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XXIII. ročník / č. 114 červen  2014

       Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,

tak nám všem zase čas trochu poskočil dále, za  malou 
chvíli budeme mít již polovinu roku za sebou, bude červen 
a to znamená vidinu prázdnin, volna, čas dovolených a to ne-
jen pro děti. 

V  době, kdy píšu tento příspěvek, se opět chystáme 
na svátek svatodušních slavností. Pro Troubsko je to význam-
ná tradice, která je již dlouhá léta udržována ve velké míře. 
Do této akce se zapojuje mnoho dospělých, ale velkou radost 
mám z velkého počtu malých dětí, které obléknou náš kroj 
a předvedou nám všem s chutí, co se naučily. Doufejme, že 
i počasí vydrží a my všichni prožijeme krásný slavnostní den 
plný písní a tanců.

Ale nejen kulturou žije obec Troubsko. V  současnos-
ti máme rozpracováno několik velkých projektů. Největší 
akcí, která fi nišuje, je bezpochyby dostavba IV. etapy splaš-
kové  kanalizace v lokalitě „Za kostelem“. V současné době je 
 uzav řena ulice Ostopovická na dobu od 5. května do 31. čer-
vence, protože je třeba dokončit napojení hlavních řadu ka-
nalizace. Teď budeme pokračovat v opravě místních komu-
nikací po výkopech tak, aby tyto komunikace byly uvedeny 
zpět do svého původního stavu a termín kolaudace 31. srpna 
byl dodržen. Další velkou veřejnou zakázkou je obnova krytu 
na místní komunikaci na Veselce, která je již zahájena.  Byla 
znovu postavena „boží muka“ na Veselce v blízkosti kruhové 
křižovatky. Pro naše údržbáře bude vytvořeno v budově ha-
sičky nové sociální zázemí.  Máme v plánu také rekonstruovat 
v budově ZŠ celou kotelnu, včetně nových rozvodů v budově 
a s tím souvisejí i další práce jako např. nová dlažba v chod-
bách, malování, atd. Jsou zbudována nová hnízda na sepa-
rační nádoby v ul. Družstevní a v ul. Ostopovická, aby mohli 
občané i z jiných částí rychle likvidovat svůj domovní odpad. 
V  lokalitě ulice U  lednice bude probíhat nejen prodloužení 
veřejného osvětlení k poslednímu domu, ale také oprava ce-
lých chodníků včetně snížení nájezdových obrubníků pro lep-
ší příjezd k rodinným domům. Obec požádala o v rámci do-
tačních titulů o dotaci na projekty „Revitalizace zeleně v okolí 
kostela“ a „Zateplení budovy ZŠ“. Další plánovanou akcí je 
napojení škrabky v budově MŠ na splaškovou kanalizaci, vy-
budování dešťové kanalizace v ul. Družstevní a vybudování 
přeložky dešťové kanalizace v ul. Školní. O všech akcích vás 
všechny budeme informovat. Záměrů máme opravdu hodně, 
tak přeji všem zdárné dokončení.

S přáním krásných dnů                              
     Irena Kynclová 
   Starostka obce Troubsko

O    Obecní úřad informuje

USNESENÍ k II. zasedání zastupitelstva Obce Troubsko 

ze dne 26. března 

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Schvaluje: 

Usnesení č. II/2 – program jednání.
Usnesení č. II/2 – způsob hlasování zvednutím ruky.
Usnesení č. II/2 – diskusi k jednotlivým bodům programu 

pro členy i pro veřejnost.
Usnesení č. II/4 – darovací smlouvu na prodloužení vodo-

vodu v délce 27,5 m a dešťové kanalizace v délce 10m v ulici 
Sadové. 

Usnesení č. II/5 – smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene na  stavbu „Troubsko, Vyšehrad, st. Úpra-
va NN na  p.  č. 625/1, 1515/2, 1515/11, 1488/4, 773/2, 780, 
1515/5.

Usnesení č. II/6 – smlouvu o  zřízení věcného břemene 
na stavbu „Střelice, Kubát, kabel NN na p. č. 7000/1.

Usnesení č. II/8a – dotaci pro o. s. Podskalák ve  výši 
60 000 Kč na celoroční činnost.

Usnesení č. II/8b – dotaci pro Římskokatolickou farnost 
ve výši 200 000 Kč spojenou s opravou střechy kaple Všech 
svatých v Troubsku.

Usnesení č. II/8c – dotaci pro Katolický dům ve  výši 
200 000 Kč na výdaje spojené s rekonstrukcí střechy KD.

Usnesení č. II/8d – dotaci pro TJ Sokol Troubsko ve  výši 
150 000 Kč na výdaje spojené s celkovou rekonstrukcí střechy 
fotbalových kabin, sociálního zařízení a terénních úprav před 
fotbalovými kabinami a dotaci ve výši 50 000 Kč na činnost 
TJ Sokol.

Usnesení č. II/8e – dotaci pro SK Veselka ve výši 50 000 Kč 
na činnost SK Veselka.

Usnesení č. II/9 – částku 2500 Kč na neinvestiční náklady 
na 1 žáka ZŠ Střelice pro školní rok 2013/2014.   

Usnesení č. II/10 – darovací smlouvu na  pozemky 
p. č.1514/16 o výměře 10 m2 a p. č. 1514/17 o výměře 25 m2.

Usnesení č. II/11 – darovací smlouvu na p. č.1482/2 o vý-
měře 41 m2 a 1482/39 o výměře 11 m2.                    

Usnesení č. II/12 – návrh rozpočtu Fondu rozvoje bydlení 
na rok 2014.

Usnesení č. II/13 – návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 
2014.

Usnesení č. II/14 – návrh rozpočtu Obce Troubsko na rok 
2014.

Usnesení č. II/15 – rozpočtový výhled Obce Troubsko 
na rok 2015-2018.
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Pověřuje: 

Usnesení č. II/9 - starostku obce k podpisu smlouvy s Obcí 
Střelice na neinvestiční náklady na 1 žáka ZŠ Střelice pro škol-
ní rok 2013/2014.      

Bere na vědomí:

Usnesení č. II/16 – schvalovací proces účetní závěrky Obce 
Troubsko na rok 2013 včetně vnitřní směrnice ke schvalování 
účetní závěrky č. S1/2014.

Usnesení č. II/17 – Informativní zprávy.
Dotace neziskovým organizacím: Charita Rajhrad 

20  000 Kč na  činnost, KAT.Kaťák 10  000 Kč na  činnost + 
10  000 Kč maškarní průvod a  pořízení masek, Zahrádkář-
ský svaz 3  000 Kč na  činnost, Myslivecké sdružení Výrovka 
10  000 Kč na  činnost, ČOS TJ Sokol 10  000 Kč na  činnost + 
10 000 Kč na sportovní vybavení.

Zpráva o výsledku hospodaření Obce Troubsko za r. 2013. 
Veřejnosprávní kontrolu v ZŠ a MŠ za rok 2013 - bylo zjiště-

no, že část z provozní dotace, která v r. 2013 činila 750 000 Kč, 
byla použita neoprávněně a to částkou 41 998 Kč, a tím vznik-
lo porušení rozpočtové kázně dle §28 odst. 7, písm. a) zákona 
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Rada obce rozhodla dne 24. února v souladu s § 28 odst. 8 
citovaného zákona o  odvodu za  porušení rozpočtové káz-
ně neoprávněně použitých prostředků do rozpočtu Obce 
Troubsko. Na základě žádosti ZŠ a MŠ Troubsko o prominutí 
odvodu platby za chybně zaúčtované odvody plateb pojist-
ného za zaměstnance rozhodla dne 10. března o prominutí 
odvodu.

V neděli 13. dubna od 10 do 16 hod. bude v Katolickém 
domě velikonoční prodejní výstava.

ZŠ a MŠ Troubsko pořádá dne 30. 3. v Katolickém domě 
druhý Troubský tyjátr za účasti 6 divadelních souborů z okol-
ních ZŠ.

Usnesení č. II/3 – kontrolu plnění úkolů z  minulého za-
sedání – nebyly uloženy žádné úkoly – Informace: nájemní 
smlouva s SK není vyřešena, nyní se prověřuje varianta –uza-
vření pachtovní smlouvy dle nového občanského zákoníku. 
Záměr byl vyvěšen a SK písemně projevilo zájem o pronájem 
pozemků ve stanovené lhůtě. O uzavření smlouvy bude ZO 
informováno, dle zákona o obcích §102, odst. 2, písmeno m) 
se jedná o pravomoc rady.

Určuje:

Usnesení č. II/2 – návrhovou komisi paní Benešovou 
a pana Moláka, ověřovateli zápisu paní Sedláčkovou a pana 
Helána.

 (OÚ)

★ ★ ★

USNESENÍ k  III. zasedání zastupitelstva Obce Troub-

sko ze dne 7. května 

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Schvaluje: 

Usnesení č. III/2 – doplnění programu o bod 4a – smlouva 
o dílo na akci obnova krytu vozovky místní komunikace, část 
Veselka, ul. U rybníka a Pod Vinohrady.

Usnesení č. III/2 – program jednání doplněný o bod 4a.
Usnesení č. III/2 – způsob hlasování zvednutím ruky.
Usnesení č. III/2 – diskusi k jednotlivým bodům programu 

pro členy i pro veřejnost.
Usnesení č. III/4 – směnnou smlouvu na pozemky v loka-

litě Lišky uvedené v záměru č. 4/2014, který je přílohou usne-
sení.

Usnesení č. III/4a – smlouvu o dílo s vítězným uchazečem 
f. COLAS CZ a.s. na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
č. 1/2014 na akci „Obnova krytu vozovky místní komunikace 
část Veselka, ul. U rybníka a Pod Vinohrady.

Usnesení č. III/5 – kupní smlouvu na pozemky p. č.1552/8a 
o  výměře 192 m2, p.  č. 1552/8b o  výměře 7 m2, p.  č. 468/2 
o výměře 2 m2, p. č. 1516/10 o výměře 1 m2, dle záměru obce 
č. 2/2014 za kupní cenu 131 560 Kč dle znaleckého posudku.

Usnesení č. III/6 – smlouvu o převodu majetku – vodovod 
v délce 32,3 m a dešťovou kanalizaci v délce 33 m na ul. Sa-
dová. 

Usnesení č. III/7 – poskytnutí úvěru z FRB panu L. Kynclovi 
na rekonstrukci koupelny a kuchyně v částce 50 000 Kč.

Usnesení č. III/8 – poskytnutí bezúročné půjčky ze sociál-
ního fondu p. M. Hrušákové v částce 40 000 Kč na koupi byto-
vého zařízení dle stanov soc. fondu.

Usnesení č. III/9 – smlouvu o  zřízení věcného břemene 
na pozemek p. č. 1516/6 o výměře 56 m2. 

Usnesení č. III/10 – smlouvu o zřízení věcného břemene 
na pozemek p. č. 1516/3 o výměře 21 m2. 

Usnesení č. III/11 – smlouvu o zřízení věcného břemene 
na pozemek p.č.481/8 o výměře 56 m2.

   
Schvaluje:

Usnesení č. III/12 – dotaci na  mzdy pracovníků ZŠ a  MŠ 
Troubsko na období od ledna do srpna 2014 v celkové částce 
180 000 Kč.

Usnesení č. III/13 – účetní závěrku Obce Troubsko za rok 
2013 formou protokolu.

Pověřuje:

Usnesení III/4a – starostku Obce Troubsko k  podpisu 
smlouvy s vítězným uchazečem f. COLAS CZ a.s. na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/2014 na akci „Obnova 
krytu vozovky místní komunikace část Veselka, ul. U rybníka 
a Pod Vinohrady“.

Bere na vědomí:

Usnesení č. III/14 – různé informativní zprávy.

Určuje:

Usnesení č. III/2 – návrhovou komisi Mgr. Pospíšila a pana 
Zbírala, ověřovateli zápisu pana Volánka a pana Moláka.

 (OÚ)

★ ★ ★

Přehled plánovaných investic obce v roce 2014

Plánování obce je nezbytné pro její další rozvoj, aby vě-
děla, kam a jakým způsobem se chce ve svém vývoji dostat. 
K  plánování obcí slouží hned několik nástrojů. Ten úplně 
nejzákladnější je tzv. rozpočtový výhled, dalším nástrojem 
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je územní plán obce, mezi nepovinné, ale velmi užitečné ná-
stroje patří program rozvoje obce. Nejpřesnějším nástrojem 
plánování je aktuální rozpočet obce.

Zastupitelstvo obce Troubsko dne 26. března schválilo 
schodkový rozpočet pro rok 2014. 

Financování určitých záměrů, které jsou nad možnosti 
obecního rozpočtu, jsou pokryty dotačními tituly a fi nanční-
mi prostředky minulých let.

Kromě výdajů, bez nichž by obec nemohla plnit své zá-
kladní funkce, jako je například údržba a chod obecních bu-
dov, veřejného osvětlení, místních komunikací, provoz bu-
dov ZŠ a MŠ apod. obsahuje rozpočet konkrétní investice:

Největší fi nanční položkou je splašková kanalizace IV. eta-
pa její předpokládaná částka na dokončení výstavby kanali-
zace je 18 500 000 Kč – uvedená částka je pokryta z dotace 
a zapojením fi nančních prostředků z minulých let.

Další významnou fi nanční položku představuje oprava 
komunikace U  rybníka a  Pod vinohrady na  Veselce ve  výši 
5 060 000 Kč. Provedena bude obnova krytu této komunikace 
dle zadávací dokumentace. 

Na hlavní prázdniny je naplánovaná celková rekonstrukce 
topení v budově Základní školy Troubsko. V případě poskyt-
nutí dotace z Operačního programu životního prostředí pro-
běhne následně zateplení školy.

Méně náročnými investicemi jsou pak výstavba dešťové 
kanalizace na ul. Družstevní, Ostopovické, přeložka dešťové 
kanalizace na  ul. Školní, vybudování samostatné přípojky 
splaškové kanalizace z kuchyně MŠ a napojení této kanaliza-
ce na hlavní řad na ul. Zámecká spoluúčast na výstavbě splaš-
kové kanalizace na ul. Polní (výstavbu této kanalizace bude 
provádět SVak Ivančice), výstavba chodníku na ul. Jihlavská, 
prodloužení veřejného osvětlení a chodníku na ul. U lednice, 
vybudování sociálního zařízení v budově hasičky, odpočinko-
vá zóna v lokalitě ul. Lišky (o mnoha akcích se zmínila v jiném 
příspěvku paní starostka).

Z investic na které máme podané žádosti o dotaci z ope-
račního programu životního prostředí:

- Revitalizace zeleně v okolí kostela 
- Zateplení budovy základní školy

I  letošní rok je z  hlediska investic bohatý a  jejich fi nan-
cování bývá složité především u těch investic, kdy realizace 
přímo závisí na úspěchu při podání žádosti o dotaci. Všechny 
uvedené záměry a  jejich technické řešení pak na  okolnos-
tech, které určují technické provedení nebo časování projek-
tů. 

 Magda Hrušáková, účetní obce

★ ★ ★

Obnova krytu komunikace v  ulicích U  rybníka a  Pod 

Vinohrady 

V průběhu května byla zahájena v části Veselka obnova 
krytu komunikace v ulicích U rybníka a Pod Vinohrady. Sta-
vební práce začínají před rodinným domem na ulici U Ryb-
níka č. p. 26 a končí před rodinným domem na ulici Pod Vi-
nohrady č. p.  72. Dodavatelem stavebních prací je vítězný 
uchazeč veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/2014 a to spo-
lečnost COLAS CZ a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9.

Popis prováděných prací vychází z textu zadávací do-

kumentace k veřejné zakázce, schválené projektové do-

kumentace a z povolení k ohlášení stavby:

•  komunikace bude v celém úseku v šířce 5,0 metrů;
•  podél místní komunikace na straně proti chodníku bu-

dou umístěny obrubníky 10 cm nad úrovní vozovky. 
V místě vjezdu na sousední pozemky budou obrubníky 
sníženy. Obrubníky budou lemovány přídlažbou. 

•  komunikace bude vyspádována na  levou stranu, kde 
bude dešťová voda odvedena do kanalizace uličních 
vpustí. Přípojky od vpustí se napojí do stávající dešťové 
kanalizace navrtáním.

•  příčný sklon komunikace je navržen 1,5 % vlevo ve smě-
ru staničení. Podélný sklon komunikace bude fakticky 
kopírovat stávající úpravu. Pro dodržení výsledného 
příčného spádu na komunikaci provede dodavatel vy-
rovnávku z asfaltobetonu;

•  komunikace bude opravena s použitím asfaltových smě-
sí: asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16 o tloušťce 5 cm 
a asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11 o tloušťce 5 cm.

Ostatní informace k akci:

-  práce by měly být podle uzavřené smlouvy ukončeny 
do 31. července;

-  zástupcem obce v technických věcech je pan Jan He-

lán, na kterého mohou občané směřovat své dotazy;
-  informace k  realizaci této investiční akce budou prů-

běžně aktualizovány na webu obce;
-  dokumentace k veřejné zakázce je zveřejněna na profi -

lu zadavatele.

Upozornění pro občany dotčených rodinných domů

V  době opravy bude ztížen příjezd k  rodinným 

domům. Je nutné vždy respektovat nařízení, pokyny 

a zejména pracovní dobu zhotovitele oprav.

Parkování osobních vozidel může být pouze 

na předzahrádkách u rodinných domů, nikoliv na ko-

munikaci. Při nerespektování tohoto nařízení mohou 

být vozidla na náklad majitele odtažena.

Pokud má občan v  prostorách opravované komu-

nikace nějakou skládku (např. stavebního materiálu 

apod.), je nutné, aby se nejpozději po 18. květnu tento 

materiál na komunikaci nevyskytoval. V opačném pří-

padě bude odstraněn na náklady majitele.

Po dobu pěti let od dokončení obnovy krytu komu-

nikace nebudou povoleny do komunikace žádné zásahy.

 (OÚ)

★ ★ ★

Informace ke svozu odpadu od 1. července

Jak již bylo zveřejněno v  minulém čísle zpravodaje, od      
1. července začíná v  naší obci provádět svoz komunálního 
a  separovaného odpadu společnost van Gansewinkel, a.s. 
Stávající svozová fi rma provede poslední svoz v pondělí 30. 
června. Současně se změnou svozové fi rmy dojde i ke změ-
ně svozového dne, společnost van Gansewinkel, a.s. bude 
komunální odpad svážet v naší obci ve středu. První svoz 
proběhne 9. července. 
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Předpokládaný svoz nádob na  separovaný odpad 
bude následující:

-  BIO odpad (BRKO) – pondělí a čtvrtek;
-  PLAST – úterý a pátek (v období listopad až březen jen 

v pátek);
- PAPÍR – pondělí;
-  SKLO – bílé: svoz probíhá 1x za 2 měsíce, barevné: svoz 

probíhá 1x za měsíc. 

ZNÁMKY – do konce roku 2014 se ponechají v platnosti 
stávající známky společnosti .A.S.A., spol. s r.o. a nebudou se 

měnit. Prosíme Vás touto cestou, abyste neodkladně proved-
li kontrolu označení svých popelnic. Popelnice bez známky 
nebudou společností van Gansewinkel, a.s. svezeny. Pro rok 
2015 již budou v platnosti nové známky.

 (OÚ)

★ ★ ★

OBEC TROUBSKO PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM ZPRAVODAJE 
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LETNÍCH MĚSÍCŮ A PĚKNOU DOVOLENOU 

Zprávy ze Základní a mateřské školy

Prázdniny jsou již za dveřmi a děti netrpělivě vyhlíží slu-
níčko. Čím dál častěji jim nyní myšlenky utíkají k vodě nebo 
do lesa. Těší se na tábor nebo k babičce a s povděkem vítají, 
že se ve  škole více opakuje a  méně zkouší. Známky jsou již 
většinou rozhodnuty a zanedlouho se vydáme na školu v pří-
rodě. Téma jsme zvolili blízké tomu, co jsme se snažili v prů-
běhu celého roku dětem předat a to vědomí, že jsou kolem 
nás lidé, kteří potřebují naši pomoc a  kterým život přinesl 
více trápení než mnohým z nás. Až se školní dveře pro děti 
uzavřou na celé dva měsíce, začne na škole probíhat výměna 
radiátorů a celého topného systému. Následovat bude nové 
vydláždění chodeb a výmalba některých tříd a školní družiny 
a 1. září děti přijdou do čistého a opraveného. 

Ještě malé ohlédnutí za  děním ve  škole během posled-
ních měsíců: 

Projekt Stonožka

V dubnu se naše škola zapojila do celostátního testování 
žáků v rámci projektu Stonožka. Žáci třetího a pátého roční-
ků měli možnost ověřit si své znalosti a dovednosti odlišným 
principem, než jsou klasické školní písemné práce. Pro žáky 
3. tříd bylo připraveno testování Stonožka z českého jazyka, 
matematiky, anglického jazyka, v  oblasti člověk a  jeho svět 
(prvouka) a v oblasti řešení problémů, komunikace a vztahů. 
Testy pro pátou třídu byly složeny z českého jazyka, matema-
tiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů.

Firma Scio si zakládá na  kvalitním zpracování výsledků, 
a  proto každý žák obdrží individuálně zpracovanou zprávu 
a náhled řešeného testu se správnými výsledky. Rodiče také 
získají informace o tom, jaký je studijní potenciál dítěte a zda 
ho využívá dostatečně, jak je na tom žák v klíčových předmě-
tech v celostátním srovnání, jaké jsou jeho silné slabé stránky, 
atd.

Výsledky testů se dozvíme až koncem května, ale už teď 
doufáme, že se v nich co nejvíce projeví vynaložené úsilí na-
šich šikovných žáků.

 Mgr. Monika Prudilová

Den matek

Tentokrát jsme na Den matek společně nasedli do kosmic-
ké lodi, která nás odnesla do nekonečného vesmíru. Naštěstí 
jsme nezabloudili, protože náš vesmírný kočár znal bezpečně 
cestu. Navštívili jsme několik planet, které nás krátce sezná-
mily se svým životem a hlavně nám předaly své poselství. To 
nejdůležitější ze všech bylo, že máme žít v lásce a najít každý 
lásku sám v sobě. Na závěr představení děti rozdaly mamin-
kám vlastnoručně vyrobenou misku s květinami. Doufáme, že 
všechny maminky potěšila.

S  rodiči jsme společně strávili příjemné nedělní odpo-
ledne. Prostředí Katolického domu bylo krásně vyzdobeno. 
Na této výzdobě se podílela školní družina. O malé občerstve-
ní pro všechny zúčastněné se postaraly paní kuchařky z naší 
školní jídelny. Věříme, že nejen maminkám udělalo vesmírné 
představení radost.

Také nesmíme zapomenout poděkovat všem vystupu-
jícím dětem, které pilně nacvičovaly a  snažily se, aby jejich 
výkony byly co nejlepší. Všechny maminky na ně mohly být 
pyšné!

 Mgr. Jana Mitášová

Děti naší ZŠ
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Organizace provozu školní družiny při ZŠ a MŠ Troub-

sko

V  nastávajícím školním roce 2014/2015 družina při ZŠ 
a MŠ Troubsko nepočítá v tuto chvíli se zásadními změnami 
vzhledem k organizaci provozu. V případě výjimečných situa-
cí budou rodiče informováni.

ŠD zahajuje provoz ráno od 6.45-7.45 hod (děti se mo-
hou do družiny dostavit do 7.25 hod).

Odpolední provoz začíná dle aktuálních rozvrhů jednot-
livých ročníků, obvykle od 11.40 hod, popř. 12.35 hod.

Rodiče si mohou děti vyzvedávat:
- od 12.00 do 12.15 hod (v době po obědě)
-  od 13.00 do 13.15 hod (pro některé žáky rovněž v době 

po obědě)
- od 14.30 do 16.15 hod.

V době od 13.15 do 14.30 hod. nebudou děti uvolňovány 
z důvodů hlavní činnosti v ŠD a probíhajících kroužků.

Odchody dětí mohou být upraveny na základě požadav-
ků rodičů s ohledem na končící vyučování a kroužky, neměly 
by ovšem narušovat hlavní činnost. 

Děti si mohou vyzvedávat pouze rodiče, zákonní zástupci 
či pověřené osoby uvedené v zápisním lístku či na formuláři 
„Zmocnění“. Děti nebývají uvolňovány na základě telefonic-
kých požadavků. Pokud dochází ke  změnám v  uvolňování 
dětí ze ŠD, rodiče ŠD vždy písemně informují (písemné omlu-
venky s datem a hodinou odchodu).

Prosíme rodiče, kteří neodevzdali přihlášky do ŠD, aby 
tak učinili do 6. června prostřednictvím ZŠ či MŠ Troubsko, 
eventuálně doručili na adresu ZŠ Troubsko, Školní 11, 664 41 
Troubsko.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci s vámi.
 
 Vedoucí vychovatelka Dana Vlachová

Závěrem bych ráda popřála všem slunečné léto 
a spoustu krásných zážitků. 

Na všechny se těšíme zase v září.

Mgr. Ivana Kašparová
ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Zprávy v MŠ

Pomalu, ale jistě se nám blíží konec školního roku. Děti 
se těší na  nadcházející prázdniny. Ale než doopravdy na-
stanou, prožijeme ještě spoustu společných zážitků. Jeden 
z takových byl například celodenní výlet na Ekofarmu Jalový 
dvůr nebo čarodějnický den ve školce. Ale co nás ještě čeká. 
Budeme pasovat předškoláky do role školáků, prožijeme noc 
ve  školce a  přichystáme besídku pro maminky. Dětský den 
bude tentokrát trochu jiný než v předešlých letech. Pomohou 
nám ho zorganizovat studenti gymnázia Křenová. 

Touto cestou bych chtěla pozvat rodiče nově přijatých 
dětí na školní rok 2014/2015 na informační schůzku, která se 
bude konat 11. června od 16 hod. v budově mateřské ško-
ly a nové děti do Klubíčka, který bude v úterý 3. června od 

15.30 hod. Děti se seznámí s prostředím školky, s paní učitel-
kou a pomalu se tak připraví na nástup do MŠ.

 
Na závěr přeji všem čtenářům, rodičům i dětem, aby pro-

žili léto bez úrazů, odpočinuli si a  načerpali síly do dalšího 
školního roku.

 Jarmila Kadlecová – vedoucí MŠ Troubsko

       Co se v obci událo

Jarní a velikonoční prodejní výstava (13. dubna)

V  neděli 13. dubna proběhla v  naší obci poprvé JARNÍ 
a VELIKONOČNÍ prodejní výstava. Jak lze odhadnout již z ná-
zvu, každý si mohl nejen nakoupit, ale i potěšit se pohledem 

Den matek

Mateřská škola na ekofarmě

Čarodějnický den ve školce
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na výstavu. Tato akce byla v něčem podobná Vánočnímu jar-
marku, ale byla také jedinečná v tom, že téma jara u většiny 
lidí vyvolá radost z něčeho nového, co teprve přijde. Na vý-
stavu nám přispěli svými výrobky: děti naší Základní a mateř-
ské školy, paní Pillmayerová, paní Kroupová, paní Novotná, 
paní Rejdová, paní Kynclová, paní Sedláková a paní Sedláč-
ková. K nakoupení bylo možné vybírat ze sortimentu kytek, 
pochutin a spousty ručně vyrobených věcí s tématikou jara 
a  Velikonoc. Pro děti byla k  vidění živá kuřátka. Atmosféra 
této akce byla velmi příjemná, veselá a  někteří návštěvníci 
setrvali od jejího začátku až do konce. Doufejme, že se podaří 
tuto akci zopakovat v příštím roce.

                                                                                                         (HS)

Milé setkání se zpěvákem Karlem Krylem

Psal se červen roku 1992 a žáci 5. třídy troubské školy byli 
ve  škole v  přírodě ve  Sloupu v  Moravském krasu. Podnika-
li jsme výlety po  jeskyních Balcárka, Kateřinská a  toho dne 
jsme šlapali „Suchým žlebem“ ze Sloupu k Macoše. Z horního 
můstku jsme sjeli lanovkou ke vchodu do Punkevní jeskyně. 
Prošli jsme s průvodcem nádhernou krápníkovou výzdobou 
až na dno Macochy, k jezírku, kde se otevírá překrásný pohled 
na kráter propasti. Celá třída, kterou vedla tehdy paní učitelka 
Kucková a já jako zdravotní služba, nasedla do dvou lodiček. 
Pluli jsme po ponorné říčce Punkvě až k místu, kde jeskyně 
končí a  lodičky zastavují. Vystoupili jsme na  terasu, kde byl 

fotograf, co fotil všechny školní výpravy, aby měli společnou 
památku. S námi tam tehdy byla i třída z Poznaně a tak jsme 
se chystali na společné foto. Najednou z jeskyně vyplula loď-
ka s jediným pasažérem a převozníkem. Ten člověk vystoupil, 
měl černou koženou bundu a kytaru, okamžitě jsme poznali, 
že se jedná o zpěváka Karla Kryla. Bez řečí se s námi vyfotil.

V  letošním roce již uplynulo 20. roků od jeho úmrtí ale 
jeho písničky zlidověly a zpívají se na různých akcích a festi-
valech. Všichni, kdo se poznáte na této fotce, žáci ZŠ – ročník 
1982, zavzpomínejte na toto krásné setkání. 

 P. Doležal

★ ★ ★

Historie troubského kina (část první)

Úvodní slovo

Lidé v Troubsku, stejně tak jako v jiných vesnicích, mno-
ho zábavy v dávných dobách neměli. Jednou ročně měli své 
hodové slavnosti, tím to většinou končívalo. Postupem doby, 
zvláště na přelomu 18. a 19. století, vznikaly různé spolky, kte-
ré ve své činnosti nezapomínaly na vzdělávání, kulturu, sport. 
Ve svém volném čase, pokud jim nějaký zbýval, se museli za-
bavit „vlastními silami“, takže se hrála divadelní představení, 
konaly se koncerty a  pěvecká vystoupení „místních uměl-
ců“, vycházky do přírody. Nastala také možnost vzdělávání, 
zvláště v obcích, kde byla škola se vzdělanými učiteli a také 
zřízena knihovna. Díky spolkům bylo také během roku pořá-
dáno více tanečních zábav. Kulturní a vzdělávací možností se 
v Troubsku zvýšily vybudováním kina.
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Založení kina v Troubsku

Na začátku fi lmového promítání stál spolek místních legi-
onářů. Místní jednota legionářská pro Troubsko a okolí (ČOL) 
získala povolení – byla jí úředně povolena kinematografi cká 
licence, a  to 25. července 1925, na promítání fi lmů ve zdej-
ší sokolovně. Stalo se tak půl roku po zavedení elektrického 
proudu v obci. K elektrifi kaci obce došlo v únoru 1925, i když 
se zavedením elektrického proudu začalo v roce 1919.

Nové kino, které dostalo název Zborov, promítalo první 
fi lm 19. června 1925, byl to však fi lm němý. V době němého 
fi lmu doprovázela promítání hudba, hra na klavír. Tuto úlohu 
plnil troubský učitel Oldřich Klanica.

V květnu 1928 převzal kino Zborov do své správy místní 
Sokol. Obecní zastupitelstvo povolilo v roce 1934 obnovení 
kino-licence v troubské sokolovně na další tři roky. Ještě té-
hož roku zřídil Sokol zvukové kino.

První zvukový fi lm se na  sokolovně promítal 15. dubna 
1934. Troubská kronika nezaznamenává z  tohoto období 
žádné údaje, takže nejsou známá jména kino-operátorů ani 
názvy promítaných fi lmů. Ucelenější záznamy existují až 
z období po II. Světové válce.

Dodatek: Z  ústního podání je známo, že se sokolovna 
ve třicátých letech přistavovala. Jednalo se o přísálí směrem 
na hřiště a zřejmě také o kabinu na promítací přístroj.

O  promítání a  provoz se staral hlavně Josef Kocman st. 
a pomocníci Oldřich Klanica a Zdeněk Kukla st. O pokladnu 
se údajně staral Josef Černoušek.

Období druhé světové války

Troubské kino, které provozoval Sokol, bylo zabráno a sta-
lo se německým majetkem. Čisté zisky byly posílány fi lmo-
vému středisku v Praze. Název kina „Zborov“ byl zrušen. Ve-
doucím kina v té době byl Václav Des. Všechny funkce byly 
placené.

Nové české fi lmy byly usměrňovány v nacistickém duchu. 
Před každým fi lmem se promítal propagační žurnál, a to hlav-
ně z bojů na frontě, dále pak z německých a protektorátních 
slavností. Při představení byla nařízena hasičská a  četnická 
asistence, aby nedošlo k  výtržnostem. Týdně se promítaly 
dva fi lmy – ve středu, sobotu a neděli. Kina byla tehdy jediná 
zábava a rozptýlení.

Provoz kina po válce, rok 1947

Po válce se kino vrátilo ke svému názvu „Zborov“. Všech-
na kina byla v  republice znárodněna, takže i  troubské kino 
převzala státní správa. Vedoucím kina byl jmenován Anto-
nín Vambera. Za bojů v roce 1945 došlo ke zničení, případně 
k poškození aparatury. Za opravu bylo vydáno 55 948 Kč.

V  roce 1947 se konalo 77 představení, kino navštívilo 
8 485 osob, celkový příjem činil 66 358 Kč. Osobní a provozní 
výdaje 27 614 Kč a obecní dávka 7 114 Kč.

Následující roky

V následujících letech bylo kino v provozu vždy po celý 
rok. Filmy se promítaly v sobotu a v neděli – večer pro dospě-
lé a v neděli dopoledne přístupný fi lm pro mládež. Správcem 
kina byl Jan Žák. Většinou se hrály československé a sovětské 
fi lmy, např.: Divá Bára, Petr Veliký, Na obzoru plachta, Mladá 
garda, Tulákova schovanka apod.

V roce 1951 promítal fi lmy Milan Dejl, v roce 1953 Jiří Bar-

toněk, v dalším roce Vratislav Pár, kterého v roce 1956 střídá 
Ivan Pazourek a v  roce 1957 byl promítačem Josef Kocman 
ml.

Každým rokem se promítalo cca 60 až 80 fi lmů s poměrně 
slušnou návštěvou Během roku navštívilo fi lmová představe-
ní asi 15 000 občanů. Od roku 1955 byl správcem kina Josefa 
Žáková.

Provoz kina v Troubsku spěje ke svému konci

Kino v roce 1957 převzal do své správy Místní národní vý-
bor. Ještě koncem padesátých let návštěvnost představení 
byla téměř šestnáct tisíc osob, postupně se však snižovala.

V  roce 1962 byla vedoucí kina stále Josefa Žáková, po-
kladní v té době byla Matylda Dufková a promítačem Fran-
tišek Slaměník ml.

Vstupné po celou dobu bylo: 1 koruna pro mládež (první 
dvě řady) a dvě koruny pro dospělé. Některé fi lmy byly s ko-
runovým příplatkem.

V roce 1963 a 1964 návštěvnost rapidně poklesla z důvo-
du zavádění televize. Přiblížil se konec. Poslední dva roky byl 
vedoucím kina František Dufek, promítačem byl Ivan Pazou-
rek.

PROVOZ KINA BYL ZASTAVEN 1. dubna 1965.

Promítání v roce 1966

Promítání fi lmů na fi lmové aparatuře, která zůstala v ka-
bině na sokolovně, defi nitivně skončilo, přesto však 6. srpna 
1966 bylo zahájeno další promítání fi lmů, avšak jen přístro-
jem na úzký fi lm (16 mm).

Promítání se ujal Svaz mládeže, vedoucím kina byl kultur-
ní referent Vítězslav Ďásek. Promítalo se v sále Besedy, což je 
dnešní sál Katolického domu. Bylo promítnuto 25 fi lmů. Cel-
kem 45 představení vidělo 2 580 osob. Vstupné bylo stejné, 
více fi lmů však bylo s korunovým příplatkem. Zisk 1 460 Kč.

Promítání v nových prostorách skončilo tak rychle, jak za-
čalo. Do roku 1975 se v naší obci veřejně nepromítalo. Zájem-
ci o fi lmová představení museli do blízkého města Brna.

 Zpracovali: P. Veleba a P. Doležal

Pokračování v příštím čísle zpravodaje

Nové knihy v naší knihovně

Nové knihy jsou pravidelně zveřejňovány na  webových 
stránkách knihovny (http://www.knihovnatroubsko.webk.
cz/pages/novinky.html)

Nově byly zakoupeny tyto knihy:

Alder-Olsen, Jussi – Žena v kleci
Galbraith, Robert – Volání kukačky
Holden, Kate – Na vlastní kůži
Holden, Kate – Na vlastní pěst
Keleová-Vasilková, Táňa – Dva životy
King, Stephen – To
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Lauren, Christina – Božský bastard
Ludwig, Petr – Konec prokrastinace
Nesbø, Jo – Červenka
Nesbø, Jo – Doktor Proktor a prdící prášek
Orwell, George – 1984
Poe, Edgar Allan – Havran a jiné básně
Polách, Antonín – Ať zemře král
Reynard, Sylvain – Gabrielovo inferno
Svěrák, Zdeněk – Tatínku, ta se ti povedla
Vondruška, Vlastimil – Život ve středověku

 R. Sedláček, knihovník

       Plánované akce

Svatodušní slavnosti 2014

Dětský den (21. června)

V sobotu 21. června se uskuteční na hřišti SK Veselka další 
veselý DĚTSKÝ DEN se zábavnými soutěžemi. Podrobnější 
informace získáte na plakátech k této akci.

(HS)

Výprava do obory Holedná (22. června)

Výprava do obory Holedná pro děti, které navštěvují Ve-
selé cvičení pořádané TJ ČOS SOKOL Troubsko, se uskuteční 
v neděli 22. června  v odpoledních hodinách. Sraz dětí bude 
v  14.45 hod. před vstupem do obory pod kohoutovickým 

kopcem. Ukončení výpravy je plánováno na cca 17 hod. Více 
informací se dětí dozví na cvičení v červnu. 

Tako akce je poslední sportovní akcí před letními prázd-
ninami. 

 (BK)

       Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k  životnímu jubileu v  měsíci 
červnu a červenci 2014 těmto našim spoluobčanům:

pan Petr Molák, ul. Nár. Odboje  .................................... 70 let
pan Eduard Čupa, ul. Veselka  ........................................ 72 let
paní Olga Ulbrichová, ul. U rybníka  ............................ 73 let
paní Helena Musilová, ul. Nár. Odboje  ....................... 74 let
paní Marta Mrkvicová, ul. Pod vinohrady  ................. 75 let
pan Milan Vodáček, ul. U dráhy  .................................... 75 let
paní Zdenka Putnová, ul. Nár. Odboje  ....................... 75 let
pan Antonín Buček, ul. Nová  ......................................... 77 let
pan Lubomír Gromszký, ul. Nár. Odboje  ................... 78 let
pan Hynek Martínek, ul. Pod vinohrady  .................... 79 let
pan Jaroslav Tesař, ul. Vyšehrad  .................................... 80 let
pan Rudolf Grydil, ul. Sadová  ........................................ 80 let
pan Jan Helán, ul. U rybníka  .......................................... 81 let
paní Olga Křížová, ul. Hodakova  .................................. 81 let
paní Jitka Bartáková, ul. Zahradní ................................ 84 let
paní Blanka Bartoňková, ul. Zámecká  ........................ 84 let
paní Anděla Vašulínová, ul. Nár. Odboje  ................... 85 let
pan Vladimír Halouska, ul. Pod vinohrady  ................ 85 let
paní Františka Mahnová, ul. Jihlavská  ........................ 87 let
paní Marie Kavalcová, ul. Nár. Odboje  ....................... 87 let
paní Pěva Králová, ul. Družstevní  ................................. 88 let
paní Josefa Hoblíková, ul. Nár. Odboje  ...................... 89 let
paní Blažena Nečesaná, ul. Vyšehrad  .......................... 91 let
paní Anna Pazourková, ul. Nár. Odboje  ..................... 91 let
paní Růžena Vyziblová, ul. U rybníka  .......................... 91 let

Přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do dalších let.

                                    
Matrika OÚ, L. Chaloupková

       Sportovní informace

  Troubská sokolovna - 13. července: 90 let od 

slavnostního otevření

Připomeňme si nejprve, že v roce 1911 založili mladí, nad-
šení vlastenci Tělocvičnou jednotu SOKOL. Hned od počátku 
rozvíjeli členové Sokola činnost tělocvičnou, ale také spole-
čenskou, kulturní a zábavní (divadla, taneční zábavy, hudeb-
ní produkce, zvláště národopisné pásmo tanců v troubských 
krojích ve  dnech svatodušních svátků). Veškerá činnost se 
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prováděla v  hostinci br. Šalplachty, na  dvoře u  br. Tomáše 
Kroupy, na louce u kaple a br. Jos. Kosteleckého na Veselce. 
Chod těl. jednoty řídili starostové. Prvním byl br. Ant. Kroupa, 
po čtyřleté válečné přestávce br. Jos. Kocman st., pak br. Jos. 
Kostelecký a od roku 1922 učitel (legionář) br. Frant. Vašulín, 
který vedl těl. jednotu až do roku 1950. To úvodem, a  nyní 
o sokolovně. 

Po válce se od roku 1918 činnost značně rozšířila. Na př. 
v  letech 1918-1922 bylo uspořádáno na  48 většinou veřej-
ných vystoupení (z toho 18 divadel). Dosud užívané prostory 
byly již nevyhovující. Na  výborových a  členských schůzích 
se objevovaly návrhy na  postavení vlastní tělocvičny. Byly 
zakoupeny 4 parcely mezi cestou na  liškách a  hlavní silnicí 
za 2 000 Kč. Na mimořádné valné hromadě 3. prosince 1922 
byla stavba sokolovny schválena, a to v podobě: tělocvična 
a  jeviště, předsíň s hlavním vchodem a šatna – rozsah 10 x 
20m. Stavbu zahájil stavitel br. Josef Buček 1. dubna 1923, 
stolařské práce br. Emanuel Kříž, oba z Bosonoh. Základní ká-
men byl položen 29. dubna. Slavnost doplněna veřejným cvi-
čením na zahradě u Sobolů. Stavba ukončena v srpnu 1923 
celkovým nákladem 120.000 Kčs.Všichni členové odpracovali 
předepsanou pracovní povinnost a platili do stavebního fon-
du schválené příspěvky. Největší fi nanční pomoc 45  000 Kč 
poskytl br. Jan Doležal z č. p. 51. Již v srpnu se pořádaly mladé 
hody, koncem roku 1923 bylo vybaveno jeviště a na Vánoce 
se hrálo divadlo se zpěvy Z českých mlýnů a konaly se další 
akce. Svítilo se acetylénovými lampami, topilo v  pilinových 
kamnech.

Slavnostní otevření sokolovny bylo uspořádáno 13. čer-
vence 1924. Při tom provedeno veřejné cvičení a pak taneč-
ní zábava. Z  prodeje vstupenek a  symbolických cihel byl 
výtěžek 2441,93 Kč. Členská základna v  té době čítala 86 
mužů a 24 žen. Finanční situace – jmění 149 298 Kč – dluhy 
62  650 Kč. V  dalších letech se sokolovna postupně měnila. 
V roce 1925 zavedeno elektrické osvětlení. V roce 1926 zřídili 
legionáři v sokolovně kino Zborov, které těl.jednota po dvou 
letech odkoupila za 25 000 Kč a provozovala je až do postát-
nění v roce 1945. V roce 1930 položeny v tělocvičně parkety. 
V roce 1934 přistaven tzv. malý sál, propojený s tělocvičnou 
dvěma velkými průchody, o dva roky později pak kuchyňka. 
Také musely být nějaké záchody. Voda nebyla. Splácení dluhů 
se dařilo zajišťovat především z  výnosů kulturně společen-
ských podniků a z nálevu, převzatého v roce 1932 od br. Šal-
plachty, který těl. jednotě za dlouhodobý pronájem zaplatil 
10 000 Kč. Žádné dotace od obce, sokolské župy, ČOS nebo 
jiných zdrojů neexistovaly. 

Za fronty byla granátem proražena střecha nad jevištěm. 
Poslední splátka dluhů byla splacena Občanské záložně v Bo-
sonohách v roce 1945 částkou 190 000 Kč.

Po revoluci v roce 1990 byla sice ČOS(Česká obec sokol-
ská) i  troubská Tělocvičná jednota SOKOL obnoveny, soko-
lovna však vrácena nebyla. V  majetku ČOS zůstal pozemek 
pod sokolovnou a  přilehlé letní cvičiště, takže těl. jednota 
SOKOL-ČOS se dostala do období roku 1919, viz začátek to-
hoto popisu.

Závěrem je potřeba doplnit, že mezi roky 1992 až 2002 
došlo k řadě změn, které změnily stav 

budovy i  charakter činnosti. Nejprve byly zazděny prů-
chody mezi tělocvičnou a malým sálem-omezeny podmínky 
pro pořádání větších společenských akcí a  cvičebních vy-
stoupení. Zaveden vodovod, zřízeny splachovací záchody. 
Zabudováno ústřední topení a  plynofi kace. Při generální 

přestavbě kolem roku 2002 položena nová podlaha v  tělo-
cvičně, snížen strop v tělocvičně i na bývalém jevišti (to bylo 
zazděno), vybudováno moderní sociální zařízení, vyměněna 
původní okna za plastová, opravena mininářaďovna. To vše 
vedlo k tomu, že byly zlikvidovány všechny divadelní kulisy 
a další zařízení (elektrorozvodna, refl ektory, rampa, provaziš-
tě, opony a závěsy), dále vyřazeno cvičební nářadí, pro které 
nezbylo místo (troje bradla, kůň, kolovadla, závodní kladina). 
Celkový prostor je rozdělen přibližně tak, že asi polovina je 
určena provozu pohostinství a  druhá polovina pro činnost 
tělocvičně sportovní.

S povděkem je třeba vyzdvihnout, že po celou dobu trvá-
ní sokolovny je přístupná dětem 

základní a mateřské školy.

Končíme přáním, aby sokolovna trvale sloužila především 
svému heslu – v zdravém těle zdravý duch -  a starým sokol-
ským pozdravem NAZDAR!

Z pověření výborem Tělocvičné jednoty SOKOL Troubsko  

 Jiří Vašulín
Pozn.                                       
Sokolové se oslovovali bratře (vysvětlivka ke zkr. br.)
 

       Napsali nám

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

★ ★ ★

Zprávy z Katolického domu (KD)

Na valné hromadě spolku, která se konala 8. dubna, jsme 
zhodnotili práce, které jsme v  uplynulém období vykonali. 
Do budoucna plánujeme řadu akcí, z nichž v nejbližší době 
bude oprava části nejvíce zdevastované střechy. Můj dík pa-
tří paní starostce, členům rady a celému zastupitelstvu obce 
za poskytnutou dotaci na tuto opravu. Byla rovněž provede-
na volba výboru spolku, který zůstal v původním složení.

Vzhledem k rostoucímu zájmu o pronájem sálu a salonku 
bude zjednodušeno jejich objednávání. Zájemci se dohod-
nou přímo s panem hostinským na termínu pronájmu, na ob-
jednávkách jídel a pití a na době, po kterou jim bude personál 
hostince k dispozici. Hostinský pak nutné údaje sdělí hospo-
dáři spolku, který vystaví účet za pronájem a energie a do-
hodne se s ním na způsobu úhrady. Personál hostince bude 
ručit za bezpečí a uzamčení celé budovy po odchodu hostů. 
Z požárně bezpečnostních důvodů není povoleno v salonku 
používat jakékoliv vařiče.

Svépomocí jsme provedli vymalování šatny a  nátěr zá-
bradlí. Šatnu jsme vybavili nástěnnými hodinami a  novými 
svítidly. 

Trápí nás přístup do šatny, hlavně nebezpečné unikátní 
schodiště, které je navíc opatřeno nepěknými mřížemi. Toto 
budeme řešit, pokud získáme dostatek fi nančních prostřed-
ků.

Rovněž je nutné vymalování sálu, což se pokusíme stih-
nout do konce tohoto roku.
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Nově vysazený strom úspěšně přežil zimu, o čemž svědčí 
jeho pěkné listy.

Abychom zpříjemnili hostům posezení venku před budo-
vou, vysadili jsme poblíž stromu ještě keř magnolie. 

 Pavel Mífek
 předseda spolku

★ ★ ★

Vycházka na Podskalní mlýn

Tak jsme si vyšli já, bráška a maminka na uklízecí vycház-
ku na  Podskalní mlýn. Protože tuto výpravu podnikáme již 
druhé jaro, vzali jsme si s sebou tašky. Už na začátku výpravy 
jsme viděli, že budeme mít úspěch. Podél cesty byla spous-
ta odhozených plastových lahví, a tak jsme začali plnit naše 
tašky. Došli jsme až ke mlýnu a cestou zpět jsme již pet láhve 
neměli kam dávat. Maminka říkala, že jsou to hřiby. Zelené 
petky jsme pojmenovali holubinky zelené a  bílé byly žam-
piony. Všechny odpadky jsme pak cestou domů vyhodili do 
kontejneru. Nakonec to bylo docela zábavné a hřál nás pocit, 
že jsme uklidili kousek přírody kolem nás. 

Tak co, přidáte se příště?

 Anetka a Lukášek Pavlíkovi, Troubsko

★ ★ ★

Chodník na Veselce je pro chodce nebo na parkování?

Na Veselce máme nový chodník, to je věc známá. Troufám 
si říct, že většině obyvatelů se líbí. Nyní, když k němu přibude 

i nová silnice, bude to na Veselce opravdu pěkné. Jen je velká 
škoda, že někteří obyvatelé Veselky si pletou nový chodník 
s parkovacím místem pro auto. Pokud vím, tak KAŽDÝ řidič 
by měl vědět, že na chodníku se neparkuje. A co teprve když 
může zaparkovat v prostoru předzahrádek u domu (ve vjez-
dech na  pozemku majitele domu) nebo na  protějším okra-
ji silnice, popřípadě kousek dále na  protějším okraji silnice. 
Chodník je odvozen od slova chodit. Z názvu také vyplývá, 
že je určen pro chodce, NE pro dopravní prostředky. Nebo je 
parkování na chodníku OK?

 (HS)

★ ★ ★

Hřbitov v obci Troubsko

Troubsko je starobylou obcí, jejíž původ sahá do daleké 
minulosti, což je dokladováno četnými archeologickými ná-
lezy. Z písemných záznamů je také známo, že farnost troub-
ská byla založena v  roce 1329. Původní starý farní kostelík 
stával na stejném místě jako nynější, byl však menší a svým 
hlavním vchodem a věží byl obrácen ke Střelicím. Kolem něj 
začal vznikat hřbitov, který sloužil pro tehdejší osady, patřící 
do farnosti, tj. Troubsko, Bosonohy, Ostopovice a  Popůvky. 
Jeden čas také Omice. 

Troubský hřbitov je pravděpodobně pokračováním pra-

věkého pohřebiště, které se nacházelo v  těsné blízkosti, 

za zdí nynějšího hřbitova, v trati „Za kostelem“, což potvrdil 

archeologický průzkum. 

Původní hřbitov byl v těsné blízkosti kolem celého kostela 
a pokračoval směrem k Bosonohám. Končil na terénním zlo-
mu, na úrovni dnešní márnice. Tato stará, horní část hřbitova 
je obehnána silnou kamennou zdí. Je velmi pravděpodob-
né, že pochází z doby postavení nového, (nynějšího) kostela 
na místě starého kostelíku.

V  rozích na  každé straně horní části byla vysazena 

lípa, každá je dnes mohutným stromem. Uprostřed této 

čtvercově vytvořené horní plochy hřbitova byl teprve 

v roce 1927 postaven hlavní hřbitovní kříž. 

Po  první světové válce se hřbitov rozšiřuje od terénní-
ho zlomu směrem k Bosonohám o spodní část a je rozdělen 
ve své polovině přístupovou cestou k hrobům na dvě části. 
Vzrůstající počet obyvatel obce a celé farnosti si vyžádal další 
rozšíření hřbitova. Toto rozšíření bylo pokračováním spodní 
části hřbitova směrem k železniční dráze, začalo se mu říkat 
nový hřbitov. Celá spodní část a pokračující část nového hřbi-
tova byla uzavřena zdí z prefabrikátů v roce 1974.

Další rozšířená část hřbitova směřující od nového hřbitova 
k potoku, je uzavřena prozatímním plotem z drátěného ple-
tiva. Z této poslední části bylo vybudováno schodiště, které 
vede (proraženou původní zdí) ke hrobům na střelické straně 
kostela. (2007).

Vstup na hřbitov je umožněn třemi vchody, každý z nich 
je opatřen kovanou branou. Jedna z  bran umožňuje pří-
stup z ulice Lišky, které předchází staré schodiště s křížem 
z dob Sekenberků. Horní bránu, kterou se prochází do pro-
storu před kostelem od hlavní silnice, (od Bosonoh) zdobí 
dvě sochy, a to sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, 
které byly k této bráně převezeny od mostu před zámkem 
v  polovině padesátých let 20. století, z  důvodu regulace 
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potoka. Třetí, spodní brána umožňuje přístup na  spodní 
část hřbitova a  na  několikrát rozšířený tzv. nový hřbitov 
(rozšiřován je směrem k potoku). 

Na  rozhraní horní a  spodní části hřbitova stojí márnice 
pro potřeby hrobníka. Tato márnice byla zbudována asi v po-
lovině minulého století. Původní márnice stála v horní části 
hřbitova, napravo od horní brány, což dokládají staré po-
hlednice. V těchto místech se také nacházel vchod do krypty, 
ve které byly uloženy ostatky rakouského vojína Hugo Ptáč-
níka, jediného syna posledního troubského majitele zámku 
a velkostatku v Troubsku. Padl asi roku 1916 na ruské frontě. 
Jeho ostatky byly zřejmě převezeny do Troubska, poněvadž 
jeho pozdějšího pohřbu byl (podle vlastního soukromého 
zápisu) přítomen odborný učitel Karel Kilián z Bosonoh, byd-
lící v Troubsku za železniční drahou. (Na žádných seznamech 
padlých ve světových válkách, ani mezi ostatními troubskými 
legionáři není jeho jméno uváděno.). 

O několik metrů níže stál domek hrobníka, č. p. 77, (uni-
kátní lidová stavba), který byl však na začátku devadesátých 
let 20. století nepromyšleně a  zbytečně odstraněn. Domek 
měl malý dvorek obehnaný zdí. Na  dvorku byl menší seník 
a drobné stavby na chov domácích zvířat (koza, slepice, krá-
lík), sloužící pro obživu hrobníka. Pod domkem se nacházel 
sklep, který přesahoval půdorys domku. Svého času byl nale-
zen v hrobařově domku u sklepa náhrobní kámen s nápisem, 
který zároveň pokládá otázku: kde je hrob Matyáše Munky?

 
Leta od narození Syna Božího

tisícího pětistého sedmdesátého prvního

umřel jest urozený vladyka

Pan Matyass Munka z Eywančic

tuto jest pochován a odpočívá

až ho Pán k sobě powolá.

(Zápis v soukromé kronice pro rok 1571.)

Na tomto náhrobním kameni je nad výše uvedeným nápi-
sem vytesán rytířský znak. Znak je vytesanými listy rozdělen 
na dvě poloviny, uprostřed je rytířská přilbice. Dolní polovina 
má dvě pole. V horním stojí holub se dvěma pásky na krku, 
ve spodním je vytesána šestipaprsková hvězda. V horní polo-
vině znaku jsou dvě holubí rozpjatá křídla, tvořící tak věnec, 
z něhož ještě z každé strany vybíhá 7 ocasních per. Ve věnci 
stojí týž holub se dvěma pásky na krku, podle věnce asi čtr-
nácti perový a nad ním se vznáší opět ona hvězda.

Náhrobní deska byla přenesena do kaple v kostele Božího 
hrobu.

Troubský hřbitov sloužil od počátku jeho zřízení pro 
všechny obce farnosti. Snaha vybudovat svůj vlastní hřbitov 
byla jen v Bosonohách již před první světovou válkou (1912). 
Po I. světové válce, v roce 1918, se snažili členové lidové stra-
ny zřídit hřbitov na horním konci vesnice za kapličkou, jejich 
žádosti však nebylo nikdy vyhověno pro velký odpor „pokro-
kových stran“ za vedení tehdejšího starosty.

V  prosinci roku 1970 byla obec Bosonohy připojena 
k městu Brnu, ale dále zůstala ve farnosti troubské. Tak je da-
tován prvopočátek nesnází, které se začaly více projevovat 
po roce 2000. Problém byl v tom, že obec Bosonohy, nynější 
městská část Brna, má „svůj“ hřbitov v Brně na Vídeňské ulici, 
ale občané požadují pohřby v Troubsku. Náklady na provoz 
a údržbu hřbitova jsou značné, takže obce farnosti fi nančně 
přispívají poměrnou fi nanční částkou.

Pamětihodnosti na hřbitově

•  Dřevěný misijní kříž na  čelní kostelní zdi (vlevo od 
vchodu do kostela) z roku 

•  Hlavní hřbitovní kříž z roku 1927
•  Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriana (18. století). 

Obě sochy jsou umístněny před vchodem na kostelní 
nádvoří.

•  Kříž před vchodem do kostela z roku 1828 - s nápisem: 
O Ježíši, k cti své kříž tento z lásky zde jest zhotoviti dal 
František Doležal. Uděl nám při smrti kříže obejmutí. 
Amen.

•  Stará hřbitovní zeď a kované vstupní brány.· 
•  Památník na  novém hřbitově, který nese nápis: Obě-

tem válek. Zemřeli, aby národ svobodně žil. 
•  Boží muka stojící před vstupem do spodní části hřbito-

va.
•  Nepřístupná krypta pod hlavním oltářem s ostatky ro-

diny Sekenberků: 
  Tomáš Sekora ze Sekenberku, rytíř – zemřel v  roce 

1740, Anna Cecílie ze    Sekenberku, zakladatelka kos-
tela, zemřela v roce 1787, Marie Cecílie ze Sekenberku, 
zakladatelka zámecké kaple a kaple Všech svatých na-
proti faře zemřela v  roce 1806. Vchod do této krypty, 
který je nyní zazděný, je z  Božího hrobu, jak je nazý-
vána kaple kostela. Byl otevřen za kaplana P. Oldřicha 
Mifka v padesátých letech minulého století. (Měl jsem 
sám možnost vidět ostatky největších blahodárců naší 
obce.)

•  V roce 1778 byl pro hřbitov zhotoven sloup se sochami 
Nejsvětější Trojice, který je dnes umístěn na ulici Školní 
před školou. 

Náhrobní nápisy

Na  troubském hřbitově najdeme jen jeden epitaf, který 
se vztahuje k literatuře. V dolní části starého hřbitova je hrob 
s mramorovou deskou, na kterém jsou napsána slova Jiřího 
Wolkera: „Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen 
srdcí několik se zachvěje v rose, jak k ránu květiny…“. Jen někte-
ré starší hroby nesou celovětné nápisy, ostatní jen kratičké 
či jednoslovné. Na nových pomnících je jich už bohužel po-
skrovnu, čímž se sami ochuzujeme.

 
Na hřbitově kdysi… 

Ještě na začátku 20. století (cca 1920 a dříve) byla nad hro-
bem nebožtíka navršena nízká mohyla, kolem obrostlá tra-
vou a nahoře malým záhonkem. Za mohylou stál pískovcový 
kvádr s křížem, s oválnou tabulkou a někdy i s  fotografi emi 
nebožtíků. Téměř všechny kříže byly litinové, černě smaltova-
né, a některé ozdoby byly natřeny stříbřenkou nebo pozlát-
kem. Na některých z nich visela vkusná lampa z olova a skla 
pro věčné světlo.

Kamenné pomníky a  jiné náhrobní desky začaly teprve 
po druhé světové válce. Škoda jednoduchých železných kří-
žů a  mohyl, neboť jedině symbol Ukřižovaného a  skromná 
jednoduchost patří na  hřbitov, na  místo absolutní rovnosti 
a spravedlnosti.

Dříve se chodilo na  hřbitov ponejvíce v  neděli, po  ran-
ních bohoslužbách, aby pozůstalí v kleče, tichu a modlitbách 
zavzpomínali na  své milé. Jenom na  svátek Všech svatých 
a o Dušičkách (1. a 2. listopadu) zdobili hroby bílými chryzan-
témami a na kříže věšeli umělé věnce, které měli uschované 
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od pohřbu. Hořící svíčky a voskové kalíšky po oba dny dlou-
ho do noci osvětlovaly zahradu mrtvých. Jinak celý týden byl 
na hřbitově klid a mír. Starý hřbitov byl opravdovým místem 
věčného odpočinku. Novodobý hřbitov se postupně stal 
ukázkou blahobytu pozůstalých…

Na hřbitově dnes…

Hřbitov je místem odpočinku našich předků i dnes. Ti však 
již nemají takový klid, jak tomu bylo dříve. Pro mnohé se totiž 
stává parkem, protože mnohdy není jiné možnosti. Je smut-
né, když návštěvník sebou bere na hřbitov psa. Na hřbitově 
pomalu mizí listnaté stromy, jsou nahrazovány jehličnany, 
které zdaleka nepřinášejí to kouzlo starých hřbitovů a  stín 
mrtvým už vůbec. Uživatelé mají k  dispozici rozvod vody, 
koše a kontejnery na odpad, WC.

A kolem toho místa s tak potřebným tichem je komunika-
ce, jejíž provoz tichu také nepřidá. 

 P. Veleba (květen 2014)

★ ★ ★

Co se v obci změnilo?

Pomalu nám končí 4leté volební období, ve kterém došlo 
k  významné změně v  řízení obce a  po  mnoha letech vlády 
v  obci převzalo vedení obce Sdružení nezávislých kandidá-
tů (SNK) a ne politická strana. A právě na konci každé etapy 
by mělo následovat hodnocení úspěchu a případných neú-
spěchu hodnocené etapy. Pro mne jako občana obce Troub-
sko je nejdůležitější to, co ovlivnilo nebo změnilo můj život. 
Osobně si myslím, že za poslední 4 roky se povedlo mnoho 
věcí. Asi se mi nepodaří vzpomenout si na vše, ale pozitivní 
změny určitě nastaly v těchto oblastech:

a)  obecní úřad se otevřel občanům. Změnilo se prostředí 
novou výmalbou, obnovil se inventář, vybudovalo se 
zázemí pro zaměstnance, došlo i k drobným personál-
ním výměnám, služby obce a státu fungují tak jak mají,

b)  změnilo se informování občanů. Zpravodaj Troub-
sky hlasatel se začal zdarma dostávat do poštovních 
schránek, na webových stránkách se průběžné aktua-
lizují údaje, implementací bezdrátového rozhlasu do 
celé obce se podařilo efektivně informovat o  dění 
v obci,

c)  v odpadovém hospodářství se obec zaměřila na třídě-
ní odpadu. V  roce 2010 byla k  dispozici čtyři sběrná 
hnízda s  nádobami na  separaci, nyní jich je dvojná-
sobek. Už se netřídí jen sklo a plast, ale na sběrných 
místech jsou nádoby na papír a bioodpad. Začaly se 
recyklovat zářivky, elektrospotřebiče nebo textil,

d)  dokončuje se IV. etapa kanalizace. Vypadá to, že v 21. 
století se přestane odpad shromažďovat v  žumpách, 
ale dostane se do čističek k dalšímu zpracování,

e)  zlepšila se čistota obce nejen tím, že se zvýšil počet 
pracovníků údržby, ale z  veřejně dostupných zdrojů 
vím, že v loňském roce byl zakoupen nový traktor, kte-
rý byl navíc doplněn o potřebné příslušenství.

f )  začaly se rekonstruovat chodníky a dokonce celé ulice, 
což v minulosti bylo spojené pouze s velkými investič-
ními akcemi...

g)  a mohl bych pokračovat...

Je však také nutné vzpomenout, co se dle mého názoru 
nepodařilo, přestože si to dalo SNK do volebního programu:

•  dokončení územního plánu - nemám k dispozici po-
drobné informace, jen vím, že uzemní plán není do-
končen,

•  vybudovaní Ekodvora. Ani Ekodvůr není a  to je ško-
da, protože ne vše se dá hodit do separačních nádob. 
Prý je problémem umístění, snad se to v  budoucnu 
 podaří,

•  vybudovaní chodníků v  místech, kde by byl chodník 
žádoucí - např. od železniční trati směrem k Podskalní-
mu mlýnu a musím zmínit i neřešenou oblast cyklos-
tezek.

Co napsat závěrem? Osobně věřím, ze SNK, pokud bude 
v podzimních volbách kandidovat, dostane příležitost nena-
plněné cíle realizovat. Je vidět, že i bez podpory velkých poli-
tických stran to v komunální politice funguje. 

 Jiří Jízdný, Troubsko

★ ★ ★

       Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 113 – sousední, slá-

vy a spanilá. 
Správné vyluštění tajenky zaslalo 9 osob. Vylosovány byly 

a cenu obdržely - Kateřina Szemánová, Veronika Adámková 
a Kateřina Vitová.

Na tradiční křížovku se můžete těšit v dalším čísle zpravodaje.

(BK)

       Zdravý životní styl 

Glukózo-fruktózový sirup a naše zdraví

Glukóza a fruktóza 

Glukóza (hroznový cukr) je základní monosacharid. Může 
se podílet na složení jiných sacharidů, např. sacharózy (řepný 
cukr), laktózy (mléčný cukr), škrobů. Tělo spotřebuje glukó-
zu jako palivo nebo ji uloží v podobě glykogenu jako zásobu 
energie. Pokud už v játrech a svalech, kam se ukládá glyko-
gen, není místo, glukóza se ukládá v podobě tělesných tuků. 
Glukóza ovlivňuje vylučování inzulínu, na stoupající hladinu 
glukózy v krvi tělo reaguje zvýšeným vylučováním inzulínu. 
Vyšší množství inzulínu v těle vyvolává pocit hladu a po-

třebu cukru.

Fruktóza (ovocný cukr) patří mezi monosacharidy, je ob-
sažena v ovoci, některé zelenině a v medu. Fruktóza se vstře-
bává až ve střevech a zpracovává se v játrech. Fruktóza ne-

vyvolává vylučování inzulínu slinivkou břišní, proto bývá 

doporučována diabetikům jako náhradní sladidlo. Fruk-
tóza se metabolizuje pouze v játrech na tuk, který se ukládá 
zejména v oblasti břicha.

Co je glukózo-fruktózový sirup

Glukózo-fruktózový sirup (High Fructose Corn Syrup) je 
jak název napovídá, nejčastěji vyráběn z  geneticky modifi -
kované kukuřice, je proto sporné, zda lze glukózo-fruktózový 
sirup považovat za přírodní sladidlo. Při výrobě glukózo-fruk-
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tózového sirupu se nejprve zrno rozemele, oddělí se škrob 
a  přidají se enzymy, které přemění část glukózy na  fruktó-
zu. K  výrobě glukózo-fruktózového sirupu může být použi-
ta i  pšenice, což je zejména v  Česku, rýže a  další obiloviny 
a brambory. 

Glukózo-fruktózový sirup škodí nejen štíhlé linii

Významnou složkou glukózo-fruktózového sirupu je fruktó-
za, ve kterou se přeměnila část glukózy. Fruktóza se metaboli-
zuje pouze v játrech na tuk, který se ukládá hlavně v oblasti bři-
cha jako útrobní tuk, což má za následek kromě obezity vznik 
metabolických onemocnění včetně diabetu 2. typu, ztučnění 

jater, zvýšení hladiny kyseliny močové v  krvi. Fruktóza se 
přeměňuje na tuky, které jsou z velké části triglyceridy, hojně 
přijímané v živočišných tucích. Nadbytečné triglyceridy se spo-
lu s nadbytečným cholesterolem ukládají v podobě lipoprotei-
nů ve vnitřních stěnách cév, kde vytvářejí aterosklerotické pláty 
a  zužují cévy, čímž působí onemocnění srdce a  cév. Fruktóza 
podporuje chuť k jídlu, některé vědecké studie dokonce zjistily, 
že fruktóza snižuje citlivost leptinu, hormonu sytosti, tím půso-
bí větší pocit hladu a následné přejídání se a tloustnutí a vyšší 
riziko všech nemocí způsobených obezitou.

Fruktóza je i v ovoci

Fruktóza je obsažena v ovoci, ale kromě ní je v ovoci velké 
množství vlákniny, které působí pomalejší vstřebávání všech 
látek, i fruktózy. Kromě vlákniny je v ovoci obsaženo mnoho 
enzymů, které se podílejí na štěpení sacharidů. Vlákninu ani 
enzymy v glukózo-fruktózovém sirupu nenajdeme. 

Kde můžeme najít glukózo-fruktózový sirup

Glukózo-fruktózový sirup nemá pouze toto označení, ale 
bývá také označován termíny „přírodní cukr“, fruktózový sirup, 
glukózový sirup. Jelikož je glukózo-fruktózový sirup levnější 
a má vyšší sladivost než cukr, lze se s ním setkat v mnohých 
potravinách, např. v  trvanlivém pečivu, některém sladkém 
pečivu, cukrovinkách, džusech, jogurtech, jogurtových nápo-
jích, slaných pochutinách, šunce a dokonce i v masu. Přesněji 
řečeno v masných výrobcích, je-li na etiketě napsáno maso, 
musí výrobek obsahovat 100 % masa, což skutečně obsahuje, 
je to dáno legislativou. U masných výrobků je situace jiná, dle 
zákona nemusí masný výrobek obsahovat 100 % masa, a také 
ho obvykle neobsahuje, zato kromě různých látek obsahuje 
i glukózo-fruktózový sirup.

Jak se mu můžeme vyhnout

Glukózo-fruktózový sirup je přidáván do mnoha potravin, 
je proto třeba číst složení výrobků na obalu, např. v mletém 
masném výrobku by člověk běžně nehledal glukózo-fruktó-
zový sirup. Přesto ho tam najde uvedený na etiketě na spodní 
straně vaničky. Je těžké se úplně vyhnout glukózo-fruktózo-
vému sirupu, najdeme ho v mnoha potravinách. Proto se do-
poručuje omezit příjem sladkých nápojů (limonád, džusů), tr-
vanlivého pečiva, sušenek, sladkostí a dalších pochutin (např. 
slaných krekrů), do kterých je přidáván.

Jedno z tajemství obezity je odhaleno. Otázkou zůstává, 
proč je glukózo-fruktózový sirup přidáván do mnoha potra-
vin, přestože má velký vliv na vznik obezity, o jejímž nárůstu 
se stále hovoří, proč není do mnoha potravin místo glukózo-
fruktózového sirupu přidávána zdraví prospěšná stévie, která 
je také levná a je nenáročná na pěstování. 

Zdroj: http://cz.opinionspost.com/glukozo-fruktozovy-si-
rup-nase-zdravi

(EŠ)

       Troubský hrnec

Mufi ny

Přísady: 3 sklenice polohrubé mouky, 1 
sklenice cukru, 1 sklenice oleje, 1 sklenice mlé-
ka, 2 vejce, ½ prášku do pečiva, 1 vanilkový cukr.

Postup: Všechny suroviny smícháme do-
hromady. Pak přidáme kousky čokolády, rozinky nebo brusin-
ky, oříšky nebo něco dle vaší chuti. Těstem plníme papírové 
košíčky (větší) – do poloviny výšky. Pečeme asi 15 – 20 minut 
při 175 stupních. Z tohoto množství je přibližně 25 kusů.

Pomazánky s pivem

Lučinová pomazánka

Přísady: 250 g Lučiny, 50 g másla, 50 ml tmavého piva, 
trochu hořčice, worcestrové omáčky, sůl a pepř.

Postup: Lučinu ušleháme s  máslem a  pivem do pěny. 
Vytvořenou pěnu dochutíme trochou hořčice, worcestrové 
omáčky, solí a pepřem

Romadúrová pomazánka 

Přísady: 1 cibule, 50 ml světlého piva, 100 g měkkého 
tvarohu, 100 g romadúru, trochu mletého kmínu, nasekanou 
petrželku, sůl a pepř.

Postup: Drobně nakrájenou cibuli smícháme s  pivem, 
tvarohem a romadúrem. Dochutíme mletým kmínem, petr-
želkou, solí a pepřem.

                                                      (HS)

       Jak se máte, sousede?

Milý sousede,
i  když nevím kdo jste (asi malinko tuším), chtěla bych 

Vám poděkovat za náměty na příspěvky do Hlasatele. Je to 
velice milé, když někdo projeví zájem podílet se na obsahu 
Hlasatele a  věnuje čas tomu, že něco vyhledá a  přinese do 
mé poštovní schránky. V dnešní době je to neobvyklé! Tímto 
upřímně velmi děkuji. 

A co bylo ve schránce? Několik rad jak zatočit s běžnými kaž-
dodenními věcmi, třeba: citron je věrný pomocník – když jeho 
šťávou vyčistíte starší nerezové nádobí, které již nemá ten blýs-
kající lesk, tak bude jako nové. Z toho se nabízí nápad, jestli by 
citrónová šťáva naleštila i nerezový odsavač, troubu apod. Roz-
hodně vám citrónová šťáva zabere na zčernalé stříbrné šperky, 
které pak vyleštěte jelenicí. Dokonce, když v lednici zapomene-
te hlávkový salát, který stoprocentně zvadne, můžete ho dostat 
do kondice tím, že ho dáte na 15 minut do citronové vody.

Ještě jedna rada se mi líbila. Léto bude, jen co se naděje-
me a začnou růst houby. Pokud si houby nasušíte nebo vám 
přeschnou, je výborné tyto sušené houby roztlouci v hmož-
díři nebo umlít v mlýnku na konzistenci prášku. Vzniklý prá-
šek můžete používat jako koření do polévek a omáček. Třeba 
děti, když vidí v polévce nebo omáčce houbu, tak ji nechtějí 
jíst. Pokud použijete houbový prášek, můžete je ošálit.

Tak mě napadá, až potkáte souseda, který se bude tvářit 
jako citrón, uvařte mu polévku s houbovým práškem, třeba 
se mu nálada zlepší, když uvidí, že nejsou všichni lidi zamě-
ření jen na sebe. 

Houby vybírejte prosím jenom jedlé.
 (HS)



14.

       Inzerce

� PRODÁM VČELÍ MED OD VČELAŘE Z VYSOČINY. Medo-
vicový za 120 Kč, květový za 100 Kč. E. Šmahlíková - Troubsko, 
tel. 602874958

� PRODÁM 

- rodinný dům 
v Bosonohách 3+1 
se zahradou. 
Cena 2 599 000 Kč.  
Telefon: 737 961183

Troubský hlasatel, zdarma. Vydavatel: Obec Troubsko (www.troubsko.cz). Počet výtisků tohoto čísla: 710 ks. Vychází: 6x ročně. Redakční rada: Blanka Končická (BK), 
Helena Sedláčková (HS), Eva Šmahlíková (EŠ), Zuzana Jasinková (ZJ), Petr Kaniok – korektury textu. Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: 

zpravodaj.th@seznam.cz. Registrace MK ČR E 10287.  Grafi cká úprava a tisk: PROTIS spol. s r.o., Podolí. Uzávěrka dalšího čísla: 10. 8. Distribuce: září 2014.
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