

Kdesi pod horami u  hranic Českého 
království se nachází Klášter s  panstvím, 
Bohem i  generální kapitulou v  Selbru 
opuštěným. Spravují ho líní řeholníci 
a  obývají hříšní poddaní. Čas tu plyne 
klidně a  bez ambicí, když do skriptoria 
Kláštera dorazí královská listina, podle níž 
se jedna z vesnic povyšuje na město. Na-

stane ovšem problém - která vesnice by to vlastně měla být? 
Poddaní začínají intrikovat, aby se této povinnosti vyhnuli. 
Ale to jim nebrání, aby dál nežili svůj život, jehož středem je 
především zábava v šenku a milostné schůzky pod ostřížím 
dohledem všímavých sousedek. Když už se situace stane ne-
únosnou, začne jednat královská kancelář i řeholníci, přinu-
ceni okolnostmi.

Kepler, Lars 

Hypnotizér                                                     

Psychiatr Erik Maria Bark je uznáva-
ný odborník na  léčbu traumat pomocí 
hypnózy. Jedné prosincové noci ho pro-
budí zvonění telefonu. Volá mu detek-
tivní inspektor Joona Linna z  nemocnice 
ve  Stockholmu a  prosí ho, aby okamžitě 
přijel k  případu malého chlapce, který je 
v  bezvědomí, ve  velmi kritickém stavu. 

Erik je jedinou nadějí, jak může policie chlapce vyslechnout 
a zjistit, kdo brutálně zavraždil jeho rodiče a mladší sestru. Dou-
fají, že vraha vystopují a  zachrání jeho starší sestru dřív, než 
bude pozdě. Erik se však praxi hypnotizéra nevěnuje už deset 
let a je rozhodnutý, že hypnózu už nikdy provádět nebude. Žá-
dost o pomoc v něm probudí bolestné vzpomínky, a proto Erik 
prosbu policie odmítá. Když se však Erik konečně nechá pře-
svědčit, všichni se rázem ocitnou ve víru nečekaných událostí. 
Tyto události bez varování udeří plnou silou do Erikova života. 
Erikův syn zmizí. Erik je nucen postavit se tváří v tvář minulosti 
a vrátit se ve vzpomínkách zpět do časů, kdy jeho profesionální 
život ležel v ruinách a jeho manželství bylo na pokraji zhrouce-
ní. Jedině tak má šanci zachránit život svému synovi.

Beletrie
Sandford, John Smrtelná oběť
Palov, Chloe Ohnivé plameny
Conwellová, Pat Faktor Scarpettová
Shirokauer, Alfréd Lukrecie Borgia

Křístek, Václav

Cesta na poledne

Historický román o  pozoruhodné 
postavě našich dějin, Jakubu Krčínovi 
z  Jelčan (1535-1604). Tento „selfmade-
man“, jenž se z rodiny kolínského měšťa-
na vypracoval na regenta rožmberského 
panství, dodnes inspiruje historiky i lite-
ráty. Jeho rybníkářské dílo budilo tehdy 
respekt a nemělo v Evropě obdoby, do-

dnes je předmětem obdivu i bádání. Román však líčí „skrytá“ 
Krčínova léta po skončení studií na univerzitě. Tehdy na své 
pouti poznal všechny vrstvy renesanční společnosti, její po-
litické i náboženské spory; byl ale puzen dál, na rožmberská 
panství a jejich zrádná blata.

Křístkův román Prohrát slunce před 

svítáním volně navazuje na jeho úspěš-
nou prvotinu Cesta na  poledne, v  níž 
autor vylíčil mládí Jakuba Krčína z Jelčan 
a  jeho strastiplnou cestu na jih Čech do 
rožmberských služeb. V novém díle osu-
dy slavného rybníkáře pokračují. Z úřed-
níka na  zapadlém klášterním panství se 
Krčín propracovává mezi přední úřed-
níky rožmberského dominia a  začíná 

svou kariéru slavného stavitele rybníků. Osudy jednotlivých 
postav se proplétají a navzájem ovlivňují a před čtenářem se 
otevírá pestrobarevný obraz šedesátých let 16. století, kdy 
„staré časy skončily a nové ještě nezačaly“.

Stanislav Motl

Cesty za oponu času

Autor je celý svůj život fascinován 
pátráním po nových zážitcích a odkrý-
váním tajemství. Hledá je na  mořích, 
v  horách nebo podzemních jeskyních, 
mezi lidmi, ale také v knihovnách a ar-
chivech.

Naučil se číst i zdánlivě nic neříkající 
dokumenty a hledat v nich pravdy dáv-

ných dob.
„Začal jsem chápat, že Minulost velmi často souvisí s Dneš-
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kem, pochopil jsem, že když člověk dobře zvládne Minulost, umí 
dost často odhadnout Budoucnost. Protože, jak známo, Historie 
se velmi často opakuje a všechno, co dnes prožíváme, už tady – 
byť třeba v jiných podobách – bylo.

Od první chvíle strávené v archivu, kdy jsem byl ještě žákem 
základní školy, v nich nacházím nejenom neuvěřitelné lidské pří-
běhy a osudy, ale především tam pokaždé velké dobrodružství.

Miluji záhady, ať už historické nebo literární, o nichž Albert 
Einstein napsal, že jsou věčným ohněm mládí. A  že kdo se jim 
brání, žije nudný život. Jsem vděčný Osudu za to, že mi dal šanci 
nežít nudný život.“

V této knize najdete kapitoly:

Proč si český řidič myslel, že zavinil první světovou válku?
Ukradli naši legionáři poklad ruských carů?
Jak doopravdy vypadal Nikola Šuhaj loupežník?
Měl být Adolf Hitler zabit na Hradčanech?
Kdy se čs. vojín Hoch stal tiskovým magnátem Maxwellem?
Co dělal Ernesto Che Guevara tajně v Praze?
Jean Marais nebo Jan Mareš?
Kam zmizela hvězda českého folkového nebe?

a kromě nich dalších patnáct příběhů plných tajemství a záhad. 
 
Další nové knihy

Serno, Wolf Ranhojičova láska (4. díl)
Whitton, Hana Sedmý hřích se trestá
Crichton, Michael Pirátská odysea
Cristenová, Marie Flanderská pečeť 
Fulghum, Robert Věčná dobrodružství
Hedströmová, Ingrid Vražda ve Villette
Brown, Sandra Kouřová clona
Harris, Robert Lustrum
Lininger Bruce Most času
Robertsová, Nora Temné noci
Schirach, Ferdinand von Zločiny

Naučná literatura

Okamura, Tomio Český sen
Tartuferi, Angelo Giotto
Oreyová, Cal Zázračná síla čokolády

Další nové knihy najdete na  webových stránkách 

knihovny: www.knihovnapodebrad.wz.cz 
P. Veleba, knihovník

 5. Plánované akce

V  pátek 22. července pořádá Podskalák 
na prostranství před sokolovnou Troubsko „Polo-

letní noc“. Začátek ve 20 hodin, hraje kapela ŠOK 
a vstupné činí 70 Kč.

Sobota 6. srpna „ Letní noc“- noc plná zába-
vy, která proběhne v areálu SK Veselka.

V sobotu 3. září se uskuteční v rámci oslav 100. 
založení SOKOLA v Troubsku sportovní odpoled-

ne v areálu sokolovny. Pro děti budou připraveny 
hry a  soutěže, dospělí sehrají volejbalový turnaj 
o pohár starosty TJ SOKOL ČOS Troubsko. Vyvrcho-

lením oslav pak bude opékání „sokolských“ špekáčků.
 (HS)

 6.   Naši jubilanti

V této rubrice uveřejňujeme jména obyvatel obce Troub-
sko, kteří oslavují 70 let a více. K významným kulatým život-
ním výročím: 70, 75, 80, 85 a více let přejí našim spoluobča-
nům osobně zastupitelé obce a předávají jim malý dárek.

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci čer-

venci až září 2011 těmto našim spoluobčanům:

Paní Mária Vrbová, ulice Zahradní  70 let
Pan Jiří Doležal, ulice U rybníka  79 let
Paní Olga Ulbrichová, ulice U rybníka  70 let
Pan František Putna, ulice Nár. Odboje  80 let
Paní Vlasta Skřípková, ulice Vyšehrad  70 let
Pan Václav Hanuš, ulice Jihlavská  80 let
Paní Ludmila Váňová, ulice Nová  70 let
Paní Klotilda Halousková, ulice Pod vinohrady  81 let
Paní Marie Del Faverová, ulice Nová  70 let
Paní Blanka Bartoňková, ulice Zámecká  81 let
Paní Marie Kamenická, ulice Zámecká  71 let
Pan Jaroslav Škrabal, ulice Zahradní  81 let
Paní Marie Lukášková, ulice Zámecká  71 let
Paní Anděla Vašulínová, ulice Nár. Odboje  82 let
Pan Stanislav Geršl, ulice Vyšehrad  71 let 
Paní Marie Jašová, ulice Nár. Odboje  82 let
Pan Milan Vodáček, ulice U dráhy  72 let
Pan Miroslav Vácha, ulice U dráhy  82 let
Paní Marie Kasáčková, ulice Nár. Odboje  72 let
Pan Vladimír Halouska, ulice Pod vinohrady  82 let
Paní Marie Brázdová, ulice Jihlavská  72 let
Pan RNDr. Jaromír Kuba, ulice Školní  83 let 
Paní Marta Mrkvicová, ulice Pod vinohrady  72 let 
Paní Marie Kavalcová, ulice Nár. Odboje  84 let
Paní Anna Vikarčíková, ulice Veselka  73 let 
Pan Vladimír Sáček, ulice U dráhy  84 let
Paní Jaroslava Doležalová, ulice U rybníka  74 let
Pan Jiří Vašulín, ulice Nár. Odboje  84 let  
Pan Tomáš Kamenický, ulice Zámecká  74 let
Paní Olga Divišová, ulice Nár. Odboje  85 let
Paní Naděžda Vařílková, ulice Školní  75 let 
Paní Josefa Hoblíková, ulice Nár. Odboje  86 let
Paní Ludmila Svobodová, ulice Vyšehrad  75 let 
Paní Marie Burianová, ulice Nár. Odboje  86 let
Pan Erich Hernjokl, ulice Lišky  75 let
Pan Václav Franta, ulice Nár. Odboje  87 let
Paní Marie Bartoňková, ulice Školní  76 let
Paní Zdenka Vašulínová, ulice Pod vinohrady  89 let
Pan Ladislav Tkáč, ulice Nár. Odboje  78 let
Pan Zdeněk Putna, ulice Ostopovická  89 let
Paní Olga Křížová, ulice Hodakova  78 let
Paní Ludmila Volánková, ulice Zámecká  90 let

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

60 let společného života – „ Diamantová svatba“
 oslavili 30. června

     OLGA a MIROSLAV VÁCHOVI

Svůj manželský slib slavnostně obnovili v  obřadní síni 
Obecního úřadu Troubsko. Do dalších let společného života 
přejeme pevné zdraví, hodně lásky a vzájemného porozumění.

Obec Troubsko

 7. Sportovní informace

Výročí 100 let založení SOKOLA v Troubsku

Před 140 lety vznikla v Praze tělocvičná jednota TJ Sokol 
pražský. V jejím čele stáli Jindřich Fügner a Dr. Miroslav Tyrš. 
V roce 1882 se v Praze konal I. sokolský slet. Sokol od počát-
ku spojoval tělocvičnou aktivitu s vlastenectvím, cvičení těla 
s upevňováním harmonie a síly ducha. Sokolské hnutí se šíři-
lo do měst a vesnic.

V roce 1911 mladí vlastenci z Troubska, kteří chodili cvičit 
do Sokola Bosonohy, se rozhodli založit vlastní sokolskou jed-
notu. Zásluhu měli především studenti Antonín a Josef Koc-
manovi, čerství učitelé Vilém a  František Vašulínovi a  selští 
chlapci František Absolín a  Josef Kroupa. Ustavující jednání 
se konalo 8. září 1911 a  prvním starostou byl zvolen Anto-
nín Kroupa a prvním náčelníkem Josef Kroupa. Cvičívalo se 
na dvoře u Tomáše Kroupy a v zimě v hostinci u Šalplachtů. 
Průměrně cvičilo 25 cvičenců. Kromě cvičení se sokolové vě-
novali i kulturní činnosti. Jejich zásluhou byly obnoveny staré 
zvyky a  na  svatodušní svátky v  roce 1912 byla uspořádána 
velká slavnost s Jízdou králů a Královničkami. Hrálo se i diva-
dlo, v roce 1913 dvě a v roce 1914 dokonce pět představení. 
Vyvrcholení vlastenecké doby byl zájezd na sokolský slet do 
Brna v červnu 1914. Vzápětí nato začala 1. světová válka, kte-
rá ukončila krátké období Sokola.

V červnu 1918 na mimořádné valné hromadě se obno-
vila činnost Sokola v Troubsku. Přidávají se i sestry a založily 
ženský odbor, cvičily také dorostenky a žákyně, od počátku 
roku 1919 rovněž žáci. Objevil se návrh na stavbu sokolovny, 
scházelo však dost odvahy a peníze. Po návratu z legií v roce 
1922 byl zvolen starostou bratr František Vašulín, který vedl 
Sokol až do roku 1952, kdy došlo ke zrušení Sokola. Hlavně 
jeho zásluhou byl 29. dubna 1923 položen základní kámen 
ke stavbě sokolovny s tělocvičnou a jevištěm. Sokolovna byla 
slavnostně otevřena 13. července 1924.

Po  výstavbě sokolovny nedošlo k  očekávanému oživení 
činnosti v tělocvičně. V létech 1924-1939 se pohybovaly po-
čty všech cvičících mezi 80 až 100. Přesto se konala veřejná 
cvičení a cvičenci také zajížděli do okolních jednot na okrs-
ková a župní cvičení. Zvýšená aktivita se projevovala zvláště 
v  předsletových obdobích. Například na  VIII. všesokolském 
sletu, jenž se konal v roce 1926, cvičilo 32 troubských cvičen-
ců a v roce 1938 na X. sletu dokonce 43 cvičenců. V roce 1939, 
po  okupaci Československa Německem, je činnost jednoty 
postupně omezena na vnitřní činnost. V roce 1941 byla čin-
nost Sokola zastavena rozpuštěním ČOS.

Činnost Sokola, přerušená 2. světovou válkou a nacistic-
kou okupací, se již podruhé v tomto století obnovuje. Období 
let 1945 až 1952 se vyznačovalo bohatou činností a  vyvr-
cholilo XI. všesokolským sletem v roce 1948. V těchto letech 
se stav členů zvýšil ze 103 v roce 1945 na 236 dospělých čle-
nů v roce 1948. Počet cvičících se pohyboval kolem 150. XI. 
sletu se zúčastnilo 97 cvičenců z Troubska. V březnu 1948 byl 
Sokol sloučen  se sportovním klubem a  Orlem. Za  společné 
činnosti došlo k poklesu počtu členů až na 108. V roce 1949 
byl založen oddíl ledního hokeje. Výbor se pokoušel získat 
povolení na  přístavbu sokolovny, což se nepodařilo. V  roce 
1951 se konal sokolský den a tělocvičná besídka k 40. výročí 
založení Sokola. V roce 1952 byl Sokol zrušen a tělovýchova 
je zařazena pod ROH, název TJ Sokol se mění na Sokol Janka.

Po celou dobu činnosti se Sokol věnoval kromě tělocvič-
né činnosti rovněž výchovným a kulturním aktivitám. Výcho-
vu žactva, dorostu i dospělých členů zajišťoval vzdělavatel.

Pro veřejnost byly pořádány různé kulturní podniky, ze-
jména k výročí narození prezidentů Masaryka a Beneše, k vý-
ročí vzniku republiky a k výročí upálení Jana Husa. Každý rok 
se pořádaly plesy, taneční zábavy, karnevaly, hody. Význam-
nou činností byla činnost divadelní.
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Za dobu od založení do roku 1952, kdy byl Sokol zrušen, 
bylo sehráno 130 činoher a  operet, které byly většinou vy-
prodány. Nejprve se hrálo v hostinci u Šalplachtů nebo také 
v přírodě, později se hrálo v sokolovně.

Další významnou činností sokolů bylo obnovení starých 
zvyků a pravidelné vystoupení v krojích v rámci svatodušní-
ho svátku. TJ Sokol tak má velkou zásluhu na tom, že se tyto 
zvyky a obyčeje podařilo uchovat do dnešních dnů. Organi-
zaci slavností převzala po Sokole Osvětová beseda a po ní ná-
rodopisný soubor Podskalák, který je pořadatelem doposud.

Po  obnovení demokratických poměrů v  zemi po  listo-

padu 1989 byla snaha o převedení tělovýchovy v Troubsku 
pod znovu obnovenou Českou obec sokolskou – ČOS. Vede-
ní tělovýchovné jednoty Sokol Troubsko se rozhodlo zůstat 
pod ČSTV. Byl proto ustaven přípravný výbor na  obnovení 
činnosti Sokola ČOS v Troubsku a  poté na  ustavující schůzi 
dne 20. července 1995 byla znovu založena Tělocvičná jed-
nota Sokol Troubsko ČOS. Starostou byl zvolen bratr Jiří Va-
šulín. Registrace jednoty na vedení ČOS proběhlo 19. ledna 

1996 a jednota byla zařazena do Župy Jana Máchala v Brně. 
Tělocvičná činnost začala 26. února 1996 cvičením žen, do 
kterého se přihlásilo 40 cvičenek, pod vedením cvičitelek E. 
Geršlové a H. Kroupové. Později se přidalo cvičení mládeže, 
seniorek, hraje se odbíjená, badminton a fl orbal. Velmi pozi-
tivně bylo přijato i cvičení rodičů s dětmi, které vedla E. Ka-
valcová a  po  ní Š. Jelínková. V  současné době vede cvičení 
dětí sestra B. Končická se svou dcerou. V  posledních letech 
se počet členů jednoty pohybuje v rozmezí 90 až 115 členy. 

Na letošní výročí 100 let od založení TJ SOKOL Troubsko 
připravuje vedení jednoty spolu s  dalšími členy slavnostní 

sportovní odpoledne, a to v sobotu 3. září v areálu troub-

ské sokolovny. V programu bude turnaj ve volejbalu, dětský 
víceboj a  doprovodný program pro děti. Více se o  sportov-
ním odpoledni dozvíte v srpnu na webových stránkách obce 
a na vývěskách. Všichni jste srdečně zváni!

P. Molák
starosta TJ Sokol ČOS Troubsko

Kuželkářský klub Slovan Rosice

Kuželkářská liga amatérů - Tabulka
 1 Brn. Želvy 18 16 0 2 1047 81,5 : 26,5 32

 2 Dobelice 18 13 1  4 1032  78,5 : 29,5  27

 3 Kaťák 18 11 0  7 1009  64,0 : 44,0 22

 4 Srkla 17 10 0  7 994  55,0 : 47,0 20

 5 Alpa camp  17 9 1  7  982  47,5 : 54,5 19

 6 Basket 18 8 0 10 981 50,5 : 57,5 16

 7 Vinohrady  18 7 0 11  985 49,0 : 59,0 14

 8 Cobra 18 5 3 10  983 44,5 : 63,5  13

 9 Růžek M.K.  18 4 0 14  944  33,0 : 75,0  8

10 ČOVAS 18 3 1 14  955  30,5 : 77,5  7

Futsal – SK Veselka

Aktuální tabulka je zveřejněná na  webových stránkách: 
http://nv.fotbal.cz/futsal/kao/jihomoravsky/brno-venkov/
souteze.asp?soutez=9B3O2A&show=Aktual

V tabulce střelců je na 2. místě Komínek Radim (hráč SK 
Veselka) - 48 branek. Blahopřejeme futsalistům z  Veselky 
ke 2. místu v tabulce!

Fotbal Troubsko

Konečné tabulky pro jednotlivé soutěže 
jsou uvedeny níže:

A3B – IV. třída muži - sk.B

A2B – III. třída muži – sk.B

TABULKA 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

 

1. MSC Jablí ko Letkovice 24 16 2 6 91: 46 50 ( 5) 
 

2. SK Veselka 24 14 5 5 93: 63 47 ( -7) 
 

3. FC echie Zastávka 24 12 6 6 96: 78 42 ( 9) 
 

4. Japex 06 Ivan ice 24 12 4 8 106: 74 40 ( 16) 
 

5. Dream Team Budkovice 24 12 4 8 88: 85 40 ( 7) 
 

6. FC Rokytná 24 8 3 13 81: 95 27 ( -9) 
 

7. FC Pitchpunti 24 7 5 12 69: 76 26 ( 5) 
 

8. Kalamita Padochov 24 7 3 14 52: 97 24 (-18) 
 

9. Trafo Padochov 24 3 2 19 57:119 11 (-25) 
 

TABULKA 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

 

1. Mor.Bránice A 22 18 2 2 100: 35 56 ( 23) 
 

2. Radostice 22 17 1 4 78: 20 52 ( 19) 
 

3. MFK Mod ice B 22 14 2 6 71: 45 44 ( 11) 
 

4. Želešice B 22 13 2 7 65: 40 41 ( 8) 
 

5. Budkovice 22 11 3 8 68: 43 36 ( 3) 
 

6. Nová Ves 22 9 3 10 51: 54 30 ( -3) 
 

7. Troubsko B 22 9 3 10 48: 62 30 ( -3) 
 

8. eznovice B 22 8 2 12 35: 55 26 ( -7) 
 

9. O echov B 22 7 1 14 49: 76 22 (-11) 
 

10. Rajhradice 22 6 3 13 35: 69 21 (-12) 
 

11. Dol.Kounice 22 4 6 12 39: 69 18 (-15) 
 

12. Mor.Bránice B 22 1 2 19 22: 93 5 (-28) 
 

TABULKA 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

 

1. Ivan ice B 26 18 4 4 85: 26 58 ( 19) 
 

2. St elice 26 17 3 6 68: 27 54 ( 15) 
 

3. Zbýšov B 26 17 1 8 69: 38 52 ( 10) 
 

4. Drásov 26 14 6 6 68: 53 48 ( 9) 
 

5. Lažánky 26 13 4 9 60: 40 43 ( 4) 
 

6. Dolní Lou ky 26 13 3 10 48: 48 42 ( 3) 
 

7. Zak any 26 12 3 11 65: 64 39 ( 0) 
 

8. eznovice 26 11 2 13 48: 55 35 ( -1) 
 

9. Deblín 26 10 2 14 48: 60 32 ( -7) 
 

10. Zastávka B 26 10 2 14 55: 62 32 ( -7) 
 

11. Troubsko 26 8 5 13 45: 60 29 (-10) 
 

12. Chud ice 26 8 2 16 40: 73 26 (-13) 
 

13. Kupa ovice 26 7 3 16 35: 63 24 (-15) 
 

14. Mor.Knínice 26 2 4 20 32: 97 10 (-29) 
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F1B- OP mladší žáci – sk.B

V této třídě je na 4. místě v tabulce střelců Martin Černo-
horský se 16 brankami a  na  5. místě je Daniel Doležal s  15 
brankami – oba hráči Troubska.

Zumba na Veselce

V  neděli 19. června proběhlo v  areálu hřiště SK 
Veselka první „zumbování“ na trávníku. Počasí 
bylo větrné a zamračené, ale přesto přišlo 20 sta-
tečných žen. Zumbování i  přes nepřízeň počasí 

proběhlo bezvadně, 90 minut tanečního pohybu si všichni 
užili. 

Rádi bychom o  prázdninách akci zopakovali. Kdo máte 
rádi zumbu, sledujte vývěsní plochy, seberte odvahu a přijď-
te! Neznám zábavnější „cvičení“. 

(HS)

 8.  Historická ohlédnutí

Povídání o železnici - 1

Než mohla projet Troubskem první lokomotiva, musel 
se v Anglii narodit muž jménem Georgie Stephenson (nar. 

9. června 1781, zemřel 12. srpna 1848)

Je považován za  otce 
parostrojní železnice. Své 
strojařské zkušenosti získal 
bez vzdělání, číst a  psát se 
učil ve večerní škole. Nejdří-
ve pracoval na nové stavbě 
lokomotivního čerpadla, 
jako inženýr zlepšoval v do-
lech parní stroje a čerpadla. 
Zřídil tam i několik šikmých 
ploch pro přepravu uhlí 
a  nakonec 12 km dlouhou 
důlní dráhu.

 
V roce 1814 předvedl úspěšně parní lokomotivu, která 

na  kolejích postavených do svahu utáhla osm vozů s  ná-
kladem 30 tun. O rok později si ji nechal patentovat. V roce 
1823 projektoval první veřejnou železniční trať pro dopra-
vu osob na  světě mezi britskými městy  Stockton a  Dar-
lington, dlouhou 39 kilometrů. Do provozu byla uvedena 
v září 1825.

 
Jeho lokomotiva tehdy byla schopna utáhnout až 30 

vozů s nákladem 90 tun rychlostí 19 km/h. Již dříve, v  roce 

1823, založil Stephenson 
továrnu na výrobu loko-
motiv, které vyvážel do 
celé Evropy. 

V  říjnu 1829 vyhrál 
závod lokomotiv se sy-
nem Robertem a  loko-
motivou nazvanou Ra-
keta (Rocket). Stala se 
předobrazem lokomotiv 

na více než jedno století, jezdila „závratnou“ rychlostí - 19,2 
km/h. Dosahovala maximální rychlosti úctyhodných 46 km/h. 
Stephenson se podílel na  stavbě také jiných významných 
železnic světa (např. Londýn - Birmingham nebo Liverpool - 
Manchester). Zavedl také nový rozchod kolejí 1435 mm, který 
se využívá na většině tratí dodnes. 

Stavba „železné dráhy“ přes troubský katastr 

Úvodem nutno předeslat, že obec Boží Požehnání má 
dnes název Zastávka u  Brna. Mnohému čtenáři to  napoví, 
že  se  vrátíme zpět do dávné historie, kdy  se začala stavět 
z Brna do našeho regionu železná dráha - železnice. Nebylo 

jiné cesty než přes Troub-
sko. Celková délka že-
leznice přes  troubský 
katastr byla na  počát-
ku výstavby větší než 
je  dnes, protože tehdej-
ším majitelům troubské-
ho velkostatku patřily 
značně velké pozemky 
v okolí, zvláště pak v Os-
topovicích.

Proč do Božího Požehnání? 

 Stavba železnice začala v  polovině 19.  století, kdy  začíná 
průmyslový rozvoj Brna a  brněnští průmyslníci začali usku-
tečňovat svůj cíl, tj. propojit rosické, oslavanské a zbýšovské 
doly se svými průmyslovými podniky, zvláště textilními, zce-
la novým typem dopravy. Tak vznikla parostrojní železnice, 
která směřovala z  rosického panství do  Brna, a  která byla 
postavena jako jedna z prvních na našem území. Zpočátku 
sloužila pouze pro přepravu vytěženého uhlí pro potřeby br-
něnských továren, později byla zřízena i pro přepravu osob. 
Na počátku bylo výchozím nádražím v Brně nově vybudova-
né nádraží Brněnsko-rosické dráhy (tzv. Dolní), které se stalo 
třetím nádražím v Brně. Existovala již nádraží Staatsbahnhof 
a Nordbahnhof.

Trasa nové železnice 

Nově budovaná železniční trasa vedla z  Brna přes  území 
Bohunic, Starého Lískovce, Ostopovic, Bosonoh, do  Troub-
ska a dál do Střelic, Omic, Tetčic, Rosic a Božího Požehnání. 
Na  mnohých místech se  stavba setkávala s  negativním po-
stojem obcí. Majitelé pozemků neměli zájem ztrácet svou ob-
hospodařovanou půdu. Zájem však projevilo Troubsko, 
kde  se  o  výstavbě jednalo 20.  května  1853. Starostou obce 
Troubsko byl tehdy Jakub Doležal, který velmi litoval grun-

 

 

Boží Požehnání, dnešní Zastávka 
u Brna.

TABULKA 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

 

1. Prace 20 18 0 2 118: 25 54 ( 24) 
 

2. Vojkovice B 20 15 0 5 86: 40 45 ( 15) 
 

3. Hrušovany 20 12 1 7 83: 42 37 ( 7) 
 

4. Prštice 20 5 1 14 30: 58 16 (-14) 
 

5. Troubsko 20 5 1 14 46:140 16 (-14) 
 

6. St elice 20 3 1 16 39: 97 10 (-20) 
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tovníky, kteří ztratí louky a pole a nebude se jim dostávat pro-
středků na živobytí.

Velké spory s Leopoldem Hodákem

Trasa železnice procházela troubským katastrem jen 
v  délce 583  metrů, 
takže na  námitky 
nebyl brán zřetel. 
Jenomže troubské 
panství bylo rozlože-
no i v katastru Osto-
povic, takže vznikly 
velké spory s majite-
lem troubského vel-
kostatku Leopoldem 

Hodákem (správcem byl Michaelis), který v této části vlastnil 
značné pozemky. Leopold Hodák si neustále stěžoval, a po-
dal také proti dekretu místodržitelství, kterým se 2. září 1854 
schvalovala trasa, stížnost na  Ministerstvo obchodu. Tra-
sa procházela Lískovcem v  hlubokém zářezu, stejně jako 
u Troubska, a protože se musel vybudovat značně dlouhý ná-
sep, na který se využil materiál získaný z uvedených zářezů, 
jenž však nestačil. Leopold Hodák měl pro řešení velmi dob-
ré technické nápady, které, ač z počátku nevyužity, mu daly 
za pravdu. Kromě technických námitek měl Leopold Hodák 
i připomínky a námitky právní. Podle zákona mohl o vyvlast-
nění pozemků rozhodnout pouze zemský úřad a  ne  okres-
ní hejtmanství. Kromě jiného mohlo k  vyvlastnění dojít až 
po složení příslušné částky k odškodnění a do té doby se ne-
smělo začít pracovat. Celý spor, který byl řešen na nejvyšších 
místech, přesahuje rámec tohoto článku  a  je popsán v od-
borné literatuře.

Stavba železnice v troubském katastru 

Protokol o  odstoupení pozemků pro  stavbu železnice 
z  Brna do  Božího Požehnání byl podepsán 3.  května  1854. 
Dříve než mohli obyvatelé Troubska železnici využít, způsobi-
la jim její stavba nemálo starostí. Dělníci pracující na železnici 
přinesli s sebou epidemii cholery a tyfu. Tyto choroby se sice 
objevovaly již dříve, ale nikdy ne v takovém velkém rozsahu. 
Na následky těchto epidemií zemřelo ve špitále v Ostopovi-
cích v roce 1856 celkem 250 osob, dělníků i místních obyva-
tel. Takovému množství již nestačil hřbitov, který musel být 
nákladem 800  zlatých rozšířen. Epidemie se  vrátila, i  když 
byla železnice již v provozu.

Dělníci zaměstnaní na  této stavbě byli většinou Italové, 
kteří kromě chleba a  jiných pokrmů pojídali nejraději vaře-
nou kaši, které se říkalo polenta. Rvačky ve stavu opilství byly 
mezi nimi na  denním pořádku, zvláště večer při  holdování 
kořalkou.

První uhlí bylo přivezeno

Přes všechny potíže, včetně epidemie cholery, se  nako-
nec stavba uskutečnila. Dokončena byla 14.  prosince  1855. 
Trvala 27  měsíců, byla  25  km dlouhá, postavilo se  také cel-
kem 32 strážních domků, 41 mostů a propustků i 9 větších 
budov. Zastávky byly v Rosicích a Střelicích. První lokomotiva 
se jmenovala Rossitz. Při poslední kontrolní jízdě byla kouřící 
lokomotiva ozdobena velkým nápisem „Glückauf“ (Zdař Bůh 
- pozdrav horníků). Na své zpáteční cestě přivezl tento vlak 
první černé uhlí pro brněnské průmyslníky.

Ze střelické kroniky: „První vlak jel 27.  prosince  1855 
a byl všude vítán s velkou slávou. Nový most přes trať na silni-
ci ze  Střelic do Troubska byl od  kolejiště až  po  zábradlí pokryt 
papírovou slavobránou, kterou lokomotiva za velkého vzrušení 
přihlížejících občanů a za vyhrávání vojenské hudby, protrhla.“

Pravidelná nákladní doprava začala na  této trati probí-
hat od 2. ledna 1856, osobní doprava pak o půl roku později, 
tj. od 1. července 1856. Osobní přeprava - to byl na začátku je-
den poschoďový vagon, který měl čtyři kupé, která byla ozna-
čena barevně a římskými číslicemi. První třída byla označena 
barvou žlutou. Do horního prostoru se  nastupovalo po  přík-
rých schůdkách a sloužila pouze pro muže cestující ve třetí tří-
dě. Ženám patřila kupé třetí třídy, která byla označena barvou 
červenohnědou. Druhá třída měla barvu zelenou.

Na  projekčních vý-
kresech bylo Troubsko 
označováno německým 
názvem Strutz, stejně 
tomu bylo i u ostatních 
zastávek. České názvy 
se jako úřední používaly 
od  roku 1918. Do roku 
1925 se používal název 
zastávky Troubsko – Bo-
sonohy a  také Lískovec 
– Ostopovice. Teprve od 
1. ledna 1925 se název 
troubské zastávky změ-
nil na  Troubsko resp. 
Lískovec u Brna.

(Pokračování v  příš-
tím čísle Th.)  

P. Veleba, knihovník, 
(foto, podklady net) 

Tak vysoký násep 
musel být vybudován 
mezi Starým Lískov-
cem a Troubskem. 
Majetek Leopolda 
Ho dáka, dnes katastr  
Ostopovice.

Železniční hradlo Troubsko

Nádražní čekárna Troubsko

Nádražní restaurace Troubsko (U Sobolů)
(Použité obrázky z 1. poloviny 20. století jsou z webových strá-
nek naší obce.) 
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 9. Příspěvky od občanů

Lékařská služba první pomoci

Od 1. června 2011 musí pacienti s  akutním 
zdravotním problémem do Úrazové nemocnice 
v Brně eventuelně do Ivančic, děti pak do Dětské 

nemocnice. Tato zpráva proběhla tiskem a já bych vám ji ráda 
vysvětlila.

Jak již staré české přísloví praví, že zadarmo ani kuře ne-
hrabe, tak bez peněz se zavřel volný přístup do nemocni-

ce. Proto do ostatních nemocnic (mimo pohotovostní) musí-
te mít doporučení z pohotovosti či od svého lékaře. Jinak vás 
do nemocnice nepustí. Spousta lidí pohotovosti zneužívala 
a personál byl přetížený a neměl čas na hospitalizované paci-
enty. A tak pečlivě zvažte, jak velký zdravotní problém máte, 
zda zvládnete počkat v čekárně pohotovosti nebo zda se jed-
ná o těžší záležitost a prodleva by pro vás mohla znamenat 
komplikace. Jedná se o vážné zdravotní stavy – např. alergic-
ká reakce, těžký úraz, dušnost, bolesti na hrudníku či příznaky 
mozkové mrtvice. V tomto případě neváhejte a volejte 155. 
Dispečerka vaše problémy vyhodnotí a  poradí vám či vám 
pošle sanitku.

Osobně vám přeji pevné zdraví a hlavně dostatek po-

hody a sil vše zvládat s přehledem a co nejméně krizových 
situací.

Pohotovost na území města Brna

Pro koho? Kam? Provozní 
hodiny Telefon

PRO 
DOSPĚLÉ

Úrazová 
nemocnice, 
Ponávka 6

Brno

Pondělí-pátek:
17:00 – 7:00

Víkendy a 
svátky:

nepřetržitě

545 538 538

STOMA-
TOLOGIE 545 538 421

PRO DĚTI

Dětská 
nemocnice
Černopolní 9, 

Brno

Pondělí-pátek: 
15:30 – 7:00

Víkendy 
a svátky: 

nepřetržitě

532 234 935

  MUDr. B. Mádrová

Bylinky pro zdraví a užitek

Léčivé rostliny nás doprovázejí od kolébky až 
do hrobu. Bylinky zná lidstvo od nepaměti už 
tisíce let. I  moderní člověk může svým vlast-
ním přičiněním získat znalosti o  pěstování 
těchto rostlin a ty využívat jako prevenci proti 

nejrůznějším nemocem.
Pokud máte kousek místa na  své zahrádce, kde většinu 

dne svítí slunce, pěstujte pár základních bylinek. Některé jsou 
jednoleté – heřmánek pravý, měsíček zahradní, saturejka za-
hradní. Jiné jsou vytrvalé jako meduňka lékařská, jahodník 
obecný, petržel zahradní, řepík lékařský, máta peprná apod. 
Bylinky nepotřebují velkou péči, občas vyplet záhon a zálivku.

Hezký bylinkový záhonek působí velmi dekorativně, hlav-
ně květy a  různé vůně, které se při plném slunci šíří široko 
daleko.

Pro začátečníky uvádím několik základních bylin a jejich 
použití:

• Heřmánek pravý – vonící letnička. Sklízejí se květy, 
které se suší. Čaj připravený z květů zmírňuje nespavost, po-
ruchy trávení, cestovní únavu. Nálev používáme jako klokta-
dlo, oční vodu, hojí popáleniny.

• Měsíček zahradní – používají se čerstvé nebo sušené 
květy. Čaj podporuje činnost žlučníku a  jater, mírní menstru-
ační potíže, žaludeční katary a  bolesti uší. Nálev hojí kožní 
nemoci, bércové vředy, špatně se hojící rány. Krém na suchou 
pokožku, působí dezinfekčně. Pěstuje se pouze oranžový druh.

• Saturejka zahradní – užívá se do jídel a salátů. Působí 
na zlepšení metabolismu tuků, při zánětech žaludku a střev. 
Čerstvé listy a  větvičky můžeme uřezávat kdykoliv, krátce 
před květem a během květu je aroma nejsilnější. V tuto dobu 
se saturejka sklízí ve větším množství, váže se do kytic a zavě-
šuje k sušení. Teprve při přípravě jídel se mele nebo rozemne.

• Meduňka lékařská – čaj se používá z čerstvých a suše-
ných listů. Je vhodný při nervové vyčerpanosti, nespavosti, 
při poruchách trávení. Pomáhá také při bolestech hlavy. Čers-
tvé listy se hodí do salátů a polévek. Vyniká lehce citrónovou 
chutí a vůní.

• Máta peprná – silně aromatická bylinka, používají se 
čerstvé listy, jako čaj podporující trávení, zlepšuje funkci žluč-
níku, při žaludečních křečích, bolesti střev a nadýmání. Časté 
je také užití formou kloktadel a inhalací. Má silné antiseptické 
účinky. Při bodnutí hmyzem se doporučuje potřít místo roz-
mělněným listem. (Pokračování příště) 

P. Doležal
Český svaz zahrádkářů

Křížovka s tajenkou – tentokrát s doplněním textu

Tajenku se správným doplněním posledního slova (9 
písmen) zašlete do 31. července 2011 na e-mail: zpra-
vodaj.th@seznam.cz. Tři správné odpovědi budou od-

měněny drobným dárkem a jména výherců zveřejníme v dal-
ším čísle zpravodaje.

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                  

8                  

9                

10               

11                 

12                 

13               

14                 

15               

1 kolem  
2 dolina 
3 příkaz 
4 rozsáhlý boj
5 malý dům
6 malá hora
7 věc 
8 hořká bylina
9 nalézt (něco)
10 psací potřeba
11 otoman 
12  sled historických 

událostí
13 výplň oken
14 severský stát
15 opak mrtvé
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Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 96

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náho-
dou Velikonoce?“ „Ne ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?“ 
„No, že jsem si ve škole vykoledoval pětku!“ 

Výherci

1. Helena Hloušková, Družstevní 4, Troubsko
2. Jana Ptáčková, Vyšehrad 62, Troubsko
3. Dana Gloserová, Vinařská 20, Ústí nad Labem 

(BK)
 10.  Jak se máte, sousede?

Léto je v  plném proudu. Zahrádky nám krásně kvetou, 
rajčata začínají ukazovat kolik letos naplodí, sezóna jahod 
a třešní je pryč, sluníčko pěkně hřeje – pro někoho málo, pro 
někoho víc, bouřky se nad námi blýskají a hrozí přívalovým 
deštěm. Zkrátka léto, jak má být. 

V  červenci má svátek Markéta (13. července) a  k  ní se 
říká „Na  Markétu pršívá, čtrnáct dnů vlhko bývá“. Doufám 
tedy, že na Markétu zaprší, abychom si ušetřili zalévání a pak 
další dny zlehka zaprší na  zahrádky. Třeba to vyjde. Jedna 
z pranostik v posledním čísle Hlasatele říkala, že odkud při-
jde první jarní bouřka, odtud pak přicházejí další. Tak tahle 
pranostika byla pravdivá!!! Mohu to potvrdit, opravdu fungu-
je. Ještě si budu hlídat 25. červenec, kdy slaví svátek Jakub 
a říká se: „Jak teplý Jakub, tak studené Vánoce“. Této pranosti-
ce je podobná jiná „Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu“ 
(4. srpna). Jsem ráda, že je léto, ale na  zimu je potřeba se 
postupně připravovat. Třeba tím, že budu předpokládat, že 
tyto pranostiky vyjdou. Pokud bude léto opravdu, jak má být, 
teplé a horké, pak bývá často i zapocené. 

Teď vám předám radu, ne pranostiku, ale radu, která je 
opravdu praktická a  dá se využít i  během celého roku. Pro 
zapocené a nepěkně vonící nohy je výborná čajová koupel: 
do 1/2litru vařící vody dejte vyluhovat 2 sáčky obyčejného 
černého čaje – na 15minut. Pak přidejte 2 litry vody. Nožky 
ponořte do koupele alespoň na půl hodiny. Prý to funguje, 
říkal jeden soused. Pokud byste si čaj uvařili a bylo vám jej 
líto na koupel, nevěste hlavu. Hoďte do čaje pár kostek ledu 
a  udělejte si ledový čaj. Místo nohou do něj smočte plátky 
citrónu. Zkrátka máte dvě možnosti.      

Milí sousedé, přeju vám krásné léto, co nejvíce odpočin-
kové, spoustu krásných letních dní. 

A  aby nám všem vyšlo, nezapomínáme na  pranostiku 
„Srpnové velké rosy oznamují pěkné časy“.

 (HS)

 11.  Zdravý životní styl

Pitný režim

Vzhledem k  nadcházejícímu létu, vyšším teplo-
tám a sportovním aktivitám začíná být toto téma 
hodně aktuální. I když samozřejmě daná doporu-
čení platí celoročně.

Důležitost pitného režimu

Ne nadarmo se říká, že voda je základem našeho života. 
Člověk je na ztrátu vody velice citlivý a její nedostatek je pro 

organismus daleko nebezpečnější než nedostatek potravin. 
Prvním ukazatelem nedostatku tekutin je pocit žízně, který se 
dostavuje již při ztrátě tekutin v objemu 2 % hmotnosti orga-
nismu, větší ztráty vody vedou k poklesu fyzické i psychické 
výkonnosti, pocitu slabosti, nevolnosti až křečím. Je třeba se 
chovat (pít) tak, aby se pocit žízně vůbec nedostavil. Chro-
nický (dlouhodobý) nedostatek tekutin má za následek pocit 
únavy, pokles výkonnosti a  větší pravděpodobnost vzniku 
ledvinových kamenů. 

Nedostatek vody poznáme tmavě zabarvenou močí. 
Kromě nedostatečného příjmu tekutin u  běžné populace 
jsou ohroženy i  skupiny, jako např. nesoběstační pacienti 
v nemocnicích, starší lidé, kteří často nepociťují potřebu pít, 
děti ve školách, kde není zajištěn správně pitný režim apod.

Kolik pít

Příjem tekutin by neměl klesnout pod 2 litry denně. V hor-
kých dnech a  při větší fyzické aktivitě (sportu i  namáhavé 
práci) je potřeba pít ještě více. Ideální je tekutiny doplňovat 
plynule po celý den. Příjem tekutin se nerovná pouhé pití ná-
pojů – hodně tekutiny obsahuje též ovoce, méně zelenina.

Zamyslete se nad tím, kolik tekutin denně přijímáte a vět-
šinou zjistíte, že pijete velmi málo, protože tělo již přestalo 
potřebu pít signalizovat. Nařiďte si pro začátek např. mobil, 
aby Vám mnohokrát za den připomněl pitný režim, nebo si 
vezměte do práce 1 ½ litrovou láhev s oblíbeným nápojem, 
abyste měli přehled o přijatém množství tekutin. Příjem te-
kutin by měl být plynulý v průběhu dne a základem by měla 
být voda. 

Voda základ života

Po  dlouhá léta byla nejvýznamnějším zdrojem tekutin 
u nás, po roce 1989 je trochu vytlačena na okraj zájmu z dů-
vodu široké nabídky balených vod a  dalších druhů nápojů. 

Pramenité vody (dříve označované jako stolní)

Jsou přírodní vody z  podzemního zdroje. Vzhledem 
k  tomu, že obsahují málo minerálních látek, je možno je 
pít  dlouhodobě denně. Některé z  těchto typů vody jsou 
ochuceny ovocnou příchutí a slazeny aspartamem, tedy bez 
kalorií. To je dobrá volba při hubnutí a v situaci, kdy již nemá-
te chuť na obyčejnou vodu. 

Minerální vody

Obsahují větší množství rozpuštěných minerálních látek, 
je potřeba znát jejich složení - čtěte etikety, aby se příznivý 
efekt nezměnil v riziko. Osobám se zvýšeným krevním tlakem 
pravidelné pití minerálek bohatých na sodík zhoršuje situaci. 
Navíc sodík způsobuje zadržování vody v těle. Obsah sodíku 
je uveden na etiketě minerálky, zjednodušeně lze říci, že čím 
více sodíku, tím minerálka chutná slaněji. 

Kalorické džusy

Litr stoprocentního džusu s nápisem bez cukru obsahuje 
energii, kterou představuje 30 kostek cukru. Nápis bez cukru 
znamená, že tam není přidáván cukr, ale džusy obsahují cukr 
z ovoce. Dobrou volbou je ředění těchto džusů vodou. 

Limonády

Limonády slazené cukrem jsou pro naše tělo zdrojem 
prázdných kalorií. Jsou to nápoje, které nám kromě cukru ne-
dodají žádnou z živin. Základní složení limonád je podobné: 
voda, cukr, kysličník uhličitý a kyselina citronová (lepší přípa-
dy) nebo kyselina fosforečná (horší případy). Jako konzervant 
se používá benzoan sodný. Jelikož však limonádu prodává 
často její lákavá barva, musí se výše zmíněné ingredience 
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opticky vylepšit. V rámci úspor se nepoužívají často barviva 
přírodní, ale syntetická, což poznáte na ceně. Čím levnější ná-
poj si koupíte, tím je kvalitou horší. Energetická hodnota je 
140 – 220 kJ/100 ml, což je při vypití litru láhve okolo 2 000 kJ 
– v této hodnotě si můžete dopřát výborný oběd. Limonády 
light (slazené většinou aspartamem) jsou sice lepší volbou, 
přemíry aditiv (přídatných látek) nás ale nezbaví. Vzhledem 
k  přítomnosti kyseliny fosforečné dochází k  úniku vápníku 
z organismu. Limonády nejsou tedy vhodným řešením pitné-
ho režimu.  

 (Čerpáno z materiálů společnosti STOB)
 (EŠ)

 12. Žijí také s námi

Oblíbený domácí mazlíček – morče

Morče domácí (Cavia aperea porcellus) pochází z divoké-
ho morčete (Cavia aperea). Již dávno předtím, než Španělé 
dobili Jižní Ameriku, chovali morčata pro maso a  kožešinu 
Inkové (v oblastní dnešního Peru a Chile). Když Jižní Ameri-
ku na počátku 16. století objevili Španělé v čele s Kryštofem 
Kolumbusem, setkali se s  těmito zvířátky u  jihoamerických 
indiánů. Není přesně uvedeno, jak byla morčata dovezena 
do Evropy, ale jako domácí mazlíček byli chováni na počátku 
18. století a to především v Anglii. Tato zvířátka tehdy pochá-
zela z daleké země, což se odráželo i v ceně za ně, pořidit si 
je mohli jen bohatí lidé. Z ceny morčat tak pochází anglický 
název „guinea pig“ - ne však giunejské prasátko, ale prasátko 
za jednu qunieu. Již v 19. století byly pořádány první morčecí 
výstavy, kde se hodnotil jejich vzhled. Morčata jsou nejčastě-
ji chovanými hlodavci. Vyskytují se v širokém spektru barev, 
délce a struktuře srsti.

Stejně jako u  chovu jiných domácích zvířátek je nutné 
zajistit morčátku vhodné podmínky a věnovat mu dostatek 
času a péče. Morčata jsou velmi společenská zvířata.

Jednou z  velmi důležitých podmínek pro život morčete 
s vámi, je mu vybrat vhodné obydlí. Existuje několik možnos-
tí, jak morče ubytovat:
 Klec - je asi nejčastěji používané obydlí pro morčátka. 

Na  trhu existuje široká škála velikostí a  barev. Mezi vý-
hody patří vzdušnost, jednoduché čištění, přenosnost, 
dobré upevnění napáječky a dalších drobností pro zdraví 
život vašeho morčete. Nevýhodou může být nebezpečí 
průvanu, vyhazování podestýlky z klece ven.

 Plastový box - je hodně podobný kleci, jen vrchní část 
je z průhledného plastu. Výhodou je, že na morčátko ne-
táhne a nevypadává ven podestýlka, ale je zde horší ven-
tilace a tak se musí častěji čistit, aby v něm nebyla příliš 
velká vlhkost.

Akvárium - má podobné výhody a  nevýhody jako má 
plastový box.

Králíkárna (kotec) – venkovní ubytování, přes zimu je 
důležitá silná podestýlka senem a domeček na schování 
před vlivy počasí.

Jako podestýlku je vhodné použít hobliny (piliny se nedo-
poručují, jsou příliš jemné a prašné). V kotcích je seno dobré 
ve větším množství, jako další možnosti jsou různé kočkolity, 
dřevené pelety, kukuřičné podestýlky, dřevitá vlna.

Čím se morče živí?

Ovoce, zelenina, seno, čerstvá tráva, tvrdé pečivo, směsi 

zrní a opětovně nesmíme zapomenout na vodu. Vodu bych 
doporučila podávat v napáječkách – pokud ji dáme do misky, 
brzy ji vylije či tam natahá seno. Morčátku neustále dorůstají 
zuby, proto je důležité mu dávat suchý chleba nebo větvičku 
ovocného stromu na broušení zubů. 

Pokud se budete vašemu mazlíčkovi věnovat, pozná vás, 
bude slyšet na jméno, poběží za vámi jako pejsek a bude vy-
hledávat vaši společnost. Ze všech hlodavců bych právě toto 
zvířátko doporučila malým dětem jako výborného kamaráda.

 (ZJ)

 13.  Troubský hrnec

Cuketové soudečky

Přísady: 1 velká cuketa, 250 gramů mletého 
masa, 1 velká cibule, 3 - 4 stroužky česneku, 
sůl, oregano, mletý pepř, olej.
Postup: Cuketu omyjeme, odkrojíme konce 
a nakrájíme ji na špalíky dlouhé 3 - 4 cm. Z kaž-

dého špalíku vykrojíme vnitřek tak, aby kolem slupky zůstal 
asi 1cm dužniny. Tyto soudečky vložíme na olejem potřený 
pekáč. Na pánvi s troškou oleje zesklovatíme nakrájenou ci-
bulku, přidáme mleté maso a za stálého míchání opečeme. 
Po chvíli přidáme vykrájenou dužninu z cukety, osolíme, při-
dáme rozmačkaný česnek, okořeníme a dusíme, než se odpa-
ří část vody, kterou pustila cuketa (občas zamícháme). Touto 
směsí naplníme soudečky, které zapečeme v  troubě na  20 
minut. Před koncem pečení je vhodné vše posypat strou-
haným sýrem. Doporučujeme podávat s  bramborovou kaší 
a zeleninovým salátem. 

Buchta Margot

Přísady: ¼ litru práškového cukru, 2 vejce, ¼ litru polo-
hrubé mouky, ½ prášku do pečiva, 1 šlehačka, 1 čokoláda 
Margot (větší) - nastrouhat.

Postup: Vše smícháme, nalijeme na  vymazaný a moukou 
nebo strouhankou vysypaný plech a  pečeme v  předehřáté 
troubě na 180 stupňů. Po vychladnutí buchtu polejeme čo-
koládou.

POZOR! Toto množství  je jen na půl plechu!

(HS)

 14. Inzerce
 

� MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA MEDU

Včelí med od včelaře z  Vysočiny - květový med 5 kg 
za 350 Kč, dále tmavý lesní med 1 kg za 110  Kč. Kontakt: Šma-
hlíkovi, Troubsko – tel.: 547 224 356, 602 874 958.

� OTVÍRÁME JIŽ 3. KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY

KDY: Začátek srpen, popřípadě září - dle domluvy s Vámi
KDE: Střelice
KURZOVNÉ: 1 100 Kč   
Čeká Vás 11- ti týdenní kurz snižování váhy (1hod./týden ) 

se spoustou podpory a motivace ostatních členů skupiny, ať 
na tu dřinu nejste sami!!!

Bližší informace na telefonním čísle: 731 185 199
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  Chemická laborato  
  AGROLAB spol. s r.o. 
 
       Troubsko 

 
 
 
 

Máte zájem o kvalitn  a rychle 
provedené rozbory zem d lského 

materiálu za p íznivou cenu? 
 

                           Nabízíme analýzu: 
 
                         Krmiv a krmných sm sí 
                         Rostlinného materiálu 
                         Vody 
                         P dy 
 

Agrolab spol. s r.o., Zahradní 1a, 664 41, Troubsko 
Tel: +420 547 357 054, Fax: 420 547 357 055 

Email: agrolab@vupt.cz 
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OFSETOVÁ TISKÁRNAOFSETOVÁ TISKÁRNA

VEŠKERÝ ČERNOBÍLÝ VEŠKERÝ ČERNOBÍLÝ 
I BAREVNÝ TISK,I BAREVNÝ TISK,
JEDNOSTRANNÝJEDNOSTRANNÝ
I OBOUSTRANNÝI OBOUSTRANNÝ
DO FORMÁTU A2DO FORMÁTU A2

Podolí u Brna 115
PSČ 664 03
Tel.:       544 228 378
E-mail:  protissro@volny.cz

www.protissro.cz

�  vydavatelství, nakladatelství 
�  potisk dopisních obálek 
�   tisk firemních tiskopisů, účtenek, bločků, navštívenek, firemních kalendářů,

vstupenek, reklamních letáků, pozvánek na prezentace, prospektových 
materiálů, záručních listů, katalogů, příruček, návodů k použití, knih, brožur, 
publikací, vystřihovánek, omalovánek, periodických i neperiodických 
tiskovin, etiket, obalů, plakátů aj. 

�  grafické návrhy a zpracování logotypů
�  zpracování podkladů pro tisk a osvit CTP
�  nízkonákladový barevný digitální tisk

vše včetně knihařského zpracování, perforace, spirálování,  výseků, ražby a číslování včetně čárových kódů

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


