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XXI. ročník / č. 102 ČERVEN  2012

      Zápisník starostky 

Vážení a milí spoluobčané,
tak nám čas zase trochu poskočil o kousek dál a v době, 

kdy píši tento příspěvek, se chystáme na svátek svatoduš-

ních slavností. Pro Troubsko je to významná tradice, která je 
již dlouhá léta udržována ve velké míře a s velkým počtem 
účinkujících, a  to je v  dnešní velmi uspěchané době velmi 
dobře. Doufejme, že i  počasí vydrží a  my všichni prožijeme 
krásný slavnostní den, plný písní a tanců v podání nejen na-
šich mladých stárků, ale i malých krojovaných dětí, jež pilně 
nacvičují své tanečky.

O  týden později obec připravuje pro děti velkou „Ces-

tu pirátů“, která bude zároveň oslavou Mezinárodního dne 
dětí. Je připravena spousta soutěží, kde děti obdrží dukáty, 
za které si budou moci sami vybrat v našem jarmarku hrač-
ky, cukrovinky nebo jiné drobnosti. Pro zpestření bude pro 
děti připraven skákací hrad, malování a  tetování na  obličej 
od kosmetické fi rmy, je možnost shlédnout seskok padákem 
a další doprovodné akce. Občerstvení ve formě grilovaného 
masa nebo klobásů a dalších dobrot je připraveno v areálu 
sokolovny, kde bude i diskotéka. Všechny vás srdečně zvu.

Na  podzim chystáme velkou oslavu výročí obce, a  to 
775 let od jejího založení. Chci touto cestou požádat o po-
moc při organizování tak velké akce, jakou bude tato oslava, 
nejen všechny sportovní i jiné organizace, ale i občany. Slav-
nost bude probíhat ve venkovních prostorách u sokolovny. 
V zasedací místnosti v budově OÚ bude uspořádáme výstavu 
obrazů. Přijďte nám pomoci, ať důstojně oslavíme významné 
výročí obce. V  případě nabídky vaší pomoci pošlete e-mail 
na podatelnu obce nebo do redakce našeho zpravodaje. Pře-
dem děkuji a věřím, že si stejně jako já všechny akce užijeme.

S přáním krásně prožitých dnů
Irena Kynclová

Starostka obce Troubsko

      Obecní úřad informuje

USNESENÍ č. II Zastupitelstva Obce Troubsko ze dne 26. 3. 

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:
Doplňuje program jednání o:

bod 4a – pohledávky za správu hřbitova r. 2009 a 2010.
bod 16a – nájemní smlouvy – přístřešek na zastávce MHD.
Schvaluje: 

Usnesení č. II/1 – Doplnění programu o bod 4a, 16a.
Usnesení č. II/2 – Diskusi k jednotlivým bodům programu.
Usnesení č. II/4 – Opět přidělování hrobových a  urnových 

míst pro občany Bosonoh.
Usnesení č. II/4a – Prominutí pohledávek ÚMČ Brno-Bo-

sonohy za  správu hřbitova za  rok 2009–2010 v  částce 
120 842 Kč.

Usnesení č. II/6 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 – Míst-
ní poplatek za pronájem veřejného prostranství: konkre-
tizace chatové osady grafi ckou přílohou podoby osady.

Usnesení č. II/7 – Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 – zru-
šení OZV č.3/2011 o výherních hracích přístrojích.

Usnesení č. II/8 – Poskytnutí úvěru z  Fondu rozvoje bydlení 
p. P. Doležalovi v částce 40 000 Kč a p. Zd. Hrušákovi v částce 
50 000 Kč.

Usnesení č. II/9 – Smlouvu o výpomoci při zdolávání požárů 
a  dalších živelných pohrom a  jiných mimořádných udá-
lostí - sdružení jednotky PO Střelice.

Usnesení č. II/10 – Dotace neziskovým organizacím: Podska-
lák – 60  000 Kč, TJ Sokol Troubsko – 160  000 Kč, TJ ČOS 
Troubsko – 10 000 Kč, SK Veselka – 60 000 Kč, Římskokato-
lická farnost – 100 000 Kč.

Usnesení č. II/11 – Žádost ZŠ a MŠ Troubsko o převedení pře-
bytku za rok 2011 ve výši 4 848 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. II/12 – Žádost ZŠ a MŠ Troubsko použít nevyuži-
tou částku z dotace na mzdy za  rok 2011 ve výši 184 Kč 
na provozní náklady v roce 2012.

Usnesení č. II/13 – Návrh rozpočtu na rok 2012.
Usnesení č. II/14 – Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2012.
Usnesení č.II/16 – Kupní smlouvu s Obcí Popůvky na komuni-

kaci p. č.1507/2 o výměře 2126 m2, p. č. 1508/1 o výměře 
651 m2 a 1508/3 o výměře 204 m2.

Usnesení č. II/16a – Nájemní smlouvy mezí Obcí Troubsko 
a fi rmou euroAWK s.r.o. Praha na p. č. 595 a 1490/2 – Pro-
vozování přístřešku na zastávce MHD.

Usnesení č. II/17 – Doplněné pokyny pro zpracování návrhu 
územního plánu Troubsko po  vydání Zásad územního 
rozvoje JmK.
Bere na vědomí:

Usnesení č. II/3 – Kontrola plnění úkolů usnesení z minulého 
zasedání.

Usnesení č. II/15 – Rozpočtový výhled Obce Troubsko na rok 
2013-2016.
Neschvaluje: 

Usnesení č. II/5 – Určit opatrovníka osobě neznámého pobytu.
Pověřuje: 

Usnesení č. II/5 – JUDr. Surynkovou, právní zástupkyni Obce 
Troubsko, podat podnět k  vyvolání dodatečného dě-
dického řízení na  pozemky na  LV 486, které se nachází 
na území katastru Obce Troubsko.
Určuje: 

Usnesení č. II/1 – Ověřovateli zápisu pana Blahu a p. Benešo-
vou, návrhovou komisi p. Končickou a p.Volánka.

Způsob hlasování zvednutím ruky.
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Příjmy v Kč

Rozpočtové příjmy
Daňové příjmy
pol. 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti  2.800.000,00
 1112 daň z příjmů FO ze samostatně 410.000,00
  výdělečné činnosti 
 1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 300.000,00
 1121 daň z příjmů PO 3.000.000,00
 1122 daň z příjmů PO za obce 100.000,00
 1211 daň z přidané hodnoty 6.830.000,00
 1340 odvod za odnětí  půdy ze ZPF 20.000,00
 1340 poplatek za likvidaci komunálního 1.050.000,00
  odpadu
 1341 poplatek ze psů 45.000,00
 1343 poplatek ze užívání veřejného prostranství 15.000,00
 1347 poplatek za provozování VHP 30.000,00
 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 20.000,00
 1361 správní poplatky 120.000,00
 1511 daň z nemovitostí  1.200.000,00
 2460 splátky půjček od obyvatelstva 120.000,00
 4112 NI příspěvek ze státního rozpočtu 1.440.400,00
 4121 NI příspěvek od obcí 30.000,00
 4129 ostatní NI příspěvky 70.000,00
 4134 převody z rozpočtových účtů 60.000,00

Daňové příjmy celkem 17.660.400,00

Nedaňové příjmy

§ 2321 odvádění a čištění odp. vod 1.495.300,00
  a nakládání s kaly 
§ 3119 záležitosti  předškolní výchovy 12.600,00
  a základního vzdělávání 
§ 3314 činnosti  knihovnické 1.500,00
§ 3613 nebytové hospodářství 155.000,00
§ 3632 pohřebnictví 110.000,00
§ 3639 komunální služby a územní rozvoj 30.000,00
§ 3722 sběr a odvoz komunálních 105.000,00
  odpadů - podnikatelé, bez TP 
§ 6171 činnost místní správy 295.200,00
§ 6310 příjmy z úvěrových fi nančních operací 60.000,00

Nedaňové příjmy celkem 2.264.600,00

Rozpočtové příjmy celkem 19.925.000,00 Kč

Výdaje v Kč

Rozpočtové výdaje

§ 2212 silnice 650.000,00
§ 2219 ostatní záležitosti  pozemních komunikací 1.250.000,00
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy 113.500,00
§ 2310 pitná voda 42.200,00
§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod  4.707.700,00
  a nakládání s kaly
§ 3119 záležitosti  předškolní výchovy  882.000,00
  a základní vzdělávání
§ 3314 činnosti  knihovnické 282.600,00
§ 3319 ostatní záležitosti  kultury 230.000,00
§ 3329 záležitosti  ochrany památek,  150.000,00
  péče o kulturní dědictví
§ 3330 činnosti  registrovaných církví  100.000,00
  a náboženských spol.
§ 3341 rozhlas a televize 215.500,00
§ 3399 ostatní záležitosti  kultury 90.000,00
§ 3421 využití  volného času dětí  a mládeže 350.000,00
§ 3631 veřejné osvětlení 720.000,00
§ 3632 pohřebnictví 520.000,00
§ 3635 územní plánování 231.000,00
§ 3639 komunální služby a územní rozvoj 332.000,00
§ 3721 sběr a odvoz nebezpečných odpadů 60.000,00
§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 1.400.000,00
§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.050.000,00
§ 5212 ochrana obyvatelstva 100.000,00
§ 4359 ostatní služby a činnosti  v oblasti   65.000,00
  sociální péče 
§ 5512 požární ochrana 53.500,00
§ 6112 zastupitelstva obcí 1.286.000,00
§ 6171 činnost místní správy 3.280.000,00
§ 6310 výdaje z úvěrových fi nančních operací 2.000,00
§ 6330 převody vlastním fondům 60.000,00
§ 6399 ostatní fi nanční operace 100.000,00
§ 6402 fi nanční vypořádání minulých let 3.000,00
  18.326.000,00

Financování
 8124 uhrazení části  dlouhodobého úvěru  1.284.000,00
  - ČMZRB
 8124 uhrazení části  dlouhodobého úvěru
  - SFŽP 315.000,00
Financování celkem 1.599.000,00
Rozpočtové výdaje celkem 19.925.000,00 Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 A NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PLÁNOVANÉ INVESTICE

Zastupitelstvo obce Troubsko dne 26. března schválilo vy-
rovnaný rozpočet pro rok 2012, který zatím nevyužívá rezervu 
z posledního období. V rozpočtu je pro letošní rok odsouhla-
sena částka 7 200 000 Kč na stavební práce, některé z nich bu-
dou během letošního roku dokončeny, jiné započaty: 

K těm nejdůležitějším stavbám, které by měly být v roce 
2012 započaty, patří bezpochyby IV. etapa výstavby kanali-
zace v Troubsku – lokalita za kostelem. Na tuto akci je v roz-
počtu vyčleněno 4 000 000 Kč. Dále náklady na tuto stavbu 
budou hrazeny z rezervy posledního období a z poskytnuté 
dotace z dotačního titulu Operační program Životní prostře-
dí, o které stále není rozhodnuto.

Další rozsáhlou investicí je rekonstrukce toalet v mateřské 
škole. Tato akce byla vyvolána na základě výsledku hygienic-

ké stanice, kde splněním podmínky na rozšíření toalet se po-
daří udržet maximálně možný počet dětí navštěvujících naši 
MŠ. Akce musí být dokončena k 31. srpnu 2012, aby nebylo 
narušeno zahájení nového školního roku. Předpokládaný fi -
nanční rámec akce je 0,5 mil. Kč.

Naplánované jsou opravy chodníků ulic U  Rybníka, Pod 
Vinohrady v  místní části Veselka, dále se bude pokračovat 
v realizaci výstavby chodníku na ul. Lišky, které je však pod-
míněno zapsáním směn pozemků na Katastru nemovitostí. 

K významným stavebním akcím, které budou v průběhu 
letošního roku započaty, patří obnova místního hřbitova, kte-
rá bude ve  spolupráci s  obcemi Popůvky, Ostopovice a  MČ 
Brno-Bosonohy realizována v několika etapách a to dle navr-
žené studie hřbitova.
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V  budově obecního úřadu proběhnou stavební úpravy 
v zasedací místnosti a v místní knihovně Poděbrad. Předpo-
kládáme, že do nově zrekonstruovaných prostor se knihovna 
vrátí v průběhu srpna 2012.

Z  fi nančně méně náročných akcí je třeba připomenout 
další, a to: nezbytná oprava plechové střechy pošty, vyčištění 
fasády OÚ, oprava veřejného osvětlení na Veselce, přechod 
pro chodce na ul. Zámecká, čištění kanalizace a mnohé další.

Po zkušenostech z minulých let se však nedá předpoklá-
dat, zda se podaří všechny akce v roce 2012 zrealizovat. 

Zpracovali: Jan Helán, Magda Hrušáková

Konkurs na funkci ředitele ZŠ a MŠ Troubsko

Rada obce Troubsko na svém jednání dne 13. února vy-
hlásila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s usta-
novením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělání /
školský zákon/ konkurs na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ 
v Troubsku s  předpokládaným nástupem od 1. srpna. Roz-
hodnutí vyhlásit konkurs byl konzultován s Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje – odborem školství.

Do konkursu, který byl řádně vyvěšen na webových strán-
kách obce i  kraje, se přihlásili tři kandidáti - stávající ředitel 
Mgr. M. Řihánek a dále jeden muž a  jedna žena. Dle platných 
právních předpisů byla ustanovena sedmičlenná konkursní ko-
mise, která byla složena z těchto členů: 2 osoby za zřizovatele, 1 
osoba za krajský úřad JmK - odbor školství, 1 osoba za Českou 
školní inspekci – školní inspektor, 1 osoba za školskou radu, 1 
osoba za pedagogický sbor v ZŠ a MŠ Troubsko, 1 osoba jako 
zástupce z oblasti státní správy. Komise se sešla celkem dvakrát. 
Na prvním jednání komise provedla kontrolu předložených na-
bídek od jednotlivých uchazečů, na  druhém jednání dne 30. 
dubna pak proběhlo osobní setkání s účastníky konkursu, kte-
ří prezentovali svoji koncepci školy. Jeden uchazeč se omluvil, 
a tak komise vyslechla pouze dva uchazeče. Na základě osob-
ního setkání s oběma uchazeči komise nakonec konstatovala, 
že nebude vybrán žádný vhodný kandidát na funkci ředitele ZŠ 
a MŠ. Výsledek konkurzní komise byl projednáván na mimořád-
ném jednání rady, která má kompetenci dle výše uvedených zá-
konů k tomu, aby sama jmenovala ředitele školy. Rada obce na-
konec jednohlasně schválila a jmenovala do funkce ředitelky ZŠ 
a MŠ v Troubsku paní Mgr. Ivanu Kašparovou. Paní Mgr. Kašpa-
rová pracuje v současné době na pozici vedoucí MŠ v Troubsku 
a její nástup do funkce ředitelky ZŠ a MŠ bude dnem 1. srpna. Já 
i ostatní členové rady jsme přesvědčeni o správnosti celého po-
stupu a věříme, že provoz Základní školy bude od dalšího škol-
ního roku 2012/2013 probíhat v podobné pracovní a přátelské 
atmosféře, jako je tomu v současné době v naší mateřské škole.

Kácení stromů v obci 

Na základě zájmu z řad občanů ohledně průběhu kácení 
stromů, které proběhlo v měsíci březnu v naší obci, jsme pro-
vedli úpravu webových stránek. Zřídili jsme na nich záložku 
s názvem STROMY, kde občané mohou sledovat pomocí fo-
tografi í, jaké poškození způsobilo kácení příslušného stromu.

Kácení stromů je specifi cká činnost, která se dá prová-
dět jen v době vegetačního klidu a to u dřevin stojící mimo 
les. Na rozdíl od prořezání stromů je u kácení stromů třeba 
povolení k  jejich kácení, a  to u  stromů, které mají ve  výšce 
130 cm nad zemí obvod kmene větší jak 80 cm – viz zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Jaké jsou kompetence státních orgánů ve vztahu k ochra-
ně dřevin?

Obecní úřady: 

- povolují kácení dřevin;
-  jsou oprávněny k  pozastavení, omezení nebo zákazu 

kácení dřevin v případě, kdy k němu podle zákona není 
potřeba povolení (zdravotní důvody, při ochraně elek-
trického vedení atd.);

- ukládají náhradní výsadbu a  vedou přehled pozemků 
vhodných k náhradní výsadbě.

Pověřené obecní úřady: 
-  vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma, za-

jišťují, popř. ruší jejich ochranu; 
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností: 
- j sou oprávněny stanovit fyzickým a právnickým osobám 

podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit 
nedovolenou změnu částí přírody, popřípadě takovou 
činnost zakázat (§ 66 zákona č. 114/1992 Sb.);

-  ukládají pokuty za poškození či pokácení (zničení) dřevi-
ny bez povolení.

Krajské úřady: 

-  jsou oprávněny stanovit fyzickým a právnickým osobám 
podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit 
nedovolenou změnu částí přírody, popřípadě takovou 
činnost zakázat (§ 66 zákona č. 114/1992 Sb.);

- rozhodují o odvolání proti rozhodnutím obecních úřadů.
Česká inspekce životního prostředí: 

-  dozírá, jak jsou orgány veřejné správy a právnickými a fy-
zickými osobami dodržována ustanovení právních předpi-
sů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny a dále 
zjišťuje a  eviduje případy ohrožení a  poškození přírody 
a krajiny, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik 
nebo trvání je oprávněna stanovit fyzickým a právnickým 
osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla 
způsobit nedovolenou změnu částí přírody, popřípadě ta-
kovou činnost zakázat (§ 66 zákona č. 114/1992 Sb.);

-  ukládá pokuty za poškození či pokácení (zničení) dřevi-
ny bez povolení;

-  je oprávněna v případech hrozící škody nařídit omezení, 
případně zastavení škodlivé činnosti.

Situace je odlišná na  území národních parků a  chráně-
ných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem, kde kom-
petence svěřené krajským úřadům, obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadům včet-
ně povolení kácení dřevin na území národního parku vyko-
návají jejich Správy.

Policie ČR a Městská policie: 

-  jsou oprávněny zasahovat v případě narušení veřejného 
pořádku (např. poškozování či kácení dřevin bez povole-
ní) a odhalují přestupky fyzických osob; Městská policie 
odhaluje i delikty fyzických a právnických osob při pod-
nikatelské činnosti; 

Policie ČR je oprávněna zadržet fyzickou osobu, u níž je 
důvodná obava, že bude pokračovat v páchání přestupku či 
trestného činu, při němž byla přistižena, a dále přijímá a pro-
šetřuje trestní oznámení (např. v případě závažného poško-
zení životního prostředí na větším území).

Závěrem:

O kácení stromů, které probíhalo v naší obci, vyšel článek 
již v minulém vydání Troubského hlasatele. V článku byly uve-
deny zásadní a důležité důvody kácení stromů. Přes veškerá 
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provedená opatření vyplývající ze znaleckého posudku, kte-
rý byl vypracován k  posouzení stavu a  bezpečnosti stromů 
v naší obci, se rozhodnutí obce rozchází s názory některých 
troubských občanů. Proto také proběhla 5. dubna na podnět 
„udání“ kontrola České inspekce životního prostředí, která 
byla zaměřená na to, zda obec postupovala v souladu se zá-
konem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Prioritním 
zájmem obce byla bezpečnost v  okolí stromů. Obzvláště, 
když se v blízkosti poškozených stromů nalézají komunikace, 
školy, školky, sportoviště, parky či hřbitov. Stěžovatele trápila 
pouze lokalita v areálu sokolovny, ale informace pocházející 
z  podnětu neodpovídala skutečnosti, ať se jednalo o  počty 
stromů nebo druhy kácených stromů.

Závěr kontroly byl takový, že obec postupovala v souladu 
se současnou legislativní úpravou týkající se kácení stromů 
a žádné zákonné ustanovení neporušila. 

 Irena Kynclová

Návštěva u jubilanta

Dne 24. dubna  se paní Júlie Böhmová dožila úžasných 99 
let. Je nejstarší občankou Troubska. Proto šla s kytičkou bla-
hopřát osobně i starostka obce Troubsko paní Irena Kynclová. 
Paní Böhmová je stále čiperná a soběstačná. Sleduje dění ko-
lem sebe, čte noviny, luští křížovky a rodině pomáhá i s drob-
nými domácími pracemi. Prostě úžasná!

Tak ještě jednou: Hodně zdraví a životního optimismu 

do dalších let paní Böhmová!

OZV č. 1/2008

Na základě opakovaných problémů se psy zveřejňujeme 
platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, která se týká 
volného pohybu psů na veřejném prostranství. Žádáme, resp. 
prosíme všechny majitele čtyřnohých miláčků, aby vzali ob-
sah vyhlášky na vědomí a podle ní upravili chování své a pejs-
ka při jeho venčení na území obce:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008, kterou se 

upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Troubsko na svém zasedání dne 12. 3. 
2008 se usneslo vydat na základě ustanovení §24 odst. 2 zá-
kona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. d), 
§35 a §84 odst. 2 písmena h)zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku

Čl. 1 Základní ustanovení

  Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické 
osoby, které jsou vlastníkem psa nebo další osoby, kterým byl 
pes svěřen, mající na území obce trvalé bydliště či sídlo nebo 
se na území obce zdržují.

Čl. 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky

1. Průvodcem se rozumí např. chovatel jeho vlastník či do-
provázející osoba psa při pohybu na veřejném prostranství. 

2. Veřejné prostranství podle této vyhlášky se rozumí 
všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky, místní komu-
nikace a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k to-
muto prostoru.¹ 

3. Volným pohybem psa se rozumí, kdy pes při pohybu 
na  veřejném prostranství není veden na  vodítku a  vybaven 
náhubkem.

Čl. 3 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství v obci:

    

a)  na  chodnících, komunikacích a  přilehlé veřejné zeleni 
na ulici Zahradní, Zámecká, U lednice, Vyšehrad, Hranič-
ky, Družstevní, Školní, Národního odboje, Lišky, Nová, 
Ostopovická, Slunná, Jarní, Letní, Sadová, Luční, U drá-
hy, Sekorova, Hodakova, Munkova, Marie Cecílie, Polní, 
Jihlavská, Veselka, U  rybníka, Pod vinohrady, (a  v  dal-
ších nově vzniklých ulicích) - je možný pohyb psů pouze 
na vodítku nebo s náhubkem,

b)  označení psa identifi kační známkou.

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje prů-
vodce, který má psa pod přímým vlivem a dohledem.

Čl. 4 Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje pod-
le zvláštních předpisů.²

Čl. 5 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem 
po dni jejího vyhlášení (vyvěšeno na úřední desce 14. 3. 2008).

¹ § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů.

² § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů.   

 (OÚ)

Spádovost nemocnic

(reakce na příspěvek dr. Kuby ze zpravodaje TH č. 101 Jedeme 
do Ivančic)

Vážení spoluobčané,
ve  snaze vyhovět Vašim požadavkům jsme projednávali 

s  Krajským úřadem Jihomoravského kraje – odbor zdravot-
nictví problematiku převozu pacientů Zdravotní záchrannou 
službou např. do Bohunické nemocnice a  po  absolvování 
veškerého vyšetření následný převoz do nemocnice v  Ivan-
čicích, které jsou vzdáleny z  Troubska 20 km, kdy návštěva 
osob v případě hospitalizace je celkem složitá. Zajímalo nás 
také, proč nelze zůstat v  některé z  brněnských nemocnic? 
Pořád se mluví o  spádovosti nemocnic a  tak jsme si tuto 
informaci ověřili a  níže je uvedena skutečnost platná od 
1. dubna, kterou nám sdělila odpovědná pracovnice KÚ JmK:

Vážený pane místostarosto,
 K Vašemu dotazu ohledně volby poskytovatele zdravotních 

Nové stromy na návsi u potoka
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služeb Vám sděluji, že tuto problematiku řeší zákon č. 172/2011 
Sb., (zákon). ust. § 28 odst 3 písm. b), který stanoví právo pacien-
ta zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních 
služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdra-
votnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy 
nestanoví jinak. Možnost volby poskytovatele a zdravotnického 
zařízení je omezena pouze v případech uvedených v ust. § 29 zá-
kona, a to pro nezletilé pacienty:

 a)  umístěné do dětských domovů pro děti do 3 let, školských 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaří-
zení sociálních pobytových služeb, byla-li soudem naří-
zena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo dětí 
v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; 

b)  svěřené do pěstounské péče nebo výchovy jiných osob.

Možnost volby poskytovatele a  zdravotnického zařízení se 
dále nevztahuje na  zdravotnickou záchrannou službu (dále 
jen ZZS) a poskytovatele, ke kterému poskytovatel ZZS pacien-
ta převáží (platí pouze pro ZZS a  první zdravotnické zařízení), 
pracovně-lékařské služby, nařízenou izolaci, karanténu nebo 
ochranné léčení, osoby umístěné v  policejních celách, osoby 
ve  výkonu vazby, trestu odnětí svobody, apod., osoby, jejichž 
zdravotní stav je posuzován pro účely v oblasti zaměstna nosti 
a sociálního zabezpečení, vojáky v činné službě, apod.

Možnost zvoleného poskytovatele odmítnout přijetí pacien-
ta do péče je dána ust. § 48 odst. 1 zákona, a to v případech:

-   kdy by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní 
zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personál-
ní zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravot-
nického zařízení; 

-   kdy   by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňova-
la v případě poskytování zdravotních služeb v oboru vše-
obecné praktické lékařství a  praktické lékařství pro děti 
a dorost výkon návštěvní služby;

-   kdy není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou 
má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o ve-
řejném zdravotním pojištění. 

Podle ust. § 48 odst. 5 posuzuje důvody pro odmítnutí pa-
cienta poskytovatel. O  odmítnutí přijetí do péče poskytovatel 
vydá pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod od-
mítnutí.

Tzv. spádovost nemocnic není v  Jihomoravském kraji 

stanovena. Pokud je pacientům argumentováno spádovostí, 
může se jednat např. o dohodu mezi poskytovateli, která je však 
z  hlediska práva pacienta zvolit poskytovatele a  zdravotnické 
zařízení bezvýznamná.

Vážený pane místostarosto, 
v  případě, který jste uvedl ve  svém dotazu, tj. že byl paci-

ent přivezen ZZS do Fakultní nemocnice Bohunice, zde ošetřen 
a následně převezen k hospitalizaci do Nemocnice Ivančice, lze 
pacientům, kteří mají zájem o hospitalizaci v určité nemocnici 
(např. tedy FN Brno), doporučit, aby požadovali zdůvodnění 
dalšího převozu s tím, že důvodem může být pouze jeden ze tří 
výše uvedených (ve FN Brno však prakticky pouze první důvod) 
a zejména vydání písemné zprávy o odmítnutí. Pokud by posky-
tovatel (FN Brno) v takovém případě na odmítnutí trval, má pa-
cient možnost požádat Krajský úřad JmK – odbor zdravotnictví 
o prošetření jeho postupu.

 S pozdravem JUDr. Hana Perutková

Petr Blaha 
místostarosta obce Troubsko

Zprávy z mateřské školy

Jaro pozvolna odkvétá a většina z nás již radostně vyhlíží 
léto - čas prázdnin a dovolených. Zářivé slunce, blankytná ob-
loha i vůně lesa k němu neodmyslitelně patří. Vraťme se nyní 
ještě alespoň na chvíli do začátku jara a zavzpomínejme, co 
vše v tomto období ve školce odehrálo. 

Začali jsme zčerstva již v březnu jarní brigádou, při které 
paní učitelky společně s rodiči vyčistili zahradu, ostříhali keře 
a  připravili vše pro bezpečné hry dětí. Pískoviště nám pan 
Sobola opatřil novým bezpečným krytem formou sponzor-
ského příspěvku. Do pískoviště byl také dosypán nový písek.

Jak je důležité starat se o přírodu, chránit ji a zvelebovat, 
si děti připomněli při Dni Země. Na zahradě školky vyrobily 
z přírodních materiálů zmenšený model krajiny i s ekologic-
kými či neekologickými prvky, které se v ní vyskytují. Při pří-
ležitosti Dne odpadu děti vytvořily z recyklovatelných mate-
riálů koláž, kterou ozdobily šatnu třídy Koťátek. Připomenuly 
si význam třídění odpadu pro zdravější životní prostředí. Ani 
Den vody nezůstal bez povšimnutí a děti se dozvěděli spous-
tu zajímavého a podnětného o životě ve vodní říši.

Nezapomínáme ani na  kulturu. Navštívili jsme divadlo 
Radost, kde jsme shlédli představení Mlsný drak a Čárymůra. 
Tetiny v kuchyni přijely děti pobavit a seznámit je poutavou 
a nenásilnou formou se základy zdravé výživy. Do světa kla-
sické, lidové i populární hudby nás zavedl Břetislav Vojkůvka 
na svém hudebním koncertu. Svět kouzel a iluzí nám přiblížil 
kouzelník Katonas. S čarodějnicemi a čaroději jsme se vydali 
na  dobrodružnou cestu po  zahradě školky koncem dubna. 
Ve druhé polovině května se těšíme na Opičí show, kde děti 
zblízka uvidí cizokrajná zvířata. 

Oblíbeným zvykem se stalo zařazování tematických 

dnů na  počátku každého měsíce. Celá školka potom zazáří 
stejnou barvou nebo motivem. Krásné kostýmy si děti s po-
mocí maminek připravily na den nazvaný „Královna Koloběž-
ka první“. Ani proužkový či modrý den nezůstaly bez odezvy 
a nápady na převleky se to ve třídách jen hemžilo. 

Mezi těmito různorodými akcemi i v jejich průběhu se děti 
seznamovaly a trénovaly v souladu se školním vzdělávacím 

programem v základech matematiky, poznatcích o přírodě 
a  společnosti, kladnému vztahu k  literatuře a  řečovým do-
vednostem. Naučily se nespočet básniček a písniček a vypl-
nily desítky pracovních listů. Brousí si jazýčky v logopedické 
intervenci a ukládají do paměti běžná slovíčka a fráze z ang-
lického jazyka. Starší děti společně s rodiči se od počátku jara 
v  odpoledních hodinách intenzivně připravují na  vstup do 
základní školy. Ke Svátku Maminek 13. května zahrály mlad-
ší děti maminkám a babičkám v Katolickém domě pohádku 
Lotrando a Zubejda, starší děti pohádku O hříbkovi. 

Všichni jsme si užili Cestu do pravěku, která se uskuteč-
nila formou výletu 24. května do Dinoparku Vyškov. Nezapo-
mněli jsme ani na  Den dětí, kdy oslavy proběhly společně 
se školáky. Zaujmout děti svými kouzly, zasoutěžit si s nimi 
a pobavit přijelo Duo Fernando. V červnu nás však čeká ještě 
jedna velmi důležitá a milá událost. Již druhým rokem bude-
me na zahradě mateřské školy společně s  rodiči slavnostně 
pasovat naše předškoláky. Přijďte se 13. červan od 16 hod. 
za námi podívat, jak za zvuku famfár a v dobových kostýmech 
vyprovodíme dvacet dětí na cestu do školy. Budoucí prvňáčci 
nám přednesou svůj slib a předvedou nám, jak si svůj vstup 
do první třídy představují oni.
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Dne 29. června odpoledne se dveře mateřské školy na celé 
dva měsíce uzavřou. Od začátku července do poloviny srpna 
bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce rozvodu vody soci-

álního zařízení a koupelen. Stav těchto zařízení neodpovídá 
současnému počtu dětí ve školce. Obecní úřad schválil uvede-
nou rekonstrukci s ohledem na revizní zprávu Krajské hygie-
nické stanice (KHS), aby předešel snížení maximálního počtu 
dětí. Stavební práce by měly být ukončeny do poloviny srpna, 
tak aby pracovníci KHS 16. srpna mohli provést kontrolu.

Nezbývá než všem čtenářům popřát krásné léto plné po-
hody a pevné zdraví, abychom ho mohli v klidu prožít.

 Mgr. Iva Kašparová
 Vedoucí MŠ Troubsko

České farmářské výrobky

Dne 24. dubna uspořádali zaměstnanci školní jídelny 
na zahradě MŠ Troubsko prezentaci a prodej českých farmář-
ských výrobků. Byla oslovena farma rodiny Němcovy a sjed-
náno dodání jejich produktů. Jednalo se o mléčné výrobky, 
jako je čerstvé máslo, mléko, jogurty, probiotické nápoje, 
sýry, dále masné výrobky, a  to jitrnice, jelita, klobásy, králi-
čí debrecínky, sádlo, tlačenka. O  tyto výrobky byl ze strany 
vás, občanů Troubska, velký zájem. To nás velice těší, neboť 
bychom se měli zajímat o  složení a  původ potravin, které 
konzumujeme, a  to tím víc jedná-li se o  stravu podávanou 
našim dětem. I z  tohoto důvodu jsme tuto akci uskutečnili, 
abychom dopřáli i  dětem v  naší základní a  mateřské škole 
kvalitní české potraviny. Farma sídlí a  hospodaří v  Netíně, 
což je od Troubska dost vzdálené, takže při odběru většího 

množství výrobků byli majitelé ochotni dorazit i k nám. Dě-
kujeme vám všem, že se zajímáte o zdravou výživu a přišli si 
farmářské výrobky zakoupit a tím ŠJ umožnit také koupit tyto 
výrobky a zahrnout je do jídelníčku.

Farma rodiny Němcovy nám nabídla dojíždět a  prodá-
vat svoje produkty i u nás v Troubsku, a to každý pátek od 

7 do 8 hodin před mateřskou školou. Budeme rádi, pokud 
i nadále budete mít o tyto výrobky zájem, a tím budeme mít 
možnost nakoupit i my ve ŠJ pro naše děti některé výrobky, 
samozřejmě v rámci fi nančních možností. 

Myslíme si, že je farmářské výrobky představují zajímavou 
nabídku. Každý nám dá jistě za pravdu, že kvalitnější a zdra-
vější je čerstvé mléko než mléko v krabici s dvouměsíční tr-
vanlivostí.

Děkujeme a  s  přáním pevného zdraví všem za  zaměst-
nance ŠJ přeje

 Svatava Tomanová 
 Vedoucí ŠJ

      Představujeme

Ing. Petr Kamenický – člen zastupitelstva

Petr Kamenický (39) vychovává se 
svou krásnou a  milou ženou dvě děti – 
sedmiletého Matyáška a  čtyřletého Lu-
káška. S  rodinou žije ještě devítiletý pes 
s temperamentem věčného štěněte (ma-
ďarský krátkosrstý ohař).

Jak dlouho žijete v  Troubsku a  co 

považujete za  nejvýraznější změny 

za dobu vašeho působení v obci?

Zhruba o od svých tří let a s malou šestiletou přestávkou 
před čtyřmi roky. Letos tedy vlastně slavím pěkné kulaté ju-
bileum 30 let života v naší obci. Pokud porovnám stav obce 
z dob dětství, tak největší změny vnímám právě především 
v její infrastruktuře – obec je čistější, má nové chodníky, sil-
nice, vodovod, kanalizace a zejména plynovod. Změny si nej-
častěji uvědomím v mrazivé zimě, kdy dříve člověka obklopo-
vala štiplavá hustá žlutavá mlha z kouře kotlů na hnědé uhlí. 
V tomto směru má za sebou obec rozhodně pozitivní vývoj. 
Druhým výrazným prvkem, který vnímám, je, že potkávám 
stále více neznámých lidí, zatímco dříve jako dítě jsem měl 
pocit, že znám všechny v okolí a okolí zase dobře znalo mne. 

Co v Troubsku postrádáte a na co byste se chtěl jako 

současný zastupitel společně se svými kolegy – zastupi-

teli zaměřit nejvíce?

Jednoznačně v  části Troubsko chybí přirozené centrum, 
kde by se lidé scházeli. Na Veselce takové centrum již pár let 
úspěšně existuje v podobě nového veřejně přístupného hřiš-
tě a adekvátního souvisejícího zázemí. V Troubsku sice fotba-
lové hřiště je, ovšem symbolicky uzavřené za vlnitý plechový 
plot, a  vedlejší hřiště na  volejbal, nohejbal či tenis postup-
ně zarůstá trávou. O zázemí k  těmto sportovištím nemluvě. 
Sympatická je až poslední část, složená z  dětských prvků 
pro nejmenší, na které je však také vidět zub času. Existence 
obdobného volno-časového centra, které by nebylo děleno 
ploty, by Troubsku rozhodně prospěla.

Často se hovoří o  tom, že v  obci chybí sběrný dvůr. 

Jaký je váš názor na tento problém a obecně na proble-

matiku třídění odpadů?

Děti na zahradě

Nácvik vystoupení
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Ano, určitě by pro spoustu občanů bylo zajímavější 
mít možnost nepotřebné věci odevzdat do sběru kdykoliv 
a ihned, namísto půlročního vyčkávání na kontejner, který je 
po přivezení do hodiny plný. Těžší odpověď je na otázku, kam 
tento sběrný dvůr umístit. Obecně mohu doporučit umístit 
sběrný dvůr do okrajových míst, kde je dle územního plánu 
navržena výrobní nebo průmyslová zástavba. 

Za  posledních deset let se počet obyvatel téměř 

zdvojnásobil a to hlavně díky „satelitu“ v lokalitě za kos-

telem. Žije tam mnoho mladých lidí, kteří by měli být do 

budoucna nositeli tradičních hodnot české vesnice. Jak 

vám se žije v malé obci jako je Troubsko a jaké hodnoty 

jsou podle Vás pro vesnické bydlení nejdůležitější?

Rozhodně nevnímám obec Troubsko jako malou. Co má 
výrazný vliv na život v obci, je však blízkost velkého města, 
které nepřímo určuje i  náš životní styl. Pokud chceme nést 
tradiční hodnoty života na  vesnici, tak se musíme stát více 
nezávislými na  městě v  oblasti využití volného času a  vší-
mat si více druhých v  dobrém slova smyslu. Tedy více znát 
své sousedy, když potřebují opravdu pomoc, tak jim pomoci 
a hlavně nežít stylem „urvi, co můžeš a po mně potopa“.

Co byste přál našim čtenářům na závěr našeho rozho-

voru?

Více nadšených, slušných a  zapálených lidí, jako je učitel 
z  Darkovic u  Hlučína (viz pořad ČT), prostě lidi, kteří nehledí 
na obec jen jako na zdroj možného osobního prospěchu. A vím, 
že v Troubsku takoví lidé jsou, kteří věnují čas druhým a to ať 
ve formě vedení fotbalu pro malé, aktivit v rámci Sokola, vybu-
dováním hřiště na Veselce nebo pořádáním Troubských hodů. 

PS: Kdo máte možnost, zkuste se podívat do videoarchi-
vu České televize na pořad Náš Venkov a díl s názvem Sporťák 
z  vesnice – http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-
nas-venkov/411235100041007-sportak-z-vesnice/

S P. Kamenickým si povídala B. Končická

Pavel Rejda - předseda SK Veselka

K dalšímu rozhovoru s občanem naší obce, který se po-
dílí na jejím životě, jsme vybrali pana Pavla Rejdu – předse-
du Sportovního klubu Veselka. Pavel je rodákem z Troubska, 
z části Veselka. Troubsko reprezentoval ve fotbale – za žáky, 
dorost i muže, hrál také hokej – za žáky a muže. Dnes hraje 
futsal za Veselku. Je ženatý, má dvě děti.

Bydlíte na Veselce, a určitě víte, že se v historii i dnes 

ještě pořád objevují různé názory na  vztah obyvatel 

Troubsko versus Veselka. Určitá rivalita, nespokojenost, 

posměšky atd. Jak to vidíte vy?

Já osobně to tak neberu, pro mne je to jedna dědina! Je 
škoda, že ji dálnice rozdělila na dvě části, a proto ji lidi berou 
jako dvě obce.

Jste opravdu sportovec, dříve aktivní fotbalista, hoke-

jista a teď jste kapitánem futsalového mužstva na Vesel-

ce a staráte se o vše, co se futsalu týká. Jak to nyní s vaším 

týmem vypadá?

V tabulce se stále držíme mezi první trojkou. Je pravda, že 
rok od roku stárneme, i když herně zrajeme jako víno (smích). 
Rádi bychom přivítali do našeho týmu mladé talentované 
hráče, kteří by snížili náš věkový průměr. Určitě jim můžeme 
předat spoustu dobrých rad a zkušeností.

Vím, že jste fanda Komety, jak jste byl s její hrou spo-

kojen?

Kometa? Perfektní! Chodím skoro na každý zápas. Na za-
čátku sezony to s Kometou nevypadalo dobře, ale druhé mís-
to je velký úspěch pro celé Brno.

Nejen, že jste kapitánem futsalu SK Veselka, ale hlav-

ně jste předsedou SK Veselka. Co byste ze svého působe-

ní v této funkci označil za největší úspěch?

Na Veselce se sešla bezvadná parta lidí, kteří jsou ochotni 
dělat nejen něco pro sebe, ale i pro ostatní. Jsem rád, že to 
stále funguje! Všem moc děkuji. 

Co byste si jako předseda SK Veselka přál do budouc-

na?

Aby vše fungovalo alespoň stejně jako doteď a  aby 
na akce na hřišti přišlo více lidí – nejen z Veselky. Moje tajné 
přání je, aby volejbalistky vyhrály také nějaký pohár jako fot-
balisté.

Říká se, že SK Veselka je uzavřený klub, uzavřená spo-

lečnost, že mezi sebe nikoho nepustí, že jsou jako nějaký 

golfový klub. Je to pravda?

Rozhodně žádná uzavřená společnost, nebo klub, nejsme. 
Máme členy nejen z Veselky, ale z celého Troubska. Navíc také 
z Prštic či Starého Lískovce. Máme i hodně nečlenů, kteří nám 
pomáhají. Je to na  každém, jestli chce pomoc a  zapojit se. 
Kdo někdy něco pořádal pro více lidí, ví kolik času a práce to 
zabere. Kdokoli může přijít, ale musí mít ochotu s něčím po-
moci a zapojit se do dění SK Veselka.

Vaše aktivity v SK jsou hodně časově náročné. Co Vaše 

rodina? Nestěžuje si?

Je to náročné, ale snažím se rodinu nešidit. Manželka si 
sice někdy stěžuje, ale vždy udělám vše proto, aby to prošlo. 
Moje žena je tolerantní. Vůbec ji nevadí, že se zdržím s kama-
rády o chvilku déle, ať už po tenise nebo po fotbale. Myslím, 
že každý ženatý chlap to zná.

Vraťme se k naší obci. Co říkáte na změnu na Obecním 

úřadě – po volbách?

Doufám, že to bude k lepšímu, ale zatím je na hodnocení 
brzy. Uběhl krátký čas, abych něco hodnotil. Nějaká jednání 
jsem už se zastupiteli obce měl a vše probíhalo dobře.

Rád bych popřál všem spoluobčanům hodně sportovních 
úspěchů a krásné slunečné léto. 

Nové stránky SK VESELKA: sk-veselka.wbs.cz

Rozhovor s panem P. Rejdou vedla H. Sedláčková

Oldřiška Kališová - účastnice televizního pořadu PRO-

STŘENO

Televizní pořad PROSTŘENO je velmi sledovaný, o po-

řadu vychází knihy a  mnoho lidí 

se na pořad dívá proto, aby získa-

li nové recepty a určitě také našli 

inspiraci pro vlastní bydlení. Jak 

to bylo u vás, než jste se do pořa-

du přihlásila?

O  přihlášení do pořadu jsem 
uvažovala dva roky. Při dokončová-
ní knihy, na které pracuji šest let, mě 

napadlo, že bych mohla touto cestou získat fi nance na její vy-
dání. Kniha pojednává o lidské mysli, vlivu myšlenek na psy-
chické a  fyzické zdraví. Každý opravdový léčitel a  terapeut 
ví, že za nemocí pacienta stojí příčina v myšlence. Pořad Pro-
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střeno sleduji velice zřídka díky pracovnímu vytížení. Shlédla 
jsem několik málo dílů pro inspiraci. Sice se mi v pořadu nelí-
bí emoční výměny názorů a nepravdivá hodnocení, ale říkala 
jsem si, že tuto část ustojím. 

Někteří anonymní kritici nazvali televizní týden z Moravy 
nudou. Pod tzv. nudou, tedy klidnou hladinou se ale ukrývá 
tajemství, které nepozorným neklidným divákům bohužel 
uniklo. Kritické názory diváků jsou pouze odrazem toho, co 
se v jejich hlavě a srdci děje: „Čím srdce strádá, to projevuje 
člověk navenek.“ Za hotovým produktem fi lmového průmys-
lu stojí úsilí, překonávání překážek a nevšední okolnosti a zá-
žitky pro zúčastněné.

Vaše účinkování v pořadu umožnilo divákům poznat 

i naši obec Troubsko. Vy osobně bydlíte v části Veselka, 

a to ve velmi příjemném ústraní. Jak se vám bydlí na mo-

ravské vesnici?

Veškerý volný čas v dětství jsem pobývala ve vesnici na Vyso-
čině. Miluji přírodu více než prostředí města. Bydlení na Veselce 
mi zprostředkovává blízký kontakt s městem, což je dobré stran 
praktického života. Na druhé straně mi blízkost k přírodě pomá-
há k udržení vitality a zdraví. Chráněné území Bosonožský hájek 
je kouskem lesa, který poskytuje nevšední zážitky. Je pro mne 
zázračným místem, kam chodím čerpat energii a odkládat tíhu 
všedních dnů. Kdyby se každý člověk věnoval duševní hygieně, 
byli by všichni lidé zdraví, spokojení, šťastní.

V každém týdnu se potkává pět neznámých lidí, kte-

ří postupně odhalují ostatním své soukromí a  získávají 

jejich větší či menší sympatie. Jak dlouho trvá natočení 

jednoho dílu, co vše se odehrává předem a na co vše se 

musí připravit ten, kdo by se chtěl také přihlásit?

Natočení jednoho dílu trvá 12-14 hodin denně. V  týdnu 
natáčení jsem musela zrušit veškerou pracovní a  rodinnou 
aktivitu. Nic víc se do pracovního natáčecího týdne nevešlo. 
Připomínalo mi to uhelné doly. V pondělí tam vejdete, do pá-
tečního večera fáráte, pak můžete vyjít, a to s rizikem, že ode-
jdete bez mzdy a k smrti unavení. Zájemce o přihlášení by si 
měl uvědomit, že se nejedná jen o to, jak uvaříte a prostřete 
stůl. Až během natáčení mi došlo, že jsem vstoupila do reality 
show. Režisérka pořadu mi k mému údivu vysvětlila, že musí 
udělat z  pořadu sledovanost. Prostřeno totiž sledují určité 
skupiny diváků. Největší skupinu zajímají drby, napětí, hád-
ky, emoce. Druhou skupinu šmejdění, třetí skupinu vaření 
a prostřený stůl. Zbytek diváků sleduje okolní prostředí místa, 
ve kterém hostitel bydlí. Naši skupinu hostitelů bych mohla 
hodnotit jako celek vyrovnaný a  poklidný. Natáčecí tým se 
snažil poklidnou atmosféru uprostřed týdne narušit, aby se 
navodilo napětí, ale nedali jsme se. Filmařskou manipulaci 
jsme brzy prohlédli. Únava však vykonala své, ve čtvrtek se 
nálada začala kazit. Jeden z účastníků taktizoval, ale jeho ne-
kalý záměr nevyšel. Kdybych trochu taktizovala, mohla jsem 
vyhrát, ale výhra by mi radost neudělala. Janovy ambice mu 
pomohly vyhrát. Šel na to čistě, tak mu to přeji.

Zvolila jste švýcarské menu, což bylo velmi neobvyk-

lé. Jak jste se do Švýcarska dostala a  co se vám na  této 

zemi líbí?

Ve Švýcarsku jsem se v mládí vzdělávala v německém ja-
zyce. Potřebovala jsem se tam nějak živit, k výdělku jsem při-
šla v oblasti gastronomie a hotelnictví. Vyzkoušela si pozice 
od kuchyně až po vedení hotelu. Na této zemi se mi líbí pre-
ciznost, přesnost, spolehlivost, zodpovědnost, nezaujatost. 
Lidé, kteří něco umí, jsou ve Švýcarsku respektovaní, obdivo-

vaní. V Čechách jsou naopak úspěšní lidé odsuzováni lidskou 
závistí a podobnými komplexy druhých. Zpět jsem se vrátila 
hlavně asi proto, abych pomohla k uzdravení lidem, kteří trpí 
nemocnými pocity.

Jste maminkou tří dcer. Jaký je jejich vztah k vaření? 

Není vaše kuchyně při přípravě nedělního oběda malá?

Dcery pomalu dospívají, naštěstí je vaření baví. Mým 
cílem je, aby děti byly na  život připravené. Jelikož se jedná 
o dívky, patří k tomu i prakticky je naučit, co obnáší domác-
nost a především kuchyně. V neděli se už stává, že se vaření 
chopí děti, zatím zhruba jedenkrát za měsíc, ale o to více si 
tyto chvíle vychutnávám. V  letošní svátek maminek holky 
překvapily připravenou snídaní formou švédského stolu.

Na závěr prozraďte čtenářům, jaké máte oblíbené jíd-

lo a co naopak v jídelníčku nevyhledáváte?

Preferuji lehká a  jednoduchá jídla: zeleninu, ovoce, rýži, 
těstoviny, obiloviny, sýry. Nevyhledávám maso, uzeniny, 
brambory. Ujíždím na kvalitní kávě a sušence. Řídím se hes-
lem: „Jím proto, abych žila, nestravuji se proto, abych umírala“.

Zajímavosti z natáčení a života p. Kališové připravila
B. Končická

       Co se v obci událo

Vítání občánků (7. dubna)

V sobotu 7. dubna proběhlo na Obecním úřadě slavnostní 
vítání občánků. Do života byly přivítané paní starostkou tyto 
děti:

� Sára Kanioková z ulice U lednice
� Šimon Konečný z ulice Nár. Odboje
� Sofi e Chaloupková z ulice Veselka
� Jakub Chaloupka z ulice Veselka
� Nela Tůmová z ulice U lednice
� Natálie Tůmová z ulice U lednice
� Dominik Kopeček z ulice U lednice

Přejeme jim, aby v životě zažívaly jen krásné chvíle plné 
radosti a lásky.
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Matrika – L. Chaloupková

Setkání seniorů (28. dubna)

V  sobotu 28. dubna 2012 se pod záštitou obce Troubsko 
konal další ročník „Setkání seniorů“. Bylo pěkné počasí, svítilo 
sluníčko a tak nic nebránilo těm, kteří si chtěli popovídat s přá-
teli a  známými, „zařádit“ na  parketu nebo si jenom poslech-
nout známé písničky. O hlavní program se postaraly děti z Ma-
teřské školy Troubsko. Pod vedením paní učitelek I. Kašparové, 
H. Kroupové a  M. Dufkové si děti nacvičily pásmo veselých 
písniček a tanečků. Byly moc šikovné - sladká odměna je nemi-
nula. K poslechu a tanci hrála osvědčená dvojice muzikantů A. 
Vašek a J. Popelka z Popůvek. Trochu vzrušení z hazardu vneslo 
do „rozjetého“ odpoledne losování tomboly. Šance byly tento-
krát vyrovnané – losovaly se vstupenky. Díky patří i novému 
hostinskému panu Dočekalovi a jeho rodičům. Celou dobu se 
o všechny ochotně starali, roznášeli kávu, čaj, čerstvé chlebíč-
ky a  výborné domácí zákusky. Věřím, že většina přítomných 
byla spokojená a příště se půjde pobavit i příští rok.

 H. Benešová

  Nové knihy v naší knihovně

Ženy a milenky českých králů. Muži a mi-

lenci českých královen. Děti a levobočci čes-

kých králů. 
Řada čtivých medailonů těch, kteří a  které 

měli velký vliv na české dějiny. Královská trilogie 
je souborným vydáním tří knih, napsaných čtve-

řicí význačných českých historiků, kteří se rozhodli postihnout 
ty stránky našich dějin, jež donedávna nepatřily mezi obvyklá 
témata klasické historiografi e. Tři knihy v jednom svazku.

Indridason Arnaldur:  Oběť

V jednom bytě v Reykjavíku je nalezen muž 
s  podříznutým hrdlem. Zdá se, že pachatel 
i  oběť se znali, neboť nic nenasvědčuje násil-
nému vniknutí. Komisařka Elinborg spatří pod 
postelí kašmírový šál, který vydává podivnou 
vůni, a  v  kapse oběti je rovněž nalezena tzv. 
„znásilňovací droga“. Erlendurova kolegyně 
tuší, že vražda byla odplatou za brutální zločin, 

který nebyl nikdy potrestán. Zatímco se komisař Erlendur 
snaží ve fj ordech vyrovnat s traumatickými zážitky z dětství, 
vyšetřuje Elinborg vraždu, která otřese nejenom jí.

Roslund Anders, Hellström Borge: Box 21

Do stockholmské nemocnice přivezou ztý-
ranou ženu a  lékaři zděšeně zjišťují, že byla 
brutálně zbičována. Jmenuje se Lydia, je z Lit-
vy a stala se obětí obchodu s bílým masem – 
několik let žila uvězněna v luxusním bytě, do-
kud si neodpracuje „dluhy“. V  téže nemocnici 
kriminalisté Ewert Grens a Sven Sundkvist pá-
trají po důkazech k usvědčení nájemného vra-

ha, muže, jehož má Grens už pětadvacet let důvod upřímně 
nenávidět. Příběhy dvou lidí posedlých touhou po pomstě 
a trestu se protnou v nečekaném dramatu: s dvojicí těl pro-
vrtaných kulkami a nemocniční márnicí plnou rukojmí. Kdo 
je však viník a kdo oběť? Má smysl pátrat po pravdě, když 
může ublížit? A smí spravedlnost ustoupit, když je v sázce 
život, přátelství, důvěra? První z  kriminálních románů 
švédské autorské dvojice Anders Roslund a  Börge Hell-
ström: případy Ewerta Grense vycházejí ve dvaceti zemích 
a kritici po celém světě je označují za skandinávské thrillery 
nejvyšší kvality.

Šabach, Petr:  Království za story

Nahá Wanda hraje na piáno a mává při tom 
rukama jako pták křídly. 

Kdesi v jurtě popíjí český novinář vodku s je-
diným mongolským Pekelným andělem. Dok-
tor Hrdlička stoupá obut do papírových krabic 
zamrzlou Nerudovou ulicí. V kapse ho hřejí kon-
zervy čínského masa, on už se však těší šneky. 

Hrdiny povídkového výboru Petra Šabacha nacházíme v nej-
roztodivnějších situacích.

Obsahuje povídky: Království za  story, Neděle, Vánoce 
doktora Hrdličky, Teplo domova, Zpráva o  okresním Hal-
loweenu, Chaldzandzach.

Fieldingová, Joy:  Až ji uvidíš

Život Marcy Taggartové se roztříštil 
na  kousky. Před dvěma lety ztratila svou mi-
lovanou dceru Devon, která údajně zahynula 
v  Irsku při nehodě na  moři. Tělo se nenašlo 
a  Marcy nikdy nepřijala, že její dcera je mrt-
vá. Vidí ji všude kolem sebe... a  když je sama 
na návštěvě v Irsku, uvidí ji za oknem kavárny 
doopravdy. Tak začíná zběsilý hon za  přelu-

dem, který je Marcyinou jedinou nadějí. „Vím, že nejsi mrtvá, 
Devon! A já tě za každou cenu najdu.”

Taneček se starostkou
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Haslinger, Josef:  Jáchymov

Potkají se náhodou: nakladatel a bývalá ta-
nečnice. Majitel malého vídeňského naklada-
telství Anselm Findeisen si přijede léčit těžkou 
chorobu pohybového ústrojí do starého lázeň-
ského hotelu v Jáchymově, kde potká bývalou 
tanečnici. Ta mu začíná vyprávět příběh, kte-
rý ji celý život doprovází. Je to tragédie jejího 

otce. Byl jím slavný brankář československé hokejové repre-
zentace Bohumil „Bóža“ Modrý. Přestože byl od třicátých let 
hvězdou týmu, nemohly ho jeho úspěchy ochránit před své-
volí komunistického režimu. Byl zatčen. Deportovali ho do 
různých vězení a pracovních táborů v Jáchymově, městečku 
s  uranovými doly v  Krušných horách. Až po  pěti letech byl 
amnestován, avšak se zničeným zdravím, a jako na smrt ne-
mocný propuštěn. Rodině zbývá jen přihlížet jeho pomalému 
umírání. Jeho dcera se stává kronikářkou neurčitých vzpomí-
nek, jimž nedokáže uniknout.

Další nové knihy: 

Kirino, Nacuo  Zrůda
Cristenová, Marie Dámský mír
Christer, Sam  Odkaz Stonehenge
Mahler, Zdeněk Krajan
a jiné…

Pavel Veleba, knihovník 

      Plánované akce

Rozloučení s předškoláky (13. června)

Ve  středu 13. června proběhne v  Mateřské školce 
rozloučení s předškoláky, kteří v září nastoupí do 1. 
třídy některé ze základních škol v Troubsku a okolí.

Dětský den na Veselce (23. června)

SK Veselka pořádá pro všechny děti veselý a dová-
divý den, plný her a soutěží. Akce bude zakončená 
pohádkou „O Popelce“.

Letní noc (28. července)

SK Veselka pořádá na hřišti tradiční letní noc – hraje 
skupina „ŠOK“.

      Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k  životnímu jubileu v  měsíci 
červnu a červenci 2012 těmto spoluobčanům:

Pan Eduard Čupa, ulice Veselka                     70 let
Paní Olga Ulbrichová, ulice U rybníka           71 let
Paní Ludmila Váňová, ulice Nová                 71 let
Paní Libuše Pavelcová, ulice Vyšehrad          72 let
Paní Zdenka Putnová, ulice Nár. Odboje             73 let
Paní Marta Mrkvicová, ulice Pod vinohrady      73 let
Pan Milan Vodáček, ulice U dráhy                     73 let
Paní Anna Vikarčíková, ulice Veselka               74 let
Pan Antonín Buček, ulice Nová                         75 let
Pan Lubomír Gromszký, ulice Nár. Odboje        76 let
Pan Jaroslav Tesař, ulice Vyšehrad                    78 let
Pan Jan Helán, ulice U rybníka                          79 let
Paní Olga Křížová, ulice Hodakova                   79 let
Pan Josef Hanuš, ulice Vyšehrad                        81 let

Paní Jitka Bartáková, ulice Zahradní                   82 let
Paní Blanka Bartoňková, ulice Zámecká             82 let
Paní Anděla Vašulínová, ulice Nár. Odboje         83 let
Pan Vladimír Halouska, ulice Pod vinohrady      83 let
Paní Františka Mahnová, ulice Jihlavská             85 let
Pan Antonín Kozel, ulice Vyšehrad                    85 let
Paní Marie Kavalcová, ulice Nár. Odboje           85 let
Paní Pěva Králová, ulice Družstevní                  86 let
Pan Jan Otoupalík, ulice Veselka                       86 let
Paní Josefa Hoblíková, ulice Nár. Odboje          87 let
Paní Růžena Vyziblová, ulice U rybníka           89 let
Paní Anna Pazourková, ulice Nár. Odboje          89 let

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

 Obec Troubsko 
     Sportovní informace

SK Veselka – futsal

Kalamita Padochov - SK Veselka 2:5 (0:2)

Branky:  Ševčík Pavel, Horinek Pavel - Dvořáček Jaroslav 3, 
Rejda Pavel, Komínek Radim

v Dream Team Budkovice - SK Veselka 3:0 (0:0)   

FC Rokytná - SK Veselka 1:6 (1:5) 
Branky:  Šlapanský Bronislav - Dvořáček Jaroslav 3, Komí-

nek Radim 3
Japex 06 Ivančice - SK Veselka 10:4 (5:0)   

Branky:  Krajčí Roman 4, Zajíc David 2, Strmiska Vít 2, Žák 
Petr, Ondráček Petr - Dvořáček Jaroslav 2, Komí-
nek Radim, Sedláček Radek

FC Čechie Zastávka - SK Veselka 1:7 (1:2)   
Branky:  Ištok Miroslav - Dvořáček Jaroslav 3, Dvořáček Da-

vid 2, Komínek Radim, Sedláček Radek
SK Veselka - TJ Sokol Neslovice 13:1 (7:0)   

Branky:  Komínek Radim 10, Dvořáček Jaroslav 2, Dvořá-
ček David

TABULKA po 17 - 18. kole

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Dream Team Budkovice 18 15 1 2 112: 47 46 (37)
2. SK Veselka 18 13 0 5 86: 49 39 ( 9)

3. Japex 06 Ivančice 16 11 1 4 97: 53 34 (7)
4. FC Rokytná 18 9 0 9 97: 74 27 (-6)
5. FC Čechie Zastávka 18 8 2 8 59: 62 26 (-4)
6. FC Pitchpunti 18 8 1 9 62: 64 25 (10)
7. Kalamita Padochov 18 5 1 12 43: 81 16 (-20)
8. Trafo Padochov 16 3 0 13 32: 77  9 (-12)
9. TJ Sokol Neslovice 16 3 0 13 28:109  9 (-24)

TABULKA STŘELCŮ po 17-18 kole
1. Hašek Luboš /FC Rokytná /                    56 branek
2. Široký Emil /Dream Team Budkovice/         32 branek
3. Komínek Radim /SK Veselka/                      31 branek 

 Pavel Rejda

 Slíbený článek ze života  Tyrše a Fügnera vyjde v některém z 
dalších čísel zpravodaje (BK)
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      Historická ohlédnutí

RODIČE MARIE CECÍLIE ZE SEKENBERKA

Tomáš Jan Sekora ze Sekenberka (1685–1740)

koupil troubské pan-
ství se zámkem, třemi za-
hradami, dvěma ovčíny, 
mlýnem atd. od Františka 
Říkovského z  Dobřic. Sta-
lo se tak 10. dubna 1835 
za  cenu 85  000 zlatých 
a  200 dukátů. V  osobě 
nového vlastníka získalo 
panství majitele nového 
typu.

Na  rozdíl od svých 
předchůdců, kteří se o sta-
tek příliš nestarali a  navíc 
zrušili výsady a ustálili ro-
botní povinnosti na  ma-
ximu, byl Tomáš Sekora 

dobrým a značně podnikavým hospodářem, který na panství 
zavedl nový pořádek.

Jmenoval nového hospodářského správce, ustavil sládka 
v  panském pivovaře, jmenoval šafáře i  nového sklepmistra. 
Rozmnožil počet řemeslníků, zavedl stolařství a  bednářství. 
Povolal rybníkáře na obnovení rybníků, takže ke dvěma mun-
kovským rybníkům přidal tři další. Na stavební práce povolal 
zednického mistra. Kovárna a  kolárna na Veselce byla stále 
v provozu.

Stejně pečlivě se staral o lesní hospodářství. V roce 1736 
nechal postavit uprostřed obce novou školu s jednou učeb-
nou a bytem pro učitele.

Pro troubské panství, pro obyvatele celé vesnice bylo 
velkou ztrátou, když uprostřed své činnosti umírá ve  věku 
pouhých 55 let. Byl pochován do hrobky u starého kostelíka 
a později přenesen do hrobky pod novým kostelem. Byl to 
člověk milostivý, dobrý.

Nápis na náhrobním kameni, který je připevněn na stěně 
v Božím hrobě troubského kostela, praví: 

Pod tímto příkrovem kryje se popel vznešeného a uro-

zeného pána Tomáše Jana Sekory, rytíře, pána v Troubsku, 

kterého smrt očím, ne však duším poddaných, uloupila, žil 

55 let a odešel k Hořejšímu dne 4. března 1740.

Smrt Tomáše Sekory ze Sekenberka byla pro úspěšně se 
rozvíjející panství nečekanou a  citelnou ztrátou. Zanechal 
po sobě vdovu, Annu Cecílii (1712–1787), která se zaslou-
žila za výstavbu nového kostela a jedinou dceru Marii Cecílii 

(1731–1806). 

Obě dědičky však pokračovaly v započatém díle a obě si 
také vysloužily pověst zbožné a dobročinné vrchnosti.

Pozn.: Soupis vrchnostenské půdy, dokončený v  r. 1757 
ukazuje, že Sekorové vlastnili téměř dvě třetiny Troubska. 
Kromě polí, luk, lesa i zahrad vlastnili pět rybníků s chovem 
ryb, pivovar, hospodu a kovárnu na Veselce, palírnu v Troub-
sku a  mlýn. Hospodářské dvory měli také v  Ostopovicích 
a Popůvkách. (Na obr. kostel v Radosticích, který nechala po-
stavit Marie Cecílie ze Sekenberka.)

Z různých pramenů sepsal Pavel Veleba, knihovník

      Napsali nám

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

Historie chovu čmeláků v Troubsku

Začátkem 70. let minulého století pozval tehdejší ředitel 
Výzkumné stanice pícninářské v  Troubsku Ing.  M. Schmied 
mladé absolventy Vysoké školy zemědělské a Přírodovědecké 
fakulty s cílem rozšířit tehdy se rozvíjející zemědělský výzkum. 
Byl např. postaven před úkol zajistit nejdříve výzkumně a pak 
prakticky opylování obrovských ploch vojtěšky seté, které byly 
zakládány v  podnicích, specializovaných na  výrobu semene 
této tehdy významné pícniny. Prostřednictvím RNDr. Nedbál-
kové, která byla vedoucí nově založeného oddělení geneti-
ky a která věděla o mém zájmu o včely, dostal jsem nabídku 
ke spolupráci i já a s radostí jsem ji v roce 1971 přijal. Stal jsem 
se tak členem mladého kolektivu, který sice neměl mnoho zku-
šeností, avšak dosti entusiasmu řešit dané úkoly. Ing. Schmied 
nám tehdy silně pomáhal svým neustálým zájmem o  to, co 
nového jsme prostudovali, jak jsme pokročili ve  psaní zpráv, 
zadával nám odborné referáty na setkáních agronomů atp.

Vojtěška dávala semene málo, protože má na  květech 
speciální zámek, který musí hmyzí návštěvník otevřít, aby se 
dostal k vytouženému nektaru a pylu. Tehdy bylo všude do-
statek medonosných včel. Ty však, když šly do květu normální 
cestou, dostaly pod bradu ránu a brzy se naučily opylovací 
mechanismus obcházet a vysávat nektar bokem kvítku, takže 
ho neopýlily. V USA a Kanadě, kde se vojtěšky produkovalo 
ohromné množství, se naučili nedávno před tím využívat 
k opylování dva druhy včel samotářek. Jednu místní a jednu 
zavlečenou ze Středomoří - čalounici mateřídouškovou. Ta se 
tam rozšířila a vědci se ji naučili i chovat. Včely totiž přijímaly 
k usazení rozebíratelná umělá hnízdiště (bloky trubiček), ze 
kterých bylo možné vyjmout kukly. Ty se uskladnili v chladnu 
a ve správnou dobu, před kvetením porostu, se opět zahřáli, 
čímž se nastartovalo jejich líhnutí. 

Naším původním úkolem bylo vyzkoušet tuto samotářskou 
včelku v našich podmínkách. Počáteční a následně pak polopro-
vozní pokusy v JZD Hustopeče potvrdily její vysokou účinnost 
v opylování květů. Včelky však byly náročné na teplotu a v na-
šem proměnlivém klimatu nebylo jisté, že se chovná populace 
rozmnoží. Devízy byly vzácné a importy ze Západu složité.

Pozorováním jiných včel na vojtěšce se ukázalo, že ji do-
vede velmi dobře opylovat i  jiná naše drobná včela samo-
tářka - šedosrstka tolicová. Vyskytovala se sice vzácně, avšak 
hnízdila přímo v porostu na prosluněných místech. Výborně 
opyloval vojtěšku také čmelák zemní a hájový. Další výzkum 
šel tedy tímto směrem.

S  kolegou Ing.  Rotreklem jsme vytvořili začátkem 80. 
let teoretický plán, jak pomocí živných a  hnízdních pásů 
a  přizpůsobením chemické ochrany porostů dosáhnout 
postupného trvalého rozmnožení šedosrstek v  katastrech 
semenařících závodů. Záměr jsme představili odbornému 
vedení  spolupracujícího JZD v  Hustopečích, kde pěstovali 
ročně 400 ha vojtěšky na  semeno. Po  našem odchodu řekl 
údajně hlavní agronom Ing. Pelan: „Hoši, já myslím, že jsou to 
blázni, ale zkusme to“. Metoda se ujala a po několika letech 
byla přijata v  dalších zemědělských podnicích, takže se ko-
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lem poloviny 80. let rozšířila na 4.600 hektarů. Osivo vojtěš-
ky přestalo být vzácností. Šlo o metodu světově ojedinělou. 
O chovu samotářek existuje fi lm, který je k dispozici ve VÚP 
v Troubsku.

Souběžně jsme ovšem prováděli i výzkum chovu čmelá-
ků. Jejich prvotní využití se nabízelo ve šlechtění, a to do izo-
látorů. Čmeláci se na rozdíl od medonosných včel dovedou 
přizpůsobit malému prostoru a dají se tak použít k přenosu 
pylu uvnitř klece mezi vybranými rostlinami. Velice tak urych-
lí, tzv. „šlechtitelský pokrok“. Žijí v  jednoleté rodině, kterou 
na jaře vždy znovu zakládá matka. Matky přezimují individu-
álně v zemi a při chovu je hlavním problémem přimět je, aby 
obsadily dodaný úl. Při výzkumu chovu jsme přišli začátkem 
80. let na zajímavý jev. Matky čmeláka zemního spolupraco-
valy při zakládání hnízda s  mladými včelami medonosnými 
a asi ¾ jich nakladly vajíčka v malých chovných dózách v ter-
mostatu, ve tmě a za vyšší teploty. Základní krok k metodě 
laboratorního chovu čmeláka zemního byl učiněn! 

Článek o  chovu z  roku 1983 jsem předal prof.  Holmovi 
z  Kodaňské zemědělské Univerzity při návštěvě v  Dánsku. 
Tam se k němu dostali kolegové z Nizozemí, kteří rovněž prá-
vě řešili problém opylování v uzavřených prostorech – v tom-
to případě rajčat ve  sklenících. Metodu u  nich využili k  na-
startování chovů čmeláků. Ukázalo se, že pro opylování rajčat 
jsou čmeláci přímo ideální. Výnosy plodů vzrostly o  45 %, 
stejně tak i jejich kvalita. Dokonale opylují i plodové papriky. 
Protože v Nizozemí měli asi 2000 ha skleníků, věnovali zdo-
konalení chovu čmeláků pro tyto účely velké úsilí i  fi nance 
(u nás tehdy nedostupné). O svou zdokonalenou metodiku 
se však s nikým nedělí. Postupně vytvořili systém pěstování 
plodů bez chemikálií s využitím čmeláků jako opylovačů. Na-
hrazením ručního opylování čmeláky vysoce vzrostla i  ren-
tabilita výroby. Podobně se naučili chovat čmeláky i v Belgii, 
a  v  jiných zemích. Na  jihu Španělska je z  družice viditelná 
bílá skvrna tvořená 20 000 ha fóliovníků, kde jsou rovněž vy-
užívaní čmeláci. Během 90. let se čmeláci chovají prakticky 
po celém světě, včetně Číny. Scházejí v kontinentální Austrálii 
a  tropické Africe. Veškeré plody rajčat a  paprik nabízených 
v supermarketech, pocházejí z rostlin opylených čmeláky.

V posledních letech odborníci i  laici zaznamenávají alar-
mující úbytek opylovačů. Kdo má zahrádku s ovocnými stro-
my, musel vypozorovat, že v posledních letech bývá v době 
kvetení mezi květy neobvyklé ticho. Dříve velmi hojné vče-
ly medonosné dnes ubývají v  důsledku chorob – varroázy 
a  moru včelího plodu. Veterinární opatření v  případě moru 
neumožňují včely přesunovat, takže jsou oblasti, kde je včel 
málo. Ty mají navíc schopnost dokonale se v úle informovat 
a  využívat snůšku co nejefektivněji, takže např. pro hojný 
nektar z letní řepky letí několik kilometrů, zatímco méně vý-
znamný zdroj nektaru v  bílém jeteli zůstane nepovšimnut. 
Čmeláci za stejné situace zůstávají více věrni zdrojům pastvy 
v nejbližším okolí.

Kromě zahrádek nacházejí čmeláci své nezastupitelné 
místo rovněž při opylování produkčních plantáží např. rybízu 
nebo ovocných stromů, které kvetou brzy na jaře. V té době 
totiž bývá počasí nevyzpytatelné a za chladných dnů jsou to 
právě čmeláci, kteří jsou schopni létat a  navštěvovat květy. 
Květy jahodníků zas dokáží čmeláci opylovat tak, že výsled-
kem je vzhledově takřka dokonalý plod.

Zde všude mohou čmeláci vykonat člověkem nezastu-
pitelné dílo a zajistit úrodu plodů i semen. Protože v České 
republice nebylo možné zakoupit čmeláčí hnízda, dováže-
jí se k  nám ze zahraničí. To je však velmi nebezpečné pro 

naše čmeláky, zejména 
druh čmeláka zemního. 
Stejně jako ostatní druhy 
čmeláků v České republice 
patří mezi ohrožené druhy 
a  křížením s  dovezenými 
jedinci (původem ze Stře-
domoří) dochází k  nevrat-
ným ztrátám jedinečných 
vlastností české populace 
čmeláka zemního. 

Ve  Výzkumném ústavu 
pícninářském v  Troubsku 
a  na  Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity jsme 
zdokonalili metodiku chovu 
již natolik, že jsme schopni 
čmeláky chovat celoročně 

a dodávat tak úlky v kteroukoliv roční dobu. Námi chovaní čme-
láci jsou výhradně českého původu a lidé si je tak mohou u nás 
koupit bez obav, že ohrozí populaci našich divoce žijících čme-
láků. Umístěním úlků v zahradách naopak výskyt čmeláků pod-
poříme. A to je jistě přáním všech milovníků přírody i čmeláků.

V. Ptáček
VÚP, spol. s r.o. a Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko

* * *

 Rozdíly v cenách plynu pro domácnost jsou výrazné

Základní informace a pojmy

V oblasti plynárenství a elektroenergetiky stát prostřednic-
tvím Energetického regulačního úřadu (ERU) reguluje některé 
složky dodavatelských cen energií. U elektrické energie tvoří re-
gulovaná část ceny aktuálně cca 52% z celkové ceny. U zemního 
plynu tvoří regulovaná část ceny cca 21% z celkové ceny. Zbylá 
část cen obou komodit je neregulovaná a stanovuje ji obchod-
ník. Již z  tohoto je patrné, že nabízené úspory obchodníkem 
budou výrazně vyšší při změně dodavatele zemního plynu.

Opylování v Bohunickém sadě (na snímku V. Ptáček)

V. Ptáček při kontrole včel
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Zemní plyn

Neregulovaná složka, která je cca 80% ceny plynu, je ce-
nou tržní. Určují si ji jednotliví dodavatelé plynu, kteří musí 
být držitelem licence na obchod s plynem vydané ERU. Aktu-
álně je vydáno 144 licencí a nabízené ceny jsou značně roz-
dílné. 

Pro názornost jsem připravil jednoduchý příklad pro 
průměrný rodinný dům s roční spotřebou 24 MWh - plyn se 
používá pro vaření, ohřev teplé vody a topení plynovým kot-
lem. Vybral jsem tři dodavatele, z  nichž jeden patří na  trhu 
k nejdražším, druhý k nejlevnějším a třetí je ve středu tohoto 
porovnání. Ceny jsou převzaty z veřejně dostupných ceníků 
na  webových stránkách uvedených dodavatelů. Dále jsem 
připočetl náklady na distribuci (regulovaná část ceny) a toto 
je výsledek porovnání:

Název dodavatele roční náklady na zemní plyn              
RWE energie, a.s. 40 344,- Kč
Europe Easy Energy a.s. 29 267,- Kč
Pražská plynárenská a.s.  33 731,- Kč
Rozdíly jsou opravdu významné.

Jaká jsou rizika při změně dodavatele plynu nebo 

elektřiny – v čem být pozorný?

Buďte ve střehu, když vám nabídku na změnu dodavatele 
předkládá zprostředkovatel formou tzv. podomního prodeje 
(neznámá osoba u Vás zazvoní a hned ve dveřích Vás začne 
přesvědčovat o významnosti své návštěvy a nutnosti pode-
psat předložené dokumenty). V mnohých případech jsou to 
nezkušení lidé, kteří prošli základním proškolením některého 
obchodníka a o problematice vědí jen o trošku více než vy. 

Při porovnání možných nových dodavatelů neporovná-
vejte jen cenu, ale i  dobu, po  kterou dodavatel garantuje 
cenu a  další parametry smlouvy jako jsou např. výpovědní 
lhůta, poplatek za uzavření či odstoupení od smlouvy apod.

Při výběru nového dodavatele nepostupujte unáhleně. 
Nechte si poslat nabídky od několika jiných fi rem včetně ná-
vrhu smlouvy a vzájemně je porovnejte. Pokud vám nabídky 
nejsou jasné, oslovte někoho, kdo nabízí v této oblasti pora-
denství a zadejte mu porovnání.

Naopak, často zmiňovaného rizika – krachu nového doda-
vatele, se není třeba v případě domácností a maloodběratelů 
obávat. I  kdyby k  této situaci došlo, je pro každé distribuč-
ní území určen tzv. dodavatel poslední instance. Ten je povi-
nen převzít dodávky plynu nebo elektřiny a dodávky zajistit 
po  dobu třech měsíců a  to za  ceny obdobné jako jste měli 
sjednané se „zkrachovalým“ dodavatelem. Toto ustanovení je 
zakotveno v Energetickém zákoně.

Závěr

Ano, změnit dodavatele speciálně u plynu se vyplatí, ale 
s obezřetností. Pokud této problematice moc nerozumíte, je 
vždy lepší se obrátit na specializovaného poradce a nechat si 
vše vysvětlit.

Ing. Luděk Štarha
Energetický poradce

Informace pro občany:

Ing. L. Štarha spolupracoval při optimalizaci energií (elektři-
na a plyn) s obcí Troubsko. Smlouvy na nového dodavatele ener-
gií pro obec a příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ byly podepsány 

v polovině dubna a dle zákona se změna dodavatele musí usku-
tečnit nejpozději do tří měsíců. To znamená, že v druhé polovině 
roku 2012 dojde k faktické úspoře fi nančních prostředků obec-
ního rozpočtu. Předpokládaná celková roční úspora změnou 
dodavatele energií je celkem cca 120 000,- Kč. 

Novým dodavatele elektřiny a plynu je společnost OPTIMUM 
ENERGY s.r.o. Je to silná a stabilní společnost, která obchoduje 
s elektřinou a plynem od roku 2008, tj. po celou dobu otevření 
energetického trhu. Patří mezi společnosti, které nejvíce konku-
rují současným největším dodavatelům. Výhodou je také sku-
tečnost, že nabízí jednu z  nejnižších cen plynu a  dále, že cenu 
garantuje vždy na kalendářní rok. Na rozdíl od některých fi rem, 
které ceník  mění několikrát ročně a zpravidla vždy směrem na-
horu. 

Dále byla při změně dodavatele prověřena správnost nasta-
vení distribučních sazeb u jednotlivých odběrných míst a správ-
nost kapacity jističů. Úpravou distribuční sazby u  objektu po-
žární zbrojnice dojde k  úspoře dalších fi nančních prostředků 
a  ke  značné úspoře dojde i  při změně hlavního jističe na  MŠ, 
který byl zbytečně naddimenzován. 

 (BK)

* * *

Obnovíme ochotnické divadlo?

Ochotnické divadlo má v  Troubsku dlouholetou tradi-
ci. Divadelní soubor Sokola byl dlouhá léta velmi aktivní 
a každoročně sehrával řadu divadelních představení včetně 
operetek jako Manzelle Nitouche nebo Perly pany Serafi nky 
apod.. Duší těchto her byl Josef Kocman, hlavními oporami 
pak Emil Otoupalík, Lída Adamcová a manželé Janíčkovi. Kaž-
dé představení bylo hráno třikrát, vždy v sobotu večer a v ne-
děli odpoledne a večer. Všechna představení byla velmi dob-
ře navštěvována spokojeným obecenstvem. Také Spolek pro 
postavení Katolického domu měl aktivní divadelní soubor, 
který sehrál řadu zajímavých představení jako například Noc 
na Karlštejně, Těžká Barbora a  jiné. Organizátorem souboru 
byl Dr. Kuba, oporami souboru manželé František a Anna Svo-
bodovi, Zdeněk Pelc, František Pokorný a další. Tento soubor 
sehrával i představení pro mládež. Nástupem totality musely 
oba soubory ukončit svou činnost.

Po čtyřiceti letech ani jeden z těchto souborů činnost ne-
obnovil. Jen krátké divadelní scénky sehrávali žáci základní 
školy každoročně při oslavě Svátku matek. Každoročně také 
mládež udržovala tradiční národopisnou svatodušní slav-
nost. Při těchto akcích se vždy objevovali talentovaní jedinci 
pro divadelní role. Proto jsem se rozhodl napsat tento článek 
se záměrem pokusit se o obnovu ochotnického divadla. Ka-
tolický dům je připraven poskytnout divadelníkům patřičné 
zázemí. Obracím se tedy na troubské občany, kteří by se rádi 
zapojili do práce v  ochotnickém souboru, aby se přihlásili 
a pomohli obnovit tradici troubského ochotnického spolku.

 Dr. Jaromír Kuba
 Tel.: 721 088 356 

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 101

Přišlo jaro, slunce vítej zpět. 
Vyluštěnou tajenku nám zaslaly: Jana Ptáčková a Vlasta 

Skřípková. 
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Křížovka TH č. 102

     Jak se máte, sousede?

V posledních dnech je nejčastějším tématem různých mé-
dií „korupce“, a to z různých úhlů pohledu. Kauza středočeské-
ho hejtmana je důkazem toho, že se o korupci nejen hodně 
mluví, ale že v životě reálně existuje a občas se daří orgánům 
činným v  trestním řízení ji odhalit. Jak však téma „korupce“ 
souvisí s otázkou „Jak se máte, sousede?“. Domnívám se, že 
dost. Vždy, když po delší době potkáme našeho známého, tak 
jedna z první otázek zní: „Jak se máš/máte?“ a stejně podobné 
jsou i odpovědi – „Dobře, Výtečně, Nemůžu se mít lépe, Ale jo, 

díky za optání“. Tazatel ani jinou odpověď neočekává a spíše 
než zájem o skutečný obsah odpovědi se jedná jen o řečnic-
kou otázku. A pak rychle otočit list a začít se bavit o jiných té-
matech, nejčastěji o těch, které hýbou událostmi posledních 
dnů.

Zajímá nás však opravdu, jak se mají naši sousedé? Lidé, 
kteří s námi nejsou v příbuzenském vztahu, ale přesto patří 
k  našim nejbližším z  pohledu blízkosti bydlení, dostupnosti 
apod. Víme, co je trápí, co je těší, jak se daří jejich dětem, rodi-
čům či jejich domácím mazlíčkům? Přiznejme si, že tomu tak 
vždy není. Dnešní uspěchaná doba nás nutí řešit pouze věci, 
které se nás bezprostředně dotýkají. Na víc nám nezbývá čas 
a vlastně ani chuť přebírat starosti druhých. Sami jich máme 
dost...

A proto se občas zastavte na kus řeči se sousedem, nabíd-
něte mu pozvání na kávu, čaj či víno, doneste mu na ochut-
nání kousek koláče. Vždyť právě na vesnici se dříve lidé znali 
téměř osobně, věděli, jaké dítě k jaké rodině patří, čí pes běhá 
po  návsi, koho kohout budí celou obec. Návrat k  tradičním 
hodnotám je jednou z  cest, jak naši společnost vrátit zpět 
do doby, kdy lidem život sousedů nebyl lhostejný a prožívali 
s nimi dobré i špatné. Držím nám palce a těším se, až mi zase 
sousedka podá přes plot talířek s čerstvě upečeným jablko-
vým závinem a já ji na oplátku vrátím talířek s kouskem do-
mácí bábovky. 

Mimochodem Dášo, závin byl výborný!

(BK)

     
      Zdravý životní styl 

OVOCE JAKO LÉK 

   Ananas - má vysoký obsah enzymů, které uleh-
čují trávení bílkovin, je zdrojem vitamínu C, B, ky-
seliny listové, vlákniny a minerálních látek (zejmé-
na manganu a  mědi), má protizánětlivé 
a močopudné účinky - uplatňuje se při odstraňo-

vání otoků. Je to ovoce s  nejvyšším obsahem esenciálního 
prvku – manganu. Pochází z Jižní Ameriky a ze zemí karibské 
oblasti. Lidé ho tam používají jako afrodiziakum. 
 100 g ananasu obsahuje 12,7 g sacharidů a 221 kJ.

  Banán - zdroj přírodní energie, vitamínů a mi-
nerálních látek. Jeden banán obsahuje celou šká-
lu cukrů (21 g), vlákninu (8 g), bílkoviny (1 g), ze 
stopových prvků draslík (400 mg), hořčík (45 mg) 
a vitamíny B1, B2, B3, B6 (0,7 mg), C (14 mg), A, E. 

Banány obsahují triptofan, který dodá tělu vitalitu a zlepšuje 
náladu, jsou bohaté na vitamíny B, zlepšují paměť. Výhodou je, 
že neobsahují tuk, lepek, cholesterol ani alergeny.

 
  Blumy - jsou zdrojem vitamínu C, draslíku 
a  mnoha dalších minerálních látek, obsahují 
jedinečné fenolové látky s  antioxidačními 
účinky chránícími před volnými radikály. Po-
máhají při onemocnění ledvin a vysokém tla-

ku, podporují vylučování cholesterolu. Mají podobné použití 
jako švestky. Nejzdravější jsou syrové, jsou vhodné i na zava-
řování.
 100 g blum obsahuje 15,7 g sacharidů a 274 kJ.

1. velký ořech s bílou dužinou – 2. projetí – 3. vázanka – 4. 

chutný černý nápoj – 5. blízký známý – 6. psací potřeba – 7. 

vlna ve vodě – 8. plastová nádoba na nápoje – 9. sportovní 
loď – 10. barva trávy – 11. krůpěj – 12. období života od 
narození po dospělost – 13. ten kdo peče housky – 14. kdo 
byl „Česílko“ – 15. poničený les – 16. druh lesního ovoce – 17. 

ten kdo soudí – 18. právní norma – 19. příkaz, pokyn – 20. 

nadřízený (v práci)– 21. slavnostní oděv muže – 22. zelenina 
podobná okurce – 23. severská země (království) – 24. 

mazadlo na kola – 25. část Ostravy
  (BK)
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  Borůvky - 100 g borůvek (cca malá miska) 
obsahuje téměř 1/4 doporučené denní dávky 
vlákniny a téměř 1/3 doporučené denní dáv-
ky vitaminu C. Sušené se používají ke zmírně-
ní trávicích potíží, pomáhají chránit cévy 

na očním pozadí a zlepšují obnovu oční sítnice. Lidově se bo-
růvkám říká také rostlinný inzulín. Oblíbené jsou nejenom 
lesní, ale také kanadské borůvky, které rostou na keřích, vyso-
kých i dva metry a mají i větší plody.
  100 g obsahuje 7,4 g sacharidů a  téměř 5 g vlákniny 

a 155 kJ.

Broskev - 100 g broskví (cca 1 střední bros-
kev) obsahuje asi 1/7 doporučené denní dáv-
ky vitaminu C, který posiluje imunitu a vstře-
bávání železa. Jsou lehce stravitelné, velmi 
měkké, přezrálé plody mohou mít mírně projí-

mavé účinky, protože pecky obsahují jedovatý amygdalin. 
Ovoce podáváme dětem raději vypeckované, aby nedošlo 
k jejich spolknutí a následné otravě. Pochází z Číny, kde byly 
známy už před 4 tisíci lety. 
 100 g obsahuje 9,5 g sacharidů, 1,7 g vlákniny a 175 kJ. 

Citrón - obsahuje velmi málo cukru a mnoho 
organických kyselin (kyselinu citrónovou). Je 
bohatým zdrojem vitamínu C, mnoha minerál-
ních látek a látek s antioxidačními, antibiotický-
mi a protirakovinnými účinky. Tuto vlastnost ci-

tronu lze jednoduchým způsobem využít tak, že každé ráno 
nalačno vypijeme sklenici vody se šťávou z půlky vymačkaného 
citrónu. Nejvíce cenných živin se nachází v  kůře - šťáva má 
ve  srovnání s  kůrou 1/3 obsahu vitaminu C. Pochází z  Číny 
nebo Indie, do Evropy se dostal v 11. století, pěstují se více 
než 2500 let. 
 100 g obsahuje 9,2 g sacharidů a 127 kJ.

Grapefruit - při velmi nízké energetické hod-
notě je velmi významným zdrojem vitaminu 
C, A, kyseliny listové, a  vlákniny (nejvíce 
vlákniny je v bílé kůře). Snižuje hladinu chole-
sterolu, zpomaluje aterosklerózu a  působí 
preventivně před nádorovými onemocnění-

mi. Hořkou chuť způsobuje obsah chininu, který příznivě pů-
sobí při horečkách. Pochází z karibské oblasti (ostrov Barba-
dos). 
 100 g obsahuje 6,9 g sacharidů a jen 94 kJ. 

Hruška – je cenným zdrojem vlákniny (pekti-
nu), která příznivě působí na sliznici žaludku 
a střev a na jejich vyprazdňování. Vytváří pocit 
sytosti (prevence obezity), obsahuje i  látky 
s protizánětlivými a protisklerotickými účinky. 
Hrušky jsou sladší než jablka, ale ne kvůli vyš-

šímu obsahu cukru, ale kvůli nižšímu obsahu kyselin. Nejzdra-
vější jsou čerstvé a neoloupané, vhodné jsou i ve formě kom-
potu jako příloha. Velmi oblíbené jsou i sušené plody. 
 100g obsahuje 13,4 g sacharidů, 2,4 g vlákniny a 221 kJ.

Pokračování v příštím čísle TH
Zdroj – čerpáno z internetu, www.zdrava5.cz

(EŠ)

      Žijí také s námi

„Netradiční – tradiční“ domácí mazlíček – slepice aneb 

vejce nad zlato

Chcete si pořídit vlastní 

chov?

Stejně jako vážných disku-
zí o  vejcích, jsou i  naše média 
plná vtípků na  toto téma. Kur-
níkové řešení obývákové stěny 
od Ikey jsem dostala do emailo-
vé schránky několikrát. Vypadá 
hezky, ale nebrala bych ho. Ani 

slepice na  snášku bych na  balkón nechtěla. Kousek přírody 
za oknem je sice hezká věc, ale slepice je slepice. Slepice ale 
odjakživa na vesnici patřily a patří. Jsou její neodmyslitelnou 
součástí. 

Než si je pořídíte, zvažte několik věcí:

Slepice nejsou zrovna tichá zvířátka, a pokud si k nim po-
řídíte i  kohouta, brzké ranní vstávání může někomu vadit, 
i když je to jistě příjemnější a ne tolik zdraví poškozující zvuk 
než hřmot sekačky nebo třeba mixéru. Jenomže na  ty jsou 
mnozí zvyklí, zatímco takové kokrhání bude aspoň zpočátku 
nepříjemnou novinou.

Říká se, že slepice jsou pitomé. Nejsou. Jen si jdou dů-
sledně za kouskem čehokoliv, co by mohli sezobnout. I mezi 
slepicemi jsou různá plemena, která se odlišují temperamen-
tem, velikostí, snůškou vajec. Stejně jako kterékoliv zvíře jsou 
„cítit“, i když je držíme v čistotě a vyžadují péči. Musíme jim 
vytvořit vhodné podmínky, zejména pokud od nich očekává-
me, že nám budou snášet vejce.

Co musíme zajistit?

Kurník, voliéru a výběh. Na trhu je nepřeberné množství 
kurníků, zhotovit si jej můžeme i  sami. Měl by ale splňovat 
několik základních kritérií: kurník by měl být uzavíratelný, 
aby se dovnitř nedostala škodná. Měl by drůbež chránit před 
chladem, průvanem, důležité je zachovat podestýlku suchou. 
Potřebné je pravidelné čištění a dezinfekce. 

K jeho vybavení patří hřady a trusný stůl, snášková hníz-
da, popeliště, krmítka a napáječky. Ve výběhu musíme zajis-
tit místa, kde se slepice schovají před sluncem. Ideální jsou 
ovocné stromy a keře. 

Krmení

Říká se, že slepice jsou nenáročné a sezobou všechno. Do 
jisté míry je to pravda. Pokud mají dostatečný výběh, doká-
žou si část potravy zajistit sami. Podobně jako ve výživě lidí, 
také u slepic je důležité, aby dostaly to, co potřebují. Ať už je 
krmíme čímkoliv, měli bychom dbát na to, aby drůbež dostala 
to, co jí patří, ale zároveň aby se krmivem neplýtvalo. 

Kuřátkům podáváme krmné směsi pro kuřata či šrot, sle-
picím míchanice, zbytky, brambory, chléb či zrno. Existují 
i granule, pampelišky či trávu a nesmíme zapomenout opět 
na vodu.

Podáváme jim toho tolik, co sežerou v krátkém čase, aby 
krmení nezkysalo (hlavně v teplých měsících).    

Přeji vám spoustu vajíček - domácí je domácí.

(ZJ)



16.

      Troubský hrnec

Slaný štrúdl

Přísady: balení listového těsta, 100 g salámu 
vysočina, 100 g anglické slaniny, 100 g plátkové-
ho sýra eidam, kečup na potření.

Postup: těsto vyválíme, pomažeme kečupem, na  plochu 
položíme salám, plátky sýra a anglickou slaninu. Nakonec 
smotáme do závinu a dáme péci do předehřáté trouby.

Lístkové roládky

Přísady: lístkové těsto, anglická slanina, tvrdý sýr, sterilo-
vané okurky, hořčice, kečup, vejce na potření, sezamová se-
mínka.

Postup: Těsto rozválíme na  pomoučeném vále na  ten-
ké plátky. Rozkrájíme na  menší obdélníky. Každý lehce po-
třeme hořčicí nebo kečupem (není nutné), položíme na něj 
plátek slaniny, posypeme strouhaným sýrem, položíme kou-
sek okurku a srolujeme. Klademe na plech vyložený papírem 
na pečení, povrch potřeme rozšlehaným vajíčkem a posype-
me semínky. Do závitku můžeme zabalit i jiné pochutiny, co 
kdo rád.

Bezová šťáva

Přísady na jednu dávku: 30 květů z černého bezu, 70 g ky-
seliny citrónové, 2,5 kg cukru, 1 citron, 2 litry převařené vody.

Postup: Natrhané květy propláchneme a ponoříme do pře-
vařené vychladlé vody, ve které rozpustíme kyselinu citróno-
vou a přidáme oloupaný a na kolečka nakrájený citrón. Louhu-
jeme 24 hodin. Druhý den přecedíme (můžeme vymačkat přes 
plínu), důkladně rozpustíme cukr a stáčíme nejlépe do skleně-
ných láhví se šroubovacím víčkem. Šťávu můžeme stáčet i do 
plastových nádob. Skladujeme v chladu. (HS+BK)

      Inzerce

■   Nabídka medu

Prodej medu od včelaře z  Vysočiny: tmavý - 
110 Kč, světlý - 80 Kč, pastovaný - 95 Kč, světlý à 
5 kg - 350 Kč. Kontakt: E. Šmahlíková, Troubsko – 
tel: 515 546 717, 602 874 958.

■   ALTERNATIVNÍ STUDIO NA VESELCE

Nabízí komplexní diagnostiku zdravotního stavu automa-
tickou kresbou. Cena: 490 Kč včetně doporučení léčby bylin-
kami. Kontakt: Oldřiška Kališová, tel: 604 383 073.
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