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XXVI. ročník / č. 132 ČERVEN 2017

 Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,
 
čas se opět posunul zase o krůček dále a tak jistě už všich-

ni vyhlížíme léto a s ním spojené prázdniny, chvíle volna a čas 
dovolených.

Já se však vrátím o pár dnů zpět a připomenu sobě i vám 
všem událost, kterou žije obec po mnoho let. Touto velkou 
událostí jsou krásné svatodušní slavnosti. A zase se bylo na co 
dívat, malé děti v našem krásném troubském kroji byly opět 
úžasné. Dospělí se také nenechali zahanbit a tak vytvořili vel-
kou skupinu krojovaných stárků. Všechny nás tak přesvědčili 
o hrdosti nosit „troubský kroj“.

Chci proto poděkovat opravdu všem, kteří vytvořili krás-
nou atmosféru při těchto slavnostech. Mohu opravdu říci, že 
jsem na všechny hrdá a pyšná na to, že se nám všem tato tra-
dice daří pořád udržovat.

S  přáním krásně prožitých prázdnin a dovolených vás 
všechny srdečně zdraví

 Irena Kynclová 
 Starostka obce Troubsko

 Obecní úřad informuje

USNESENÍ III.  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-

STVA OBCE TROUBSKO konaného dne 3. května 2017 

v zasedací místnosti OÚ

Schvaluje: 

Usnesení č. III/1a: způsob hlasování zvednutím ruky – pro 
12; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. III/1b: diskusi k  jednotlivým bodům programu 
pro členy i pro veřejnost – pro 12; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. III/2a: doplnění programu o bod 4a – pro 12; 
proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. III/2b: program jednání doplněný o bod 4a – pro 
12; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. III/4: kupní smlouvu s vítěznou fi rmou HITL, s.r.o. 
se sídlem Dobelice 57, Moravský Krumlov na dodávku komu-
nálního traktoru za cenu 1 145 870Kč vč. DPH a pověřuje sta-
rostku k podpisu – pro 12; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. III/4a:Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo v poskyto-
vání komplexních služeb v odpadovém hospodářství a pově-
řuje starostku k podpisu – pro 12; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. III/5: darovací smlouvu s  fi rmou Prestav, 
spol.s.r.o., se sídlem Sochorová 3221/1, Brno na elektrické za-
řízení – osvětlení v počtu 7 ks za celkovou cenu 185.000 Kč 
vč. DPH a pověřuje starostku k podpisu – pro 12; proti 0; zdr-
žel se 0;

Usnesení č. III/6: vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 
1304/21 – pro 12; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. III/7: převod svěřeného majetku do užívání ZŠ 
a MŠ Troubsko – dle přílohy č. 3 – pro 12; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. III/8: účetní závěrku obce Troubsko za rok 2016 - 
pro 12; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. III/9: vyvěšení záměru na bezúplatný převod po-
zemku p. č. 450/1, o výměře 54 m2, druh pozemku: zastavěná 
plocha a nádvoří – pro 12; proti 0; zdržel se 0.
 
Usnesení č. III/10: odkup pozemku p.č. 1506/6, o výměře 
32 m2, za cenu 1000 Kč/m2 – pro 9; proti 1; zdržel se 2.

Bere na vědomí:

Usnesení č. III/11– informativní zprávy.

Určuje:

Usnesení č. III/1c – ověřovatele zápisu: paní Helenu Benešo-
vou a paní Helenu Sedláčkovou.

★ ★ ★

Zahajujeme projekt Virtuální Univerzita třetího věku

Obec Troubsko má možnost svým starším spoluobčanům 
umožnit vysokoškolské zájmové studium formou virtuální 
Univerzity třetího věku (www.e-senior.cz)

Spolupráce s Provozně ekonomickou fakultou České 

zemědělské univerzity v Praze

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) je 
aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době 
probíhá v různých podobách na téměř všech českých univer-
zitách. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy 
především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst 
a venkova je tato možnost aktivního využití volného času ne-
dostupná. Proto nabízíme možnost vzdělávání v naší obci a 
to formou virtuální výuky v konzultační místnosti. Výhodou 
je studium v místě bydliště, bez dopravy a v kolektivu, kte-
rý znáte.

Co to v praxi znamená? Jaká jsou kritéria přihlášení a 

nároky na studium?
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Studovat mohou osoby se statutem důchodce, invalid-
ní důchodce bez omezení věku, nebo osoba nezaměstnaná 
nad 50 let. Dosavadní vzdělání nerozhoduje. 

Časová náročnost studia je cca 1,5 hodiny 1 x 14 dní, (den a 
čas upřesníme po vzájemné dohodě a bude závazný pro celý 
semestr). Účastníci sledují přednášku v kolektivu, poté vypra-
covávají senioři kolektivní test. Mezi jednotlivými přednáška-
mi může senior studovat na internetu (doma, nebo v knihov-
ně), nebo za pomocí vytištěných materiálů. Vstupní přihlašo-
vací jméno a heslo (login) na portál k přednáškám je senio-
rům přidělován na základě písemné přihlášky podané v kon-
zultačním středisku (restaurace Sokolovna).

Vedoucí konzultačního střediska je pověřena paní Mgr. 
Jarmila Horská, která podává seniorům informace, vybírá 
společně se seniory témata semestrálního kurzu, v nejasných 
otázkách zastupuje seniory, provází a vede přednášky při vý-
uce, zajišťuje technické provedení výuky (spuštění předná-
šek), technicky pomáhá začátečníkům daného tématu, zajiš-
ťuje komunikaci a koordinaci mezi seniory a centrem projek-
tu Virtuální univerzity třetího věku.

Pověřená vedoucí není odborníkem daného tématu. 
Celý vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absol-

vovaných semestrů, nezávisle na čase. Za jeden semestr (půl-
rok) je vybírán poplatek od 150 do 300 korun podle seniory 
zvolených témat přednášek.

Témata přednášek Najdete na těchto stránkách: www.e-
senior.cz Je zde uveden popis tématu i krátká videoukázka. 
Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seni-
ora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodlou-
žit. Senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaz-
nosti, může semestr vynechat a poté opět pokračovat v dal-
ším semestru.

Po ukončení každého semestru senior obdrží Pamětní list, 
po ukončení šestého semestru je senior pozván na slavnost-
ní promoci do auly České zemědělské univerzity, kde obdrží 
„Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně 
může pokračovat v novém výukovém cyklu. 

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinně:

1.  účast na společných přednáškách – podpis prezenční lis-
tiny (omluva možná 2x, nutno samostatného doplnění 
přednášky)

2.  minimálně jednou úspěšně samostatně vypracovaný test: 
z každé přednášky (5 bodů z 10), počet opakování neome-
zený

3.  celkový závěrečný test (10 bodů z 24), pět možností opa-
kování

Své znalosti si senior ověřuje v samostatně vypracovaném 
(generovaném) testu, včetně okamžitého ověření správnost 
svých odpovědí. S výsledkem svého testu je seznámen jen on 
sám. Senior je na základě své písemné přihlášky registrovaný 
pouze v jednom konzultačním středisku (KS). Zúčastňuje se 
pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS. 

Předpokládáme, že bychom v Troubsku mohli začít zim-
ním semestrem v říjnu 2017. Na první nezávaznou schůz-
ku, vysvětlení formy studia a zodpovězení otázek, jsou zvá-
ni všichni zájemci. Schůzka proběhne v měsíci srpnu (datum 
upřesníme).

Zájemci, kteří by měli zájem zúčastnit se pilotního kurzu 
– Astronomie, se musí přihlásit písemně na e-mailovou ad-

resu jarmila.horska@seznam.cz, nebo osobním dodáním do 
schránky (Mgr. Jarmila Horská – Nár. odboje 107) a to do 31. 

července. Uveďte své jméno, příjmení, bydliště, kontakt a 
věk.

První přednáška: 0. pilotní kurz – Astronomie bude 
1. září v 15.00 hod. v restauraci Sokolovna. Tento kurz má 
4 přednášky (Sluneční hodiny I. a II, Astronomové Rudolfa II., 
I. a II.). Pilotní kurz slouží především k pochopení systému stu-
dia a ověření způsobu přijatelnosti pro seniory. Astronomii je 
možné studovat vždy pouze před zahájením řádného semes-
tru – v září/v lednu, 1 x týdně. Kurz se nezapočítává do cel-
kových 6 kursů nutných k absolvování studijního programu.

Částka za 4 přednášky je 150 Kč. Tato částka bude vybírána 
na první přednášce 1. září. 

Těšíme se na Váš zájem.

Irena Kynclová, 
starostka obce Troubsko

Mgr. Jarmila Horská, 
vedoucí konzultačního střediska

★ ★ ★

Třídíme další komoditu

Obec ve spolupráci se společností Kaiser servis, spol. s r.o., 
Blansko umožní občanům od června třídit použitý olej z do-
mácnosti. Nádoby budou umístěny na třech místech:

•   prostory v  Mateřské školce – určeno pro potřeby škol-
ní jídelny,

•   hnízdo na třídění odpadu u prodejny Hruška a u koste-
la – určeno pro potřeby občanů.

Aby byla manipulace s odpadem co nejjednodušší, bude 
se kuchyňský olej ukládat do nádob v plastových (PET) lah-
vích. 

Věříme, že novou možnost likvidace olejů uvítáte. V přípa-
dě zájmu, mohou být nádoby umístěny i v dalších hnízdech.

(BK)

★ ★ ★
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   Zprávy ze Základní a mateřské školy

Nastal nám krásný letní čas. Děti se těší na 
prázdniny a my dospělí na krásně prožité dny u 
vody, v lese, na kole nebo třeba u moře. Než se 
děti rozeběhnou ze školních lavic, tak vám při-
pomeneme pár zajímavých okamžiků z našeho 

školního i mimoškolního dění.

V  březnu naše škola pořádala den otevřených dveří. Ve 
středu 22. března od rána tedy panoval ve všech patrech ško-
ly čilý ruch. Díky velké podpoře a výborné spolupráci se zři-
zovatelem školy máme co zajímavého nabídnout. Změny, 
kterými škola za poslední roky prošla, jsou opravdu výraz-
né. Naše úsilí se projevuje nejen v oblasti modernizace pro-
středí, pořizování didaktických učebních materiálů a použí-
vání nejnovějších technologií pro rozvoj názornosti a tvoři-
vosti dětí, ale také v tom, že sledujeme současné trendy ve 
výuce. Paralelně ovšem pracujeme s osvědčenými výukový-
mi metodami. Individuální přístup k dětem a k rodičům je pro 
nás na prvním místě. S dětmi pracujeme nejen přímo ve vý-
uce, ale také ve volnočasových aktivitách. Přitom máme do-
statek času a podmínek k tomu, aby si naše škola udržela cha-
rakter školy rodinného typu. Samozřejmostí je, že se učitelé 
dále vzdělávají a seznamují s nejnovějšími poznatky nejen ve 
svém oboru, ale i v pedagogice a psychologii. Kladnou ode-
zvou naší práce je přibývající počet žáků. Za posledních pět 
let nárůst tvoří více než 100%.

Pro ty, kdo by se chtěli trošku vrátit do minulosti a porov-
nat, jak se škola a výuka změnily od dob, kdy sami byli žáky, 
a rovněž pro ty, kteří se těší na to, až do školy budou chodit 
(popřípadě vodit své děti), připravujeme u příležitosti oslav 
780 let výročí založení obce Troubsko výstavu. Na ní si bu-
dete moci nejen zavzpomínat nad starými slabikáři či foto-
grafi emi, ale rovněž posoudit, jaké podmínky nabízí moderní 
školství dětem v současnosti. Těšíme se na vás a srdečně zve-
me dne 16. září od 9 do 17 hodin do budovy Základní školy 
na ulici Školní 11.

Mgr. Ivana Kašparová
 ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Troubský tyjátr

V neděli 21. května proběhl již 5. ročník divadelního festi-
valu dramatických kroužků „Troubský tyjátr“. V letošním roč-
níku vystoupil jako první soubor „Vedlejšák“ (s představením 
Pruhovaný). Jako druhý vystoupil divadelní soubor naší ško-
ly „Troubčíci a Troubčátka“ s napínavým divadelním předsta-
vením s názvem „Děti na mostě“. Festival uzavřelo vystoupe-
ní dětí z dramatického souboru „PŠT Rosice“ s představením 
„Prázdninové snění učitelky K“.

Zajímavá situace nastala při vyhodnocování. Poprvé v his-
torii festivalu se porota, složená ze zástupců všech jmeno-
vaných souborů, shodla na tom, že budou udělena 3 první 
místa. V kategorii nejlepší herec souboru byl oceněn Šimon 
Litwora, nejlepší herečka Veronika Sklenářová. Mezi scénáris-
ty a režiséry všech souborů zvítězila naše Mgr. M. Petrová.

Kromě diplomů, poukázek na odměny, klobouků a slad-
kostí, čekal na všechny děti a jejich vedoucí také úžasný dort. 
Lákavá byla rovněž afterpárty po skončení festivalu.

Poděkování patří všem našim sponzorům, kteří náš festival 
tradičně podporují: Obec Troubsko, za KD pan P. Chaloupka, 
fi rmě Ptákoviny, Jaso, hostinci KD a panu Peterkovi za ozvu-
čení

Olympijský víceboj

V rámci „Olympijského víceboje“, který jsme již splnili spo-
lečně s dalšími 145 školami z celé ČR, jsou také různé doplň-
kové soutěže. Jednou z nich byla soutěž vymyslet bojový po-
křik pro naše reprezentanty v basketbalu na ME, které se le-
tos koná v ČR. V rámci Jihomoravského kraje jsme zvítězili a v 
ČR jsme obsadili vynikající druhé místo. 

Oceněním za naši snahu a úsilí bylo to, že si Český olym-
pijský výbor ve spolupráci s Českou basketbalovou federa-
cí, pro nás připravil na 31. května zábavně aktivní dopoled-
ne plné her a sportovních aktivit. Zde si děti mohly zasporto-
vat i položit všetečné otázky Tereze Vorlové a obdivovat její 
zlatou medaili z Mistrovství světa v basketbalu z roku 2016 v 
Číně. Získali jsme pro školu 10 nových basketbalových míčů 
a každý si odnesl drobné dárky, podpisy známých sportovců 
a spoustu zážitků také díky maskotu Bastymu, který si s dět-
mi úžasně rozuměl.

Zpracoval: kolektiv učitelů ZŠ Troubsko

Zprávičky z naší školičky

Léto nám už klepe na dveře a sluníčko ukazuje svoji sílu, 
kterou předává nejen přírodě, ale také nás nabíjí svou energií. 
Tedy hlavně děti. S radostí vítají každý okamžik, který mohou 
strávit s kamarády venku. Proto se snažíme, co nejvíce času 
trávit na školní zahradě, či procházkách na dětské nebo štěr-
kové hřiště. Během jarních měsíců jsme podnikli dvě výpravy 
do divadla, navštívili místní knihovnu, mysliveckou výstavu a 
výstavu „Den fascinace rostlinami“. 

Před Velikonocemi se našeho pořadu „Maminko, tatínku, 
babičko, dědečku přečti nám pohádku“ zúčastnila paní sta-
rostka. Dětem přečetla pohádku a popovídala si s nimi o da-
ném příběhu. Děti ji poté zahrály krátké divadlo, nakreslily 
obrázek a zazpívaly písničku, za což je paní starostka odmě-
nila malou sladkostí. Bylo to velmi milé setkání pro všechny. 
Děkujeme paní starostce za příjemné dopoledne.

V květnu se děti při výukovém programu „Buďme kama-
rádi“ dozvěděly, proč někteří kamarádi musí jezdit na orto-
pedickém vozíku, chodit s bílou holí nebo si povídat pomo-
cí znakového jazyka. Vše si mohly vyzkoušet na „vlastní kůži“. 
Velice je tento pořad s panenkou Anežkou zaujal a věříme, že 
jim pomohl zorientovat se v chování k osobám se zdravot-
ním postižením.

Společně s žáky ze základní školy jsme se zúčastnili inter-
aktivní výstavy „Svět ve 3D“. Děti se seznámily nejen s 3D ani-
mací, ale také s různými optickými efekty.

Další velký zážitek nám poskytli hasiči z hasičského sboru 
ze Střelic. Předvedli dětem, jak se pomáhá raněným při požá-
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ru, jak se hasí oheň a děti si vyzkoušely nejen přilbu a vesty, 
ale také mohly zasednout do hasičského auta.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na maminky a jejich 
svátek jsme řádně oslavili. Děti přichystaly maminkám kavár-
ničku, ve které se ke kávě a nealkoholickému mojitu podával 
dort Pohádka z kuchyně paní učitelky Hanky. Program děti 
zpříjemnily krátkým vystoupením a tanečkem s maminkami.

V červnu se už těšíme na prázdniny, a tak všechny naše 
akce probíhají ve westernovém duchu. Mezinárodní den děti 
jsme oslavili Dnem plným kovbojů. Pomocí soutěží a za do-
provodu písní skupiny „Greenhorns“ jsme na zahradě mateř-
ské školy prověřili odvahu a šikovnost malých kovbojů. Všich-
ni obstáli na jedničku, a tak nalezli poklad a domů si kromě 
medaile a diplomu odnesli také malou odměnu.

Do prázdnin také ještě stihneme navštívit westernové 
městečko v Boskovicích a užijeme si dopoledne s divadelním 
představením „Indiánský příběh pro planetu Zemi“. Také se 
chystáme na delší procházku do cukrárny do Popůvek a krat-
ší výlet na brněnskou přehradu.

Předškoláci se již těší mezi velké děti na základní školu a 
tak se s nimi rádi rozloučíme na slavnostní party u sokolov-
ny. Velice děkujeme zřizovateli nejen za knížky, trička a stužky 
pro děti na rozloučenou s mateřskou školou, ale také za nové 
zastíněné pískoviště, z kterého máme velikou radost. Staré 
stromy bylo nutné z bezpečnostních důvodů vykácet, a tak 
stříška nad pískovištěm plní svoji funkci na sto procent.

V červenci bude naše mateřská škola v provozu do 14. čer-
vence. Od 17. července do 3. září bude budova uzavřena a 
bude zde provedena rekonstrukce toalet a odpadů (v minu-
losti proběhla rekonstrukce pouze dětských koupelen).

Na děti se budeme těšit opět 4. září.

Zpracoval: kolektiv MŠ Troubsko

Přejeme našim dětem, rodičům, prarodičům a všem ob-
čanům Troubska příjemné prožití letních dnů, úsměv na 
tváři a sluníčko nejen na nebi, ale také v srdíčku.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Troubsko

Děti v MŠ

Olympijský víceboj

Paní starostka čte dětemDěti z MŠ na procházce



5.

   Co se v obci událo

Divadelní představení (26. března)

V neděli 26. března 2017 přijel k nám do Troubska opět Di-
vadelní spolek Kroměříž a v Katolickém domě sehrál pohád-
ku z díla Vojtěcha Vackého „O Honzovi a hloupé víle Rozár-

ce“.

Láska k víle Rozárce dokázala překonat pověstnou lenost 
českého Honzy a s  pomocí Kašpárka zdolal nástrahy zlých 
sester, které Rozárku očarovaly a matky víl, která slíbila Rozár-
ku za ženu starému hejkalovi. Rovněž děti v sále pomáhaly 
zahnat zlého hejkala Húga. Jako vždy – vše dobře dopadlo a 
děti se svými rodiči nebo prarodiči završily nedělní odpoled-
ne pěkným zážitkem z milého divadelního představení. 

Jaroslava Bartoňková, dopisovatelka
foto Pavel Váňa

★ ★ ★

Jarní zájezd zahrádkářů (13. května)

V  sobotu 13. května se uskutečnil zájezd Troubských za-
hrádkářů na moravskou Hanou.

První zastávka byla v obci Brodek u Konice, kde jsme na-
vštívili fi rmu „Naděje“, kterou založila paní Mgr. Jarmila Pod-
horná. Dělají se zde speciální výluhy z bylin a pupenů rost-
lin, speciální masti a oleje, bylinné koupele a kúry. Byliny i pu-
peny se sbírají v ekologicky čistém prostředí. Prohlédli jsme 
si bylinnou zahrádku a někteří si zde zakoupili sazenice by-
lin. Poté jsme v přednáškové místnosti výrobny vyslechli veli-
ce zajímavou přednášku paní Podhorné a zhlédli fi lm o fi rmě. 
V podnikové prodejně si mnozí, po konzultaci s paní magist-
rou, nakoupili různé přípravky.

V obci Příkazy jsme se naobědvali v restauraci hotelu Zá-
ložna. Na výběr jsme měli ze tří jídel, a tak si každý určitě po-
chutnal. Obsluha byla vzorná a rychlá a v příjemném prostře-
dí jsme přečkali polední bouřku. Ještě trochu poprchalo, když 
jsme si šli prohlédnout kompletní hanácký statek s obytnou a 
hospodářskou částí z roku 1875. Celý areál se skládá ještě ze 
souboru tří stodol, ukázek staveb hliněného lidového stavi-
telství, propojených dvorem a zahradou. Jedna stodola se vy-
užívá jako multifunkční sál pro fi lmové projekce. V další jsou 
k vidění různé historické, zemědělské stroje.

V královském městě Litovel už nás zase pěkně hřálo slu-
níčko. Zde jsme navštívili muzeum, které se nachází v  pěk-
ném parku. Jsou zde umístěny 3 stálé expozice: řemesel, Gus-

Děti pomohly zahnat zlého hejkala

Zajímavá přednáška paní Mgr. Podhorné, zakladatelky fi rmy 
NadějeRozárka s Honzou

Představení se moc líbilo, mladí herci byli úžasní.
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tav Frištenský a „Od mechanického strojku k modernímu gra-
mofonu“. 

Radniční věž byla otevřená pouze do 13 hodin, a tak jsme 
přišli o nádhernou vyhlídku do okolí. Alespoň jsme si pro-
hlédli Svatojánský most – nejstarší funkční kamenný most na 
Moravě. Výlet jsme zakončili v kavárně na náměstí. Zájezd se 
opět vydařil a už se těšíme na podzimní.

Jaroslava Bartoňková, dopisovatelka
foto Pavel Váňa

★ ★ ★

Svatodušní slavnosti (4. června)

První červnovou neděli se rozezněly zvony a naše chasa 
zamířila na ranní mši do farního kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Po ranní mši následovala chvilka odpočinku, kterou 
každý z nás využil po svém. Krátce před polednem se průvod 
stárku rozpohyboval v rytmu Dechové hudby Střeličáci k prv-
nímu domu označeným krásně nazdobenou břízkou. A tak-
to průvod pokračoval až k hlavní stárce na Vyšehrad. Odtud 
se průvod i s koňmi vydal směr sokolovna, kde se pod má-
jou nacházel pečlivě nachystaný taneční parket. Na parketu 
netancovali jenom naši stárci ale i troubská drobotina, tento 
rok poprvé pod vedením Jitky Vávrové, které bych chtěl tím-
to poděkovat. A také pásmo Královniček. Vše proběhlo tak, 
jak mělo (bez většího deště, který byl celý den cítit ve větru) 
a všichni se už těšili na večerní hodovou zábavu, která se ko-
nala v sále Katolického domu. V osm hodin zábava vypukla a 
mohli jsme si užívat, tančit, zpívat a pít, co hrdlo ráčí. Pokud 
se slavností účastníte každoročně – žádná větší změna neby-
la znát. Tu jsem pocítil především já, jelikož jsem se nečeka-
ně ocitl v roli hlavního stárka. Funkci jsem převzal po Marti-
nu Křivánkovi a zprvu jsem netušil, jak moc velkou zodpo-

vědnost hlavní stárek má. To jsem ale během měsíců příprav 
rychle poznal. I když nás na zkoušky chodilo pomálu, vše se 
během tři měsíců zvládlo nacvičit i s nově příchozími stárky. 
S některými to sice ze začátku byl velký boj, ale i ti do hodové 
neděle zvládli Českou, Moravskou a Troubskou Besedu, Stí-
nání berana a Kola.

Letošní hody proběhly dle mého soudu v pořádku a klidu. 
Chtěl bych poděkovat všem nově příchozím stárkům (za je-
jich odvahu) a těm, kteří se zúčastňují už několik let. Doufám, 
že se s nimi a třeba i s některými novými tvářemi za rok opět 
setkáme na Svatodušních slavnostech v Troubsku.

Seznam stárků:

Tomáš Böhm – Vendula Jedličková
Jiří Otoupalík – Michaela Koláčková
Kryštof Bambušek – Sandy Heierhoff ová
Dalibor Sedláček – Kateřina Hájková
Martin Křivánek – Šárka Ningerová
Roman Koutný – Anna Pillmayerová
David Šprincl – Veronika Křížová
Jakub Kareš – Kateřina Svobodová
Karel Prokop – Lenka Hájková
David Smutný – Tereza Kuklová
Jan Haiser – Hana Prokopová
Radim Kazda – Kristýna Hrušáková
Štepán Hradečný – Kamila Šprinclová
Tomáš Svoboda – Veronika Rejtarová
David Rejda – Renata Vašková
Záskok: Pavel Ondruš – Soňa Klajblová
 

Tomáš Böhm
Hlavní stárek

Dětské pásmo

Letošní vystoupení dětí se opravdu povedlo, ale není to 
vše jen tak!!

Děti i rodiče přípravám věnují opravdu dost času, a proto 
touto cestou chci poděkovat všem maminkám, tatínkům, ba-
bičkám, dědečkům, tetičkám a strýčkům, kteří nám s přípra-
vami pomohli, ať už doma či na zkouškách. Zkoušky na svato-
dušní slavnosti jsme letos rozložili na sedm týdnů, abychom 
měli na vše dost času. Jak už bývá zvykem, nejoblíbenější čás-
tí jsou přestávky, ale ty nejhezčí zážitky jsou vždy z hodů jako 
takových. Letošní Svatodušní neděle byla do poslední chví-
le počasím nejistá, ale nakonec nám vše krásně vyšlo a ne-
zmokli jsme. Děti zvládly s přehledem zatančit, a to dokon-
ce i ti nejmenší a to taky díky pomoci Vendy Růžičkové. Menší 
zaváhání či špatný krok, šátek nakřivo nebo padající kšandy? 
To je přece přesně to, co dělá dětské tanečky tím, čím jsou. A 
proto si myslím, že všechny děti, které s námi pomáhají udr-
žet tuto tradici, si zaslouží velkou odměnu. Jmenovitě i ti kte-
ří s námi nakonec šli alespoň do průvodu.

Zuzanka Valová – Jindra Vala
Nelinka Rizmanová – Adam Kavalec
Sárinka Rizmanová – David Kavalec
Eliška Navrátilová – Bětuška Svobodová
Verunka Adámková – Jeníček Adámek
Terezka Petrášková – Ladík Tkáč
Sárinka Kanioková – Tedík Turek
Anička Vávrová – Kubík Volánek
Nelinka Konečná – Klaudinka Adamová

Před muzeem v Litovli

Hanácký skanzen 
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Simonka Ošlejšková – Klárka Ošlejšková
Kamilka Bartoňková – Petřík Tkáč
Emička Bezděková – Šimon Konečný
Kája Konečná – Štěpán Konečný
Andrejka Jílková – Sofi nka Rizmanová
Rebecca Schmol – Rafael Schmol
Vendula Růžičková - Mareček Adámek
Bětuška Vávrová, Robinek Sujak, Barunka Doležalová, On-

drášek Otoupalík, Evička Vávrová.
Jitka Vávrová

spolupořadatelka akce

Noc kostelů v Troubsku (9. června)

V  pátek 9. června proběhla již podruhé „Noc kostelů“, ke 
které se Římskokatolická farnost v Troubsku připojila ve spo-
lupráci s obcí Troubsko. Na letošní Noci kostelů byly rovněž 
otevřeny kromě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
také kaple na území Troubska: kaple Všech svatých v Troub-
sku a poprvé kaplička sv. Leopolda na Veselce. 

Chci touto cestou poděkovat panu Mons. Františku Kout-
nému a celému týmu dobrovolníků

za velmi obětavý přístup při uskutečnění této velké akce. 
Zvláštní dík patří p. Martě Urešové z Veselky, která se dlouhá 
léta pečlivě stará o kapličku sv. Leopolda na Veselce, která je 
již několik let v majetku obce Troubsko.

Snad jste také vy navštívili tyto místa duchovního zátiší 
v této uspěchané době a objevili něco nového.

Irena Kynclová
starostka 

★ ★ ★

   Nové knihy v naší knihovně

Brown, Sandra – Nejhlubší tajemství

Milostný román s kriminální zápletkou dává 
vykrystalizovat složitým vzájemným vztahům 
z téměř zapomenuté minulosti matky mladé 

nadané právničky. Hrdinka přijíždí do zapadlého texaského 
maloměsta s jediným předsevzetím: zjistit, kdo byl před pět-
advaceti lety skutečným vrahem její mladičké matky, za kte-
rou byl odsouzen místní prosťáček. Milostný román s krimi-
nální zápletkou dává vykrystalizovat složitým vzájemným 
vztahům z téměř zapomenuté minulosti matky mladé nada-
né právničky. Svatodušní slavnosti

Paní Urešová se starostkou 

Noc kostelů
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Brown, Sandra – Šaráda

Hvězda televizního seriálu, Cat Delaneyová, prošla ve svém 
životě už mnoha zkouškami. Její dětství bylo poznamená-
no smrtí rodičů a těžkou nemocí a v dospělosti ji čeká další 
zkouška - transplantace srdce. Aby Cat mohla žít, musel někde 
zemřít jiný člověk. Kdo to byl, jakým žil životem, co znamenal 
pro své bližní - to jsou otázky, na které Cat nezná odpověď.

Carol, James – Dobře se dívej

Odpadlík z FBI a eso mezi světovými profi lery Jeff erson 
Winter je tentokrát postavený před nebývale složitý případ: 
nemá mrtvolu, nezná místo činu, přesto ví, že došlo k vraž-
dě. To video s člověkem upáleným zaživa viděl nesčetněkrát.

Doerr, Anthony – Zeď vzpomínek

Povídková kniha Anthonyho Doerra se odehrává na čty-
řech světadílech. Novela získala ocenění National Magazine 
Award v kategorii krásné literatury, druhá povídka byla ozna-
čena za „mistrovské dílo vynikajícího pozorovatele“, čtvrtá 
povídka dostala Cenu O. Henryho a za pátou povídku autor 
obdržel cenu The Pushcart za rok 2011.

Miler, Kateřina – Krtek na návštěvě

Tentokrát se Krtek vypraví společně s ježkem, myškou, ve-
verkou a sýkorkou na návštěvu a tam je překvapí nezvaný 
host. 

Milton, Giles – Když Hitler bral kokain a Stalin vylou-

pil banku

Přečtete si o Hiróovi Onodovi, japonském vojákovi, pro 
nějž druhá světová válka skončila až v roce 1974; o tom, jak 
Agatha Christie v roce 1926 na jedenáct dní záhadně zmizela; 
o Mallorym, který možná jako první člověk zdolal Mount Eve-
rest; nebo o tom, kdo doopravdy zabil Rasputina.

Pavlásek, Lukáš – Z deníku ajťáka

Humorná próza známého herce a komika vyprávějící pří-
hody ze života jedné ajťácké party, který je plný koblih, slad-
kých limonád, kabelů, mejlů a snů o holkách z právního od-
dělení, ke kterým se naši hrdinové snaží marně přiblížit.

Viewegh, Michal - Biomanžel

Známému spisovateli Mojmírovi praskne v cíli pražského 
maratonu aorta, a někdejší sebevědomý světák se tak na ně-
kolik příštích let změní v komicky neurotického pacienta. Ta-
kovou proměnu unese jen málokterá žena, zvláště když se její 
choť ve slabé chvíli přizná k nevěře. 

Zdroj anotací: Databazeknih.cz
Radek Sedláček, knihovník

★ ★ ★

   Plánované akce

Policejní akademie (2. září)

V sobotu dne 2. září proběhne již tradiční dětský den, ten-
tokrát na téma „Policejní akademie“. Děti se mohou těšit na 
spoustu soutěží a odměn, ale také ukázek, a to přímo na fot-
balovém hřišti v Troubsku a v areálu Sokolovny. 

Oslavy 780 let existence Troubska (16. září)

V sobotu dne 16. září proběhnou v naší obci „Oslavy 780 
let od první zmínky o obci Troubsku“. Akce se uskuteční v are-
álu u sokolovny, kde se můžete těšit na přátelský fotbalový 
souboj Troubska a Veselky na hřišti, v kapličce Všech svatých 
bude následně požehnání naší nové vlajce i obci Troubsko, 
vystoupí naše děti ze ZŠ a MŠ Troubsko a netradičním pás-

mem se připojí i Podskalák za doprovodu cimbálové muziky 
Omičan. V budově ZŠ a MŠ Troubsko bude po celý den ote-
vřená „Retro výstava“ tak, jak dříve vypadala výuka, učební 
pomůcky, prostory školy atd. Součástí výstavy bude vystave-
ní kronik obce Troubsko.

Podrobnější informace k oběma akcím budou zveřejněny 
na plakátech během srpna.

(OÚ)
  Naši jubilanti

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

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci červ-

nu a červenci těmto našim spoluobčanům:

paní Olga Lhotecká, ul. Nár. Odboje  70 let
pan Jaromír Berka, ul. Družstevní  70 let
paní Ludmila Volánková, ul. Zámecká  71 let
pan Drahomír Rejda, ul. Pod vinohrady  71 let
pan Petr Veverka, ul. Nár. Odboje  71 let
paní Zdeňka Kůrková, ul. Vyšehrad  71 let
paní Růžena Valešová, ul. Vyšehrad  71 let
paní Jana Srnová, ul. Nár. Odboje  72 let
paní Jarmila Michnová, ul. Jihlavská  73 let
pan Petr Molák, ul. Nár. Odboje  73 let
pan Eduard Čupa, ul. Veselka  75 let
paní Helena Musilová, ul. Nár. Odboje  77 let
paní Zdenka Putnová, ul. Nár. Odboje  78 let
paní Marta Mrkvicová, ul. Pod vinohrady  78 let
pan Milan Vodáček, ul. U dráhy  78 let
pan Lubomír Gromszký, ul. Nár. Odboje  81 let
pan Hynek Martínek, ul. Pod vinohrady  82 let
pan Jaroslav Tesař, ul. Vyšehrad  83 let
pan Jan Helán, ul. U rybníka  84 let
paní Jitka Bartáková, ul. Zahradní  87 let
paní Blanka Bartoňková, ul. Zámecká  87 let
paní Anděla Vašulínová, ul. Nár. Odboje  88 let
paní Františka Mahnová, ul. Jihlavská  90 let
paní Marie Kavalcová, ul. Nár. Odboje  90 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti do dalších let života.

 
Líba Chaloupková, pracovnice OÚ

★ ★ ★

   Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v  této rubrice jsou 

uváděny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž re-

dakční rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schop-

na ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená.

Léčivé účinky zeleniny a ovoce

(pokračování)

Brokolice

Vynikající a velmi zdravá zelenina, která se dá připravit na 
hodně způsobů.
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Aktivuje látkovou výměnu, zlepšuje práci srdce a nervů. Sni-
žuje riziko vzniku rakoviny, pro vysoký obsah antioxydačního 
betakarotenu a vitamínů C a E. Je bohatým zdrojem železa.

Jezte jednou týdně 20 dkg v páře povařené brokolice s čes-
nekem. Je dokázáno, že častá konzumace této zeleniny snižu-
je riziko rakoviny trávicího traktu. Brokolice snižuje vstřebá-
vání jódu, proto lidé, kteří jedí tuto zeleninu více jak 2-3x týd-
ně, by měli konzumovat potraviny s vyšším obsahem jódu.

Třešně

Jsou dalším vynikajícím ovocem. Obsahují vitamín C a 
draslík. Ten pomáhá udržovat zdravou pokožku a pravidel-
ný rytmus srdce. Odvádějí z těla toxické látky a čistí ledviny. 
Mimo jiné obsahují fosfor, který uklidňuje nervovou sousta-
vu. Třešňové listy se přidávají i do čajových směsí pro jejich 
močopudné účinky. Koupel v  odvaru z  listí třešní zmírňuje 
bolesti kloubů při revmatismu. 

Meruňky

Dalším výborným ovocem jsou čerstvé meruňky. Často 
stromy poškodí jarní mrazíky, ale pokud je dobrá úroda, jsou 
výborné na marmeládu a na zavaření. Obsahují kyselinu listo-
vou a betakaroten a další vitamíny. Zlepšují náladu a odstra-
ňují únavu a poruchu soustředění. Pomáhají regulovat krev-
ní tlak. Mají vysoký obsah rozpustné vlákniny. Mají příznivý 
vliv na sliznici plic silných kuřáků. Čerstvé i sušené meruňky 
jezte libovolně, pecky ale ne! Už 3 plody obsahují karoteny 
v množství poloviční denní potřeby dospělého člověka.

Meruňkové pecky obsahují hořký amygdalin a jsou jedo-
vaté. U některých náchylných lidí mohou meruňky vyvolat 
průjem a při nadměrné konzumaci i celkovou slabost.

Pavel Doležal
jednatel ČZS Troubsko

★ ★ ★

Autocentrum K.E.I. radí: Proč je důležitá kontrola a čis-

tění klimatizace?

Nedostatek čerstvého vzduchu způsobuje únavu a malát-
nost, a to může být za volantem nebezpečné. Aby mohla kli-
matizace v autě bez závad pracovat a aby bylo dosaženo žá-
doucího efektu, musí pro ni být zajištěna údržba v pravidel-
ných intervalech.

Čerstvý vzduch, bezpečná jízda.

Během provozní doby může dojít k omezení funkce napří-
klad vlivem prachu, posypové soli, hmyzu, pylu, atd. Proto je 
důležitá kontrola klimatizace, při které se kontroluje celý sys-
tém: nádržka na vodu, pylový fi ltr, odpařovací zařízení, elek-
tronika, mechanika, chladicí médium a další. Závěrem se pro-
vádí zkušební jízda.

Nejlepší období pro kontrolu klimatizací je jaro, když  se 
auto zbavuje pozůstatků zimy. Na kontrolu klimatizace je ale 
přirozeně možné přijet v každou roční dobu.

Zdraví

S pravidelným odborným servisem klimatizace udělá-
te něco pro to, abyste se cítili dobře. Obzvláště důležitý pro 
zdravou atmosféru v prostoru vozu je pylový a prachový fi ltr.

Čistý interiérový fi ltr zajišťuje:
•   lepší účinnost fi ltru při zachytávání pylu, prachu. mikroor-

ganismů a sazí, 
•   lepší výhled, protože přední sklo se tolik nerosí, 
•   lepší ochranu - zejména na jaře - před podrážděním očí a 

dýchacích cest, 
•   lepší koncentraci i při delších jízdách. 

Proto nechte fi ltr pravidelně měnit odborníkem, nejlépe 
na jaře nebo každých najetých 15.000 km.

Je vzduch čistý?

Klimatizace působí nejenom jako chlazení, ale také jako 
zvlhčovač vzduchu a například v chladných obdobích roku 
zajistí, aby orosená skla byla zase rychle čistá. Tím se vytváří 
na vzduchovém fi ltru a odpařovacím zařízení postupně tep-
lá a vlhká živná půda pro baktérie, houby a mikroorganismy. 
Typickým znakem je lehce zatuchlý vzduch v autě, rovněž tak 
mohou být vyvolány alergické reakce. Tady pomůže desin-
fekce odpařovacího zařízení.

Je důležité vědět, že: I v té nejlepší klimatizaci ubývá po-
stupem doby chladicí médium. Tato plíživá ztráta může činit 
až 15 % ročně. V důsledku toho se chladicí účinek výrazně 
snižuje Vám a Vašim malým a velkým spolucestujícím pak po-
lije čelo pot - například když pojedete v letním vedru na do-
volenou, stav chladicího média klesne pod kritickou hranici a 
klimatizace se kompletně vypne. Právě v létě, kdy klimatizace 
stále běží na plné obrátky, potřebuje hodně energie. Nech-
te tedy při kontrole klimatizace hned zkontrolovat stav bate-
rie - potom Vás už nic nepřekvapí

Příště poradíme, zda se vyplatí zakoupit si ojeté pneumatiky.

Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

★ ★ ★

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné 

Se závěrem roku 2016 ukončil v  České republice systém 
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů 
svůj jedenáctý rok Jedná se o stejný systém, jako po mnohem 
delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky 
němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na mís-
ta odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a 
recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného 
odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vy-
řazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 260 000 tun. 

Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevy-
hazujte je do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je 
bezplatně na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekolo-
gické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě no-
vých spotřebičů. 

Sběrná místa, kam můžete elektrozařízení odložit:

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče 
odevzdat bez ohledu na místo bydliště. 

Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré 
spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. 
Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 
2014, musejí obchody s  prodejní plochou větší než 400 m2 
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 cen-
timetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový 

Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. 
V rámci projektu „Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci dob-
ré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektro-
spotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho vě-
novat některé neziskové organizaci, například Fondu ohro-
žených dětí. Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.

Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také 
již více než 1300 hasičských sborů po celé České republice. 
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Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně 
zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří 
i vysloužilá elektrozařízení. 

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzděláva-
cí a informační akce, při nichž můžete za odevzdaný spotře-
bič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky 
www.elektrowin.cz a facebookový profi l Recyklace je legrace, 
kde najdete vždy aktuální informace.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný od-
běr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozaří-
zení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na vel-
ké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické ná-
stroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let své-
ho působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených 
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

Zdroj: www.elektrowin.cz

★ ★ ★

   Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 131

Spejbl vyčítá Hurvínkovi: „Teda Hurvajs, to od tebe bylo oš-
klivé! Mánička ti upekla bábovku a ty jsi jí rozbil okno kame-
nem!„ Hurvínek jen ledabyle odpoví „To nebyl kámen. To byla 
ta bábovka.„

Vylosovány byly a cenu obdržely: J. Ptáčková, V. Skřípko-
vá a K. Vítová.

★ ★ ★

Redakce Troubského hlasatele Vám přeje …………….. 

(1. část tajenky) léto a …………….. (2. část tajenky) dovo-

lenou plnou …………….. (3. část tajenky) 

Tajenku zasílejte do 20. července na e-mail redakce.
(BK)

   Zdravý životní styl

Ke každému měsíci přísluší nějaký orgán v těle a my Vám 
dnes přinášíme informace k měsícům červen, červenec a sr-
pen. V dalších číslech zpravodaje pak dokončíme celý kalen-
dářní rok.

ČERVEN – TENKÉ STŘEVO
Slabost tenkého střeva se projevuje například zažívacími 

problémy, bolestmi páteře, plochými nohami, plísňovitostí, 
kterou podporuje hlavně bílý cukr a sladkosti (plísně vaginál-
ní, nehtové, mezi prsty), atd.

Tenké střevo je vstupní bránou pro výživné látky pro or-
ganismus a tak například nedostatek vstřebaného hořčíku se 
projeví křečovitostí (např. v lýtkách). Jeho horní část – dva-
náctník je refl exně i vazivově (Treitzův vaz) velmi úzce pro-
pojena s bederní páteří a jakákoliv nepohoda v jednom orga-
nu se okamžitě projeví i na tom druhém. Typickým příkladem 
jsou bolesti v zádech po častém pití kávy s mlékem. Nebo za-
žívací problémy při ztuhlé bederní páteří.

Největší nepříznivý vliv má však na tenké střevo stres. Jeho 
přítomnost, „stažení břicha“, poznáme podle mělkého dýchá-
ní (neschopností se nadechnout do břicha). Proto základním 
opatřením je naučit se dýchat tak aby se břicho při nádechu 
zvětšilo (pohyb bránice směrem dolů).

Tenkému střevu prospívá ohleduplné stravování; nejíst 
pozdě večer - ideální je po 10 hodině už nejíst. Když se nejí už 
po 15 hodině0 je to vynikající a rychlý způsob hubnutí a ne-
musí se člověk trápit omezováním dietami. Také se doporuču-
je dělená strava, nevelké množství stravy snědené najednou 
a hlavně pestrá strava.

Lidi s nemocným tenkým střevem se oddávají neúměr-
nému analyzování a jsou k sobě příliš kritičtí. Pomůže, když 
si tito lidé budou třikrát denně opakovat „Jsem, jaký jsem, a 
mám se rád“.

ČERVENEC – KREVNÍ OBĚH
Nejvíce ohroženým systémem v tomto měsíci je krevní 

oběh. Potíže se mohou projevovat například změnou srdeč-
ního rytmu, tepu, ztěžknutím končetin, mravenčením v nich. 
To mravenčení může být i v rukách i v nohách. Příčinou je za-
blokovaná krční páteř (nejužší místo, kterým musejí proté-
kat tělní tekutiny). Doporučujeme každé ráno na stolici mač-
kat okolí hlavního kloubu pravého palce a pak s ním vytrva-
le točit, až dojde k jeho uvolnění. Volný hlavní kloub pravého 
palce = uvolněná krční páteř.

Refl exní místa krevního oběhu představují vlastně refl ex-
ní místa všech orgánů, které můžou krevní oběh nějak ovliv-
ňovat. Jsou to hlavně játra - krvetvorba, slezina - lymfatic-
ký systém, ledviny - oddělování vody od krve a detoxikace a 
nadledvinky - regulace krevního oběhu. Při vzniku otoků není 
vhodný dynamický sport, protože se při něm vytváří ve sva-
lech větší množství kyselin, které ještě více zatíží lymfatický 
systém. Mnohem vhodnější jsou dýchací cvičení ajóga, rela-
xace atd.).

SRPEN – TĚLESNÉ TEPLO
V první polovině srpna se potíže v tomto systému projevují 

zvyšováním tepla a v druhé polovině spíše jeho nedostatkem. 
Na udržování správné hladiny tělesného tepla mají největší 
vliv játra (jejich schopnost aktivovat vitamíny, kovy, cukry 
atd. a jejich neschopnost oslabením infekcemi, špatnou živo-

1 KR P J

2 UR ENÉ PRO D TI

3 FINAN NÍ TREST

4 POT EBA NA VODU

5 VYROBENÝ Z KRÉMU

6 PORUŠENÍ V RNOSTI

7 JIHO ESKÉ MENŠÍ M STO

8 KLIMATICKÉ PODMÍNKY

9 OZNA ENÍ

10 PODZEMNÍ ÁST ROSTLIN

11 DOMÁCKY P EMYSL

12 SLADKOST Z LÉKO ICE

13 VZD LÁVACÍ AKCE

14 OVOCE PODOBNÉ ŠVESTCE

15 JINAK "TROMBÓN"

16 VNIT NÍ ORGÁN

17 VYROBENÁ Z K ŽE

18 KYSELÉ OVOCE

19 INDIÁNSKÝ SYMBOL

20 PORAZIT (STROM)

21 R ŽOVÝ NEROST
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tosprávou) a lymfatický systém, který se stará o ekologii těla 
(zbavování se škodlivých látek). 

V tomto období je vhodné uměle dodávat ve stravě chy-
bějící zinek (preventivní dávka 40 mg/den – nikdy ne na lač-
no, ale spolu s jídlem) a vitamín A (1 kuličku co je asi 30000 
m.j./den – po jídle). Vhodná je lymfatická masáž, která se 
zlehka provádí na vnitřních stranách končetin, směrem na-
horu a vždy pravotočivě.

Zdroj: www.patakyovi.cz
(BK)

★ ★ ★

   Troubský hrnec

Ořechové trojúhelníčky

Přísady – Těsto: 22 dkg hladké mouky, 10 dkg mletého cukru, 
1 balíček vanilkového cukru, 1 vejce, 1 žloutek, 1 lžička práš-
ku do pečiva, 1 lžíce vody, 10 dkg másla.

Postup: všechny přísady pro těsto dáme na vál a zpracuje-
me. Pak dáme na plech pečící papír a na něj rozložíme těsto, 
které potřeme nádivkou a upečeme při 180 stupních 25-30 
minut.

Přísady – Nádivka: 15 dkg másla, 12,5 dkg mletého cukru, 
3 lžíce vody, 30 dkg mletých oříšků.

Postup: všechny přísady pro nádivku smícháme a dáme 
na těsto. Upečené těsto s  nádivkou pokapeme čokoládou, 
necháme ztuhnout. Ztuhlé pak nakrájíme na trojúhelníky.

Medovník

Přísady: 1 vejce, 5 dkg ořechů (mletých), 5 dkg másla, 15 
dkg mletého cukru, 2 lžíce mléka, 2 lžíce medu, 1 lžička sody, 
45 dkg hladké mouky, čokoláda na polití.

Postup: všechny přísady dáme na vál a zpracujeme těs-
to. Těsto rozdělíme na 6 dílů. Každý díl vyválíme na velikost 
plechu a upečeme. Upečené díly mezi sebou plníme krémem 
(krém dle vlastního receptu: máslo, cukr, pudink…). Díl upe-
čeného těsta – natřít krémem – položit další díl těsta – natřít 
krémem a horní díl upečeného těsta polít čokoládou. Nechá-
me 24 hodin uležet.

Dobrou chuť.
(HS)

★ ★ ★

   Inzerce

�   Hledám dům se zahradou a pozemkem. Děkuji. 
T: 739 826 409

�  Hledám byt, nejlépe v cihlovém domě. T: 607 127 906
�  Hledám rodinný dům, stav stačí dobrý. T: 722 012 297. 
�   Koupím chalupu nebo chatu v této oblasti nebo směrem 

na Brno. T: 774 340 338. 
�  Koupím RD se zahradou v Troubsku, T: 608 420 339

NABÍZÍM PRÁCI Z DOMOVA NA VČ NA 2-3 H DENNĚ/ 
7-10 TIS. MĚS, NEBO NA HČ OD 25 000 MĚS. VÍCE INFO NA 
www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

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

Hledáme kolegy /kolegyně do našeho kolektivu 

v prodejně potravin v Omicích 

na pracovní pozici:

PRODAVAČ/KA - POKLADNÍ
JSTE KOMUNIKATIVNÍ A MÁTE PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ?

MÁTE ZÁJEM PRACOVAT, ZÍSKAT PRAXI A NOVÉ ZKUŠENOSTI?
HLEDÁTE PRÁCI NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR?

POKUD ANO, POTOM JSTE IDEÁLNÍM KANDIDÁTEM PRO PRÁCI, 
KTEROU NABÍZÍME.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 

724 412 925
případně na e-mail: 

lzedova@rosamarket.cz
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Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.do sběrné nádoby.

Odevzdejte Odevzdejte nefunkční zářivku nefunkční zářivku ZDARMAZDARMA  
do sběrné nádoby EKOLAMP do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz


