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XXII. ročník / č. 107 DUBEN  2013

   Přišlo jaro

Je po zimě a copak se stalo? 

Přišlo teplé, voňavé jaro.

Sněženky zdobí nám zahrádky,

zvířátka chlubí se mláďátky.

Stromy kvetou a voní,

v úlech se včely rojí.

A všichni mají úsměv na tváři

vždyť je jaro, 

to každému srdíčko zazáří.

Za všechny zaměstnance Obecního úřadu, 

členy rady a ostatní zastupitele 

vám přeji pěkné a klidné velikonoce.

                                                Irena Kynclová 

                                             Starostka obce Troubsko

     Obecní úřad informuje

USNESENÍ č. I/2013 Zastupitelstva Obce Troubsko ze 

dne 13. března

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Doplňuje program jednání: 

–  Usnesení č. I/1 – o bod 5a – darovací smlouva na pozemky 
p. č. 1396/6 o výměře 62 m2, p. č. 1393/15 o výměře 8 m2, 
p. č.1514/3 o výměře 79 m2, p. č.1514/6 o výměře 7 m2, p. č. 
1514/7 o výměře 15 m2, p. č.1514/14 o výměře 6 m2 v k. ú. 
Troubsko

Schvaluje:  

–  Usnesení  č. I/1 – program jednání doplněný o bod 5a
–  Usnesení  č. I/2 – diskusi k jednotlivým bodům programu
–  Usnesení č. I/5a – darovací smlouvu na pozemky p. č. 1396/6 

o výměře 62 m2, p. č.1393/15 o výměře 8 m2, p. č. 1514/3 
o  výměře 79 m2, p.  č. 1514/6 o  výměře 7 m2, p.  č. 1514/7 
o výměře 15m2, p. č. 1514/14 o výměře 6 m2 v k. ú. Troubsko                        

–  Usnesení  č. I/6 –  poskytnutí fi nančního příspěvku na do-
nášku obědů v částce 5 Kč + DPH pro důchodce nad 70 let 
s trvalým pobytem v Troubsku. 

–  Usnesení  č. I/7 – smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu 
věcnému břemeni

–  Usnesení  č. I/8 –  cestovní náhrady na rok 2013
–  Usnesení  č. I/9 – veřejnoprávní smlouvu na obecní policii 

na dobu neurčitou s doplněním výpovědní lhůty
–  Usnesení  č. I/10a – dotaci pro Podskalák v částce 60 000 Kč 

na celoroční činnost
–  10b – dotaci pro Sportovní klub Veselka v  částce 

50 000 Kč na činnost sportovního klubu
–  10c – dotaci pro Římskokatolickou farnost v Troubsku 

v částce 100 000 Kč za účelem fi nancování nákladů spo-
jených s opravou střechy farního kostela v Troubsku

–  10d – dotaci pro TJ Sokol Troubsko v částce 160 000 Kč: 
z toho 110 000 Kč na rekonstrukci soc. zařízení fotbalo-
vých kabin a částečnou rekonstrukci nohejbalových ka-
bin a 50 000 Kč na činnost TJ Sokol

–  Usnesení  č. I/11 – poskytnutí úvěru z FRB panu Pavlu Rej-
dovi v částce 50 000 Kč  na rekonstrukci soc. zařízení  

–  Usnesení  č. I/12 – účetní závěrku Obce Troubsko za  rok 
2012

–  Usnesení  č. I/13 – dotaci na mzdy pro ZŠ a MŠ Troubsko 
v celkové částce 30 000 Kč 

Rada Obce Troubsko děkuje panu Antonínu Čoupkovi 
za dlouholetou práci správce hřbitova a přeje mu hodně 
zdraví a spokojenosti do dalších let.
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–  Usnesení  č. I/14 – smlouvu o pronájmu nebytových pro-
stor pro TJ Sokol Troubsko na  užívání hřiště a  tělocvičny 
pro činnosti ZŠ a MŠ Troubsko v celkové částce 40 000 Kč 
ročně

–  Usnesení  č. I/15-návrh rozpočtu Obce Troubsko na  rok 
2013 se změnou v §3119 – škola a 3745 – péče o zeleň 

–  Usnesení  č. I/16 – návrh rozpočtu FRB na rok 2013
–  Usnesení  č. I/17 – návrh rozpočtu na sociální fond na rok 

2013 

Bere na vědomí:

–  Usnesení  č. I/4 – informace zástupců SVaK Ivančice 
p. ing. Hájka a p. Kocha

–  Usnesení  č. I/18 – rozpočtový výhled Obce Troubsko 
na rok 2014-2017 

–  schválení dotací do 20 000 Kč příspěvkovým organizacím
–  informaci o podání žádosti o dotaci na JMK – obnova kap-

ličky na Veselce
–  informaci o podání žádosti na dotaci z evropských fondů 

na přístavbu dvou učeben v ZŠ Troubsko
–  informaci o  zvýšení ceny za  nájem hrobového místa 

na místním hřbitově z 12 Kč/m2/rok na 20 Kč/m2/rok, a to 
dle skutečných metrů. (Usnesení rady obce z 6. 2. 2013)

Odkládá: 

–  Usnesení  č. I/5 – bod 5 na příští zastupitelstvo k doplnění 
technického řešení kanalizace na p. č 485, 484/1, 484/2.

Ukládá: 
–  Usnesení  č. I/5 – radě obce do příštího zastupitelstva zpra-

cování technické dokumentace a řešení vedení kanalizace 
na p. č. 485, 484/1, 484/2 

Určuje:  

–  Usnesení  č. I/2 – ověřovateli zápisu p. Helána a p. Moláka, 
návrhovou komisi p. Benešovou a p. Zbírala. Způsob hla-
sování zvednutím ruky. 

Schválený rozpočet na rok 2013

Příjmy v Kč

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy

položka

 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3.600.000,00

 1112 daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti 900.000,00

 1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350.000,00

 1121 daň z příjmů PO 3.500.000,00

 1122 daň z příjmů PO za obce 80.000,00

 1211 daň z přidané hodnoty 7.500.000,00

 1340 odvod za odnětí půdy ze ZPF 10.000,00

 1340 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1.100.000,00

 1341 poplatek ze psů 80.000,00

 1343 poplatek ze užívání veřejného prostranství 20.000,00

 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 62.000,00

 1355 výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 39.000,00

 1361 správní poplatky 103.000,00

 1511 daň z nemovitostí 1.300.000,00

 2460 splátky půjček od obyvatelstva 100.000,00

 4111 NI transfer ze všeob.pokladny, státního rozpočtu 54.800,00

 4112 NI příspěvek ze státního rozpočtu 941.800,00

 4129 ostatní NI příspěvky 50.600,00

 4134 převody z rozpočtových účtů 70.000,00

 4221 investiční transfery od obcí 68.800,00

Daňové příjmy celkem 19.930.000,00

Nedaňové příjmy

§ 2321 odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly 2.046.000,00

§ 3119 záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 10.000,00

§ 3314 činnosti knihovnické 2.000,00

§ 3611 programy podpory bytové výstavby 5.000,00

§ 3613 nebytové hospodářství 180.000,00

§ 3632 pohřebnictví 200.000,00

§ 3639 komunální služby a územní rozvoj 10.000,00

§ 3722 sběr a odvoz komunálních odpadů - podnikatelé, bez TP 145.000,00

§ 6171 činnost místní správy 142.000,00

§ 6310 příjmy z úvěrových fi nančních operací 80.000,00

Nedaňové příjmy celkem 2.820.00,00

Rozpočtové příjmy celkem 22.750.000,00 Kč

Výdaje v Kč

Rozpočtové výdaje

§ 2212 silnice 550.000,00

§ 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 1.600.000,00

§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy 120.000,00

§ 2310 pitná voda 42.100,00

§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1.262.900,00

§ 3119 záležitosti předškolní výchovy a základní vzdělávání 4.420.000,00

§ 3314 činnosti knihovnické 150.400,00

§ 3319 ostatní záležitosti kultury 286.000,00

§ 3329 záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví 200.000,00

§ 3330 činnosti registrovaných církví a náboženských spol. 110.000,00

§ 3341 rozhlas a televize 330.000,00

§ 3399 ostatní záležitosti kultury 30.000,00

§ 3421 využití volného času dětí a mládeže 473.000,00

§ 3611 programy podpory bytové výstavby 100.000,00

§ 3631 veřejné osvětlení 950.000,00

§ 3632 pohřebnictví 830.000,00

§ 3635 územní plánování 231.000,00

§ 3639 komunální služby a územní rozvoj 445.000,00

§ 3721 sběr a odvoz nebezpečných odpadů 65.000,00

§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 1.700.000,00

§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2.223.000,00

§ 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 75.000,00

§ 5212 ochrana obyvatelstva 100.000,00

§ 5512 požární ochrana 67.000,00

§ 6112 zastupitelstva obcí 1.275.000,00

§ 6115 volba prezidenta republiky 54.800,00

§ 6171 činnost místní správy 3.276.400,00

§ 6310 výdaje z úvěrových fi nančních operací 2.500,00

§ 6320 pojištění 30.000,00

§ 6330 převody vlastním fondům 70.000,00

§ 6399 ostatní fi nanční operace 80.000,00

§ 6402 fi nanční vypořádání minulých let 1.900,00

   21.151.000,00
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Financování

 8124 uhrazení části dlouhodobého úvěru - ČMZRB 1.284.000,00

 8124 uhrazení části dlouhodobého úvěru - SFŽP 315.000,00

Financování celkem 1.599.000,00

Rozpočtové výdaje celkem 22.750.000,00 Kč

Schváleno ZO dne 13.3.2013

Na sběrná místa to máme čím dál blíž

Opakované průzkumy znovu a znovu potvrzují, jak důle-
žitá je pro úspěšné fungování systému zpětného odběru vy-
sloužilých spotřebičů kvalitní a dostatečně hustá síť sběrných 
míst. 

ELEKTROWIN ji ve  spolupráci se svými partnery, přede-
vším městy a obcemi, buduje už od roku 2005. V současnosti 
tuto síť tvoří více než 11 000 míst zpětného odběru.

Její páteř představuje 1500 sběrných míst v 1100 městech 
a obcích. Je do ní zapojeno také 3800 obcí v rámci mobilních 
svozů. S  ELEKTROWINem spolupracuje více než 650 sborů 
dobrovolných hasičů v  rámci projektu Recyklujte s  hasiči, 
3000 škol v  rámci projektu Recyklohraní, ane b Ukliďme si 
svět a  2300 provozoven posledních prodejců. Síť doplňuje 
několik stovek neveřejných míst.

Proč vyřazujeme spotřebiče?

Nejčastějším důvodem, proč se tuzemské domácnosti 
rozhodnou vyřadit starý spotřebič, je jeho porucha. Podle 
zmiňovaných průzkumů se z tohoto důvodu ocitne ve zpět-
ném odběru 100 % sušiček a 76 % kuchyňských robotů nebo 
mixérů.

Dalšími důvody bývají zastaralý design a  nedostatečná 
funkčnost. To však platí spíše o telekomunikačních zařízeních 
a počítačové technice.

Důvodem pro to, rozloučit se se starým spotřebičem, je 
čím dál častěji i vysoká spotřeba elektrické energie. Ta spo-
třebitele motivuje k vyřazení 19 % lednic a 15 % vysavačů.

Sběr usnadňují speciální prostředky

ELEKTROWIN na základě dlouholetých zkušeností s budo-
váním systému zpětného odběru elektrozařízení postupně 
vyvinul několik typů speciálních sběrných prostředků, jejichž 
úkolem je usnadnit odevzdání starých spotřebičů, ochránit je 
před neodbornou a nelegální manipulací a učinit jejich cestu 
ke zpracovatelům co nejvíc přímočarou.

Od roku 2010 tak bylo na sběrné dvory a další místa umís-
těno 600 WINTEJNERů, velkokapacitních uzamykatelných 
kontejnerů. Jen za  loňský rok se s  jejich pomocí vysbíralo 
4890 tun chlazení a  3046 tun malých a  velkých spotřebičů, 
které se ve WINTEJNERech pro usnadnění manipulace umis-
ťují do prostor oddělených přepážkou.  

Obce bez sběrného dvora zase rády a často využívají Pu-

tující kontejner. Ten pomáhá zbavit se snadno a ekologicky 
vysloužilého elektrozařízení už čtyři roky. Díky němu se tak 
podařilo zrecyklovat na 900 tun již nepotřebných elektrozaří-
zení, z nichž by mnohá nejspíš skončila v popelnici a zatížila 
tak obecní rozpočty na likvidaci komunálního odpadu. Nejví-
ce napilno mívá Putující kontejner v době tradičního jarního 
a podzimního úklidu.

Obec, která využívá Putující kontejner, navíc nejen ušetří 
za komunální odpad, ale ještě získá fi nanční odměnu. V jaké 
výši, to závisí na  počtu obyvatel a  na  výtěžnosti elektrood-
padu v přepočtu vybraného množství na jednoho obyvatele. 

Vedle kontejnerů na sklo, papír nebo plasty se čím dál čas-
těji objevují malé červené kontejnery na drobné spotřebi-
če. Města a obce je pro větší pohodlí svých obyvatel pořizují 
rovněž ve spolupráci s ELEKTROWINem.

Pozn.: Dva malé červené kontejnery jsou umístěny od 8. břez-
na na sběrném místě u kostela a u prodejny.

Právě malé spotřebiče až dosud nejčastěji končily 
ve „směsce“. Vážit kvůli nim cestu do nejbližšího sběrného 
dvora se nechtělo každému, trpělivost čekat na mobilní svoz 
také neměli všichni, kdo jinak recyklují více méně poctivě. 
Pouze 25 % z těchto malých spotřebičů se tak donedávna do-
stalo na místa k tomu určená.

I  díky malým červeným kontejnerům, kterých už ELEK-
TROWIN instaloval na 300, se neustále zkracuje  vzdálenost, 
na  jakou musejí ekologicky uvažující obyvatelé ČR dopravit 
spotřebič po  skončení jeho životnosti. Vůbec nejlépe jsou 
na tom v Pardubickém kraji, kde to mají z domova na nejbliž-
ší místo zpětného odběru jen 2880 metrů. To je o celých 1100 
metrů blíž než celorepublikový průměr.

Loňskou novinkou pak je MINIWIN. Pilotní projekt pod 
tímto názvem spustil ELEKTROWIN na jaře roku 2012. Na vy-
braná místa zpětného odběru umístil speciální kontejnery 
zcela nového typu.  Usnadňují zpětný odběr malých spotře-
bičů a tím také zlepšují jeho výsledky.

ELEKTROWIN zahájil testování kontejnerů umístěním 22 
kusů. Tyto MINIWINy navrhli tři různí výrobci, kteří nabídli od-
lišná technická řešení. Kontejnery byly umístěny na sběrných 
dvorech i u prodejců elektra. 

MINIWINy pomohou snáze soustředit a také chránit malé 
spotřebiče na  těch sběrných místech, jejichž velikost neu-
možňuje umístit velkoobjemový WINTEJNER. Umístění MI-
NIWINu na sběrném dvoře ulehčí práci zejména obsluze, pro 
niž odpadne nutná manipulace s drobnými spotřebiči.

(BK)

   Zprávy ze Základní a mateřské školy

Troubský tyjátr

Koncem dubna nás čeká 1. ročník troubského dramatické-
ho festivalu pod názvem Troubský tyjátr. Dramatické skupi-
ny z několika škol tak budou moci předvést, co si pro diváky 
i odbornou porotu připravili. Velkým přínosem pro všechny 
zúčastněné je soutěžní charakter festivalu. Žáci budou moci 
porovnat své výkony s ostatními účinkujícími a mohou načer-
pat užitečnou inspiraci. Celá akce probíhá za podpory Obec-
ního úřadu v Troubsku, který si pro snaživé soutěžící připravil 
krásné odměny. Téma představení je libovolné, můžete se 
tedy těšit na rozličné nápady a jejich provedení. 

Všechny vás srdečně zveme na dobrou zábavu v podnět-
ném divadelním duchu.

Mgr. Marie Vacková
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Rodiče vítání!

Značka Rodiče vítáni, značka pro školy aktivní a otevře-

né rodičům, vznikla za  účelem zkvalitnění vzájemné komu-
nikace. Rodiče oceňují, když se k  nim škola chová vstřícně 
a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za je-
den provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Spolupráce 
a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma 
stranám. 

V  lednu 2013 se naší škole podařilo zapojit do sítě aktiv-
ních škol. K  získání této certifi kace bylo nutné splnit velké 
množství požadovaných a ostře kontrolovaných kritérií.

Tato kritéria sledují, zda škola nabízí rodičům dostupné 
kontakty na  všechny učitele a  vedení školy a  zda se rodiče 
bez problémů dostanou do školy během dne (viditelné zvon-
ky, uvedený telefon na dveřích), zda je komunikováno s  ro-
diči partnerským způsobem a  předáván dostatek informací 
ohledně dítěte. Dále se zabývají otázkou, zda je pedagogický 
sbor vždy otevřený jednat o chování a prospěchu žáků s rodi-
či, a to nejen v době třídních schůzek. Nutná je také nabídka 
možnosti konzultace s výchovným poradcem a logopedem. 
Dalším kritériem je zapojení rodičů do různých mimoškol-
ních akcí a organizování školních akcí pro rodiče v termínech 
a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit. V ne-
poslední řadě kritéria dbají na  první vstup dítěte do školy 
a  požadují, aby zápis do školy byl příjemnou společenskou 
událostí.

Abychom naplňovali vizi, kterou jsme si předsevzali, jsme 
otevřeni jakékoli komunikaci s  rodiči a  připraveni společně 
řešit všechny problémy, které nás potkají.

Mgr. Kateřina Kamenická

Sedm měsíců ve školní družině

Co říci úvodem o školní družině? Snad hlavně to, že žáci zá-
kladní školy v ní tráví téměř polovinu své denní docházky do 
školního vyučování, především žáci prvního ročníku  Jinými 
slovy, školou povinné děti z Troubska, Veselky a  Omic, zde 
tráví velkou část svých všedních dnů. Školní družina je místo, 
které dětem slouží k relaxaci po náročném školním vyučová-
ní. Má to být místo příjemné, které jim má nabízet kromě od-
počinku a zábavy i hodnotnou výplň volného času, ale také 
místo, které jim má dát pocítit přijetí, bezpečí, přátelství a dů-
věru v kamarádském kolektivu. 

Co je v  družině nového? Na  začátku letošního školníhoi-
roku se pokusily obě místnosti, ve kterých družina probíhá, 
esteticky pozměnit k lepšímu - menší místnost s počítači jsme 
samy (vychovatelky) vymalovaly, na  stěny jsme připevnily 
sítě k zavěšování obrázků, do zasklených rámečků jsme daly 
příjemné přírodní motivy. Děti pomáhaly s výzdobou svými 
kresbami. Dokoupily jsme zásoby Lega. Díky fi nanční pomoci 
rodičů bylo možné nakoupit nové dřevěné stavebnice a stol-
ní hry. Také díky ochotě rodičů i dětí jsme dostali hry a hračky, 
které děti přinesly ze svých domovů a se kterými si již příliš 
nehrály, a přest  je ostatní děti ocenily – velmi všem ochot-
ným rodičům i dětem děkujeme  

ZŠ Troubsko v tomto školním roce nabídla obrovské množ-
ství zájmových kroužků. Jedná se o výuku hry na fl étnu, kla-
vír, výuku anglického a německého jazyka, náboženství. Dále 
probíhá kroužek fl orbalu, street-dance, základy bojových 
sportů nebo kroužek vaření  

Během babího léta v měsících září a říjnu jsme denně vy-
užívali školní zahradu. Na množství dětí, které začaly od října 
po navýšení kapacity ŠD navštěvovat, je nevelká, proto jsme 

ocenili možnost využívání fotbalového hřiště. Problémem 
školní zahrady je prašný hliněný plácek v  centrální části za-
hrady, který je po dešti velmi blátivý. V zimních měsících se 
dá zahrada bohužel využívat jen zaosucha, nebo pokud je 
bohatá sněhová nadílka. Do budoucna by bylo jistě zapotřebí 
změnit tento povrch (řádně zatravnit, nebo vyměnit za  jiný 
povrch). Dalšími prvky, které by děti ocenily, jsou například 
pískoviště, záhonky, stolky s přístřeškem) a které se budeme 
snažit zrealizovat.

Před Vánocemi jsme pilně pracovali na tom, abychom vy-
tvořili co nejkrásnější věci k prodeji na Jarmark. V lednu jsme 
pozvali zkušenou paní keramičku, aby nám pomohla s vyro-
bením dárečků pro budoucí prvňáčky, vyrobili jsme klíče od 
školy, ze kterých měly děti u zápisu velkou radost. Nyní s při-
cházejícím jarem se těšíme na nová tvoření v rámci Velikonoc, 
svátku matek, dne Země, apod. V březnu, měsíci knihy, jsme 
zahájili projekt „Ukaž nám svou oblíbenou knihu” a těšíme se 
na návštěvu místní veřejné knihovny.

Dá se říci, že ačkoli je v družině ještě stále na čem praco-
vat, přesto jsme nastartovali a vyrazili na dobrou cestu. Ještě 
jednou děkujeme všem rodičům za fi nanční pomoc, za věcné 
dary a za pomoc s drobnými opravami.

Mgr. Lenka Semelová

Školní soutěže

Rádi bychom poděkovali našim žákům za  reprezenta-
ci školy v  soutěžích. Ač s  malými nebo žádnými zkušenost-
mi z  takovýchto klání, nebojácně se zúčastnili matematické 
olympiády, recitační soutěže a plaveckých závodů.

Po vydařeném školním kole recitační soutěže se vítězové 
vydali do Ivančic. V místním kině Réna proběhlo okresní kolo, 
kterého se zúčastnili Verunka Čížková, Jakub Čížek, Filip Vávra, 
Kája Adamová, Viky Kalovská a předvedli úctyhodné výkony.

V  matematické olympiádě postoupili do okresního kola 
tito naši šikovní matematikové: Dan Nos, David Klajbl, Lucka 
Mahnová a Franta Křivánek.

Velkou pochvalu si zaslouží také plavci a plavkyně, kteří se 
neohroženě vrhli do vln bazénu na ZŠ Labská, perfektně od-
plavali prsa i kraul a umístili na předních místech. Jsou to tito 
sportovci: Evička Jelínková, Ena Černohorská, Helenka Brych-
ta, Franta Křivánek a Matyáš Zavadil.

Ještě jednou velká pochvala a  příští rok už budeme stát 
na bedně!

Dne 8. března proběhla beseda s  policistou z  oddělení 
z  Rosic. Podpraporčík Tomáš Knotig seznámil děti s  tím, jak 
mají reagovat v  různých krizových situacích. Podívaly se 
na krátká videa natočená podle skutečných událostí a roze-
brali také téma šikany. Děti celou dobu pěkně spolupracovaly 
a na závěr měly celou řadu dotazů, které jim policista ochotně 
zodpověděl. Nechyběly ani drobné dárečky.

Mgr. Iva Dobšíková

Mateřská škola

Začátek nového roku proběhl v naší mateřské škole v hu-
dební náladě. Mgr. Pavel Macků přivezl dětem ukázat spoustu 
hudebních nástrojů, se kterými je seznámil v pořadu „Babička 
Chrota vypráví“. S Břetislavem Vojkůvkou si děti v programu 
„Hudební pohlazení” zazpívaly písničky z fi lmových pohádek 
a  večerníčků. Zajeli jsme si také do brněnského divadla Ra-
dost na pohádky „Tři čuníci nezbedníci“ a „Zvědavé slůně“.

V období masopustu nastal karnevalový den i v naší školič-
ce. Ráno se sešla spousta pohádkových bytostí. Krásné prin-
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cezny, rytíři, čertíci a hastrmani, kočičky, piráti, drak, mezi klu-
ky oblíbený Spiderman a  spousta dalších masek. Den jsme 
zahájili průvodem masek a pokračovali tancem a soutěžemi 
se sladkými odměnami. Děti si karneval velmi užívaly a z kos-
týmů jsme je jen těžko dostávali ven.

V  únoru jsme dokončili práci na  projektu Klokanův kufr, 
díky kterému jsme získali soubor pomůcek velmi vhodných 
k diagnostice předškoláků.

Při naší poslední akci, kterou jsme nazvali „Ukliďme svět“, 
jsme pro děti připravili soutěže v třídění odpadu. Třídili jsme 
papír, plasty, textil a sklo. Vše jsme správně svázali a zabalili 
a  odnesli do kontejnerů. Venku nás čekal ještě jeden velký 
úkol - řádně se rozhlédnout a uklidit vše, co nepatří na naši 
zahradu. Papíry, obaly a  jiné ošklivé věci. Děti se do tohoto 
úkolu pustily s  velkou chutí a  nadšením. Naším cílem bylo 
vzbudit v  dětech pocit, že nemají být lhostejné ke  svému 
okolí a to se nám, myslím, povedlo.

Nyní se již těšíme na sluníčko a první jarní dny.  
 Hana Kroupová

      Představujeme

 Dovolte mi, abych vám tentokrát představila pana Ol-

dřicha Zbírala

Pane Zbírale, řekněte na  úvod našeho setkání něco o  sobě 
a o vašich nejbližších. 

Zdravím čtenáře Troubského hlasa-
tele, jsem ročník narození 1970 a  od 
svých 7 let bydlím v Troubsku. Největší 
koníček, alespoň podle stráveného 
času, je určitě moje rodina, dva kluci 
6 a  12 let, jejich maminka, pes, vodní 
želva, rybičky a poslední přírůstek aga-

ma. V Troubsku také bydlí moje maminka a sestra. V součas-
né době jako OSVČ dělám správce nemovitosti na Vídeňské 
ulici v Brně. Od 18 let až dosud se věnuji aktivně parašutismu 
a posledních několik let kuželkám, ale víceméně žádný sport 
mi není cizí, kolo, lyže, brusle, prostě vše u čeho je adrenalin 
a zábava.

Ve  volbách v  roce 2010 jste byl úspěšným kandidátem 
za ODS. Jaké jsou Vaše pocity a dojmy za 2,5 roku co jste troub-
ským zastupitelem?

 
Důvodem mé kandidatury byla zejména zvědavost, jak to 

vlastně ve  vedení obce chodí. Nejlepší způsob, jak nahléd-
nout pod pokličku, je stát se součástí vedení obce. Pokud 
má občan zájem o informace a chce mít možnost dění nějak 
ovlivnit, tak na to čtení nástěnky a občasná účast na schůzi 
zastupitelstva prostě nestačí. Kandidoval jsem za ODS, která 
mi jako živnostníkovi byla stranou nejpřijatelnější. Mé povo-
lání správce nemovitostí a řízení chodu obce má mnoho spo-
lečného, proto je pro mne zajímavé být zastupitelem i z pro-
fesního hlediska. 

Bydlíte v ulici Lišky, tedy lokalitě, která je jednou z nejklidněj-
ších v  obci a  dalo by se o  ní uvažovat jako o  klidové zóně pro 
občany s možností osázet zde nové stromy, umístit lavičky apod. 
Myslíte si, že by se někdy v budoucnu tento nápad dal realizovat? 

Jsme s celou rodinou rádi, že bydlíme na ulici Lišky a dou-
fáme, že tato část obce zůstane klidovou zónou navždy. Rád 
potkávám příjemné lidi při venčení pejsků, občas projede 
kůň s jezdkyní nebo někdo na bruslích a projíždí spousta ko-
čárků. Proto se budu snažit, aby ulice Lišky zůstala klidovou 
zónou a nejlépe se dále přilehlé pozemky zhodnotili parko-
vou nebo sportovně rekreační úpravou. Tyto pozemky při uli-
ci Lišky jsou jako rekreační vedeny v územním plánu již hod-
ně dlouho. Bohužel soudní spor o sousedící fotbalové hřiště 
měl za důvod, že se zde nic nedělo a pozemky se nechávaly 
v  záloze pro případnou výměnu za  fotbalové hřiště. Další 
a doufám, že již zažehnané nebezpečí, byl plánovaný sběrný 
dvůr za kostelem, který by snad tak ani nevadil, ale určitě by 
zde zhoustl provoz automobilů. Takže snad pro sběrný dvůr 
bude nalezeno příhodnější místo s lepším přístupem. 

Co říkáte sportovnímu a kulturnímu dění v obci? Dala by se 
nabídka pro občany ještě něčím rozšířit? 

Vždy je co zlepšovat. Obec samozřejmě nemůže nařídit 
občanům, aby více sportovali nebo se bavili, ale může napří-

Karnevalový den

Malé princezničky

Beseda v ZŠ
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klad fi nančně podpořit spolky, akce nebo projekty, při kte-
rých se sejde parta lidí a  prožije společně příjemné chvíle. 
Přivítal bych možnost si zahrát tenis, volejbal nebo basketbal 
v areálu Sokolovny, třeba se mi to postupem času podaří. Hu-
dební či taneční zábavy také vítám, chápu, že pro každého 
z blízkého okolí nemusí být rušení v noci příjemné, ale něko-
likrát za rok to lze snad vydržet. 

Jako člen fi nančního výboru jste se podílel na  sestavování 
rozpočtu na rok 2013. Jaké jsou nejvýznamnější investice pláno-
vané na letošní rok?

 
Je to například oprava silnice a chodníků na Veselce, vy-

budování oddělené kanalizace na ulici Luční, oprava požární 
nádrže u hřbitova, pořízení traktoru s příslušenstvím na údrž-
bu komunikací v obci nebo přístavba dvou tříd v ZŠ Troubsko 
a mnoho dalších. Většina těchto projektů je spolufi nancová-
na z  různých dotačních fondů, ale je nutné mít připravené 
i  vlastní fi nanční prostředky. Celkový rozpočet obce na  rok 
2013 je cca 22 milionů a je zveřejněn na jiném místě zpravo-
daje. Je důležité si uvědomit, že příjem do obecního rozpočtu 
je v  podstatě přímo úměrný počtu osob ofi ciálně bydlících 
v Troubsku, popřípadě sídel fi rem zde. Proto bych chtěl ape-
lovat na ty, kteří z nějakého důvodu váhají s přihlášením k tr-
valému pobytu v Troubsku, aby tak učinili - na obecním úřadě 
jim s tím určitě rádi pomohou.  

Děkuji za rozhovor.
(BK)

        Co se v obci událo

Únor začal vesele (1. února)

Hned prvního února pořádal Sportovní klub Veselka tra-
diční „Sportovní ples“. A  i když byl ples poznamenán menší 
návštěvnosti, než bývalo zvykem v minulých letech, návštěv-
níky nezklamal. O  hudbu se postarala nová skupina „TOM 
SAWYER BAND“, dva muzikanti, kteří dokázali tanečníky pěk-
ně rozparádit. 

Po úvodním přivítání hostů panem Pavlem Rejdou, před-
sedou SK Veselka, si ho děvčata vzala do kola, nebylo úniku. 
Jak se blížila půlnoc, přibývalo tanečníků na parketě i z šenku. 

Tradiční vystoupení „Dynamitek“ nezklamalo, ale i  tady 
jsme zaznamenali úbytek tanečnic. Co se děje, děvčata? Mož-
ná to vše zavinila chřipková epidemie, nebo že by fi nanční 
krize? Necháme se překvapit příští rok.

Dětský karneval (3. února)

Také pod taktovkou SK Veselka se v neděli 3. února konal 
dětský karneval. Tady se chřipková epidemie neprojevila. 
Sál byl zaplněn do posledního místečka, kdo přišel později, 
měl smůlu, už si nesedl. A  to se v  sousedních Bosonohách 
konal obdobný dětský maškarní ples. Tentokrát byl karneval 
ve znamení princezen, a opět se velmi vydařil. Bavili se děti 
i dospělí, hry soutěže, tanec a bohatá tombola.

Nezbývá než poděkovat SK Veselka a  „Dynamitkám“ 
za obě velmi pěkné akce.

P.  S. Nevím, kolik se vybralo na  dobrovolném vstupném, 
jestli se tady také neprojevila fi nanční krize?!

Zabijačkové hody a průvod masek (9. února)

V  sobotu 9. února bylo v Troubsku znovu veselo. Od 11 
hodin se před „Kaťákem“ konaly zabijačkové hody. Loni tyto 
hody pořádala obec a zájem byl tak veliký, že za necelou hodi-
nu už nebylo co prodávat. Ani škvareček nezbyl! Letos si vzal 
vepřové hody do své režie nový pan hostinský a nezklamal. 
Myslím, že se dostalo na každého a navíc si mohli návštěv-
níci vychutnat zabijačkové speciality v teple hospůdky. A ta 
praskala ve švech, jelítka, jitrničky, ovárek, tlačenka atd. byla 
jedna báseň. Odpoledne se ještě na kotlině škvařilo sádlo. 

Když porovnám loňské a  letošní hody, zabijačkové po-
choutky byly srovnatelné, obojí moc dobré – pravé domácí. 
Výhodou těch letošních bylo, že si člověk mohl v teple lokálu 
ochutnat všechny specialitky až do večerních hodin. 

Souběžně s  touto akcí procházel obcí masopustní průvod 
masek a zval občany na tradiční maškarní ostatkovou zábavu. 
Ta se konala v úterý 12. února v sále Katolického domu. Průvod 
tradičně doprovázel pan Ruda Pazourek se svými koníčky, koho 
už moc bolely nohy, mohl se kousek cesty svést na bryčce.

Taneční parket

Dynamitky

Zabijačkové hody
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Unavené maškary si dopřály odpočinek na  své základně 
K.A.T. Kaťák. Kromě členů tohoto spolku to byli ještě „Podska-
láci“ a  další dobrovolníci včetně čtyř dětí. Při dobrém jídle, 
pití a poslechu oblíbené country & folk skupiny Metamorfo-
za, mnozí vydrželi až do pozdních nočních hodin. 

TRÓBSKÉ VOSTATKY (12. února)

V úterý 12. února v sále Katolického domu pořádal K.A.T. 
Troubsko s podporou Podskaláku a Obce Troubsko Maškarní 
ostatkovou zábavu. A zábava to byla věru maškarní. Nebýva-
lé množství masek, jaké pamatuji tak před třiceti roky. Kape-
la Karla Pešla hrála jak o život. Dokonce nás svou návštěvou 
poctili pánové Klaus, Zeman a Schwarzenberg. Invalidní paci-
ent měl vskutku nadstandardní péči. Smrťák naštěstí nikoho 
neskolil. Bavili se mladí i ti dříve narození a troufám si říct, že 
v tanečních kreacích byli lepší ti, co toho víc pamatují. 

O  půlnoci byla, za  velkého pláče a  naříkání, pochována 

BASA. Prostě ostatková zábava tak jak má být, tak jako za sta-
rých dobrých časů. Je dobře, že se ještě umíme sami bavit 
a nepotřebujeme k tomu televizi ani žádné rádoby celebrity. 
Velký dík pořadatelům a  obci, že se tahle tradice stále udr-
žuje.

Jarka Bartoňková

KULTURNÍ OKÉNKO

Vážení čtenáři,
v každém čísle Troubského hlasatele v tomto roce si může-

te přečíst pár zážitků nás pořadatelů, z kulturních akcí, které 
se pod záštitou obce Troubsko konaly v KATOLICKÉM DOMĚ 
za uplynulých dvacet roků. Celkem bylo uspořádáno více než 
padesát koncertů a různých vystoupení s brněnskými a praž-
skými herci a zpěváky.

Tyto zážitky jsme zaznamenaly v  zákulisí a  šatně před 
a  po  ukončení kulturní akce, kdy spokojení diváci odešli 
domů a my pořadatelé jsme zůstali s umělci až do jejich od-
jezdu. 

Na konci roku bude otištěn přehled všech akcí v Troubsku 
a na webových stránkách obce bude postupně uvedena ga-
lerie osobností, které Troubsko navštívily.

Ještě bych dodal, že jsou to lidé vstřícní, mají také své ra-

Řezník  a jeho kotel

Průvod masek

Veselý medvěd

Maškarní zábava

Maškary – muži
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dosti i starosti jako my ostatní smrtelníci, jen mají navíc dar 
od Boha a  nezměrný talent. Přestavujeme si je ve  světle ze 
správ bulvárního tisku, který jen hledá většinou to špatné, 
čím by tyto lidi pomluvil. Opak je pravdou, jsou často skrom-
ní, veselí, baví se s každým, jen jsou mediálně známí.

Dnešní okénko je věnováno p. Miroslavovi Donutilovi

Miroslav Donutil

Pan Donutil vystupoval 
v  Troubsku dvakrát, poprvé 
v  roce 1995, potom o  deset 
let později, v roce 2005, kdy 
byl dost nachlazený, nechtěl 
však zklamat své diváky.

Zážitek z první návštěvy
Představení bylo v sobotu 

v  18 hodin a  bylo vyprodá-
no. Někteří diváci už netrpě-
livě přešlapovali před sálem 
KD, protože už bylo skoro 
půl šesté a  mistr nikde. Až 
v 17.40 se objevil bílý favorit 
a  přijel herec s  kamarádem. 
Jen vešli do sálu, velmi se jim tam líbilo. Toto představení 
jsme ozvučovali sami, a mistr měl okamžitě námitky na pana 
zvukaře a trvalo deset minut, než bylo vše v pořádku a apara-
tura fungovala podle hercových představ. Před tím než přijel, 
trvalo alespoň hodinu, než to zvukař nějak zapojil.

Sál se naplnil do posledního místečka, bylo 18.05 hodin, 
tak jsem šel pro pana Donutila do šatny, že by se mohlo za-
čít. Zaklepu na dveře a ono nic. Zaklepu po druhé a zavolám, 
zase nic. Otevřu dveře a mistr natažený na židli zřejmě dohá-
něl nedostatek spánku.

Pár minut před představením se ostatní většinou klepou 
trémou a  pan herec klidně podřimoval. Zaklepal jsem mu 
na  rameno, on rychle vstal, upravil se a  za  nadšeného po-
tlesku diváků vešel na jeviště. Bez příprav, bez zkoušky, bavil 
celé dvě hodiny diváky neuvěřitelnými historkami z divadla 
na „Provázku“, vzpomínal na Frantu Kocourka a další střípky 
ze života. Jo, jo, „Pořád se něco děje“.

Zkrátka, profesionál.
Po druhé návštěvě u nás napsal do PAMĚTNÍ KNIHY:
Bylo mi u Vás skvěle, a to i přesto, že jsem byl mírně nachlaze-

ný. Člověk přijede na Moravu, přijde do Troubska a je mu krásně. 
Mně tedy bylo. Doufám, že i všem, co byli v sále. Dík za pozvání.                          
Miroslav Donutil

V příštím čísle: Setkání s Waldemarem Matuškou
Pavel Doležal a spol.

      Nové knihy

  Nové knihy v naší knihovně

Krásná literatura

Serno, Wolf   Doktorka z Boloně
Cooper, Glenn   Desátá síň
Koontz, Dean   Dům stínů

Cole, Martina   Bestie
Coelho, Paulo   Rukopis nalezený…
Watt, Peter   Odeslat vítr
Weirová, Alison   Princezna Alžběta
Enger, Thomas   Kamenný déšť
Payne, C. D.   Mládí v hajzlu (sedm dílů)

Naučná literatura

Bílek, Jiří   Bílá místa české historie 3
Ruffi  ng, Reiner   Filozofi cký depozitář
Goodwinová, D. K.   Lincoln
Mertlík, Vladimír    Toulky se Smoljakem
Knappová, Miloslava  Jak se bude jmenovat

Literatura pro mládež

Lada, Josef   Český rok
Nepil, František   Pohádky z Pekelce
Kinney, Jeff     Deník malého poseroutky 

(šest dílů)

Knihy zakoupené v měsíci lednu a únoru 2013
Pavel Veleba, knihovník

      Plánované akce

Divadelní soubor z Budišova (6. dubna)

Zahrádkáři Troubsko zvou všechny příznivce dobrého di-
vadla. Divadelní soubor z Budišova odehraje v sobotu 6. dub-
na od 18 hodin v Katolickém domě, hudební komedii      

,,Hledám děvče na boogie – woogie“.
Vstupenky budou v  předprodeji od 10. března u  p.  Be-

nešové – prodejna ,,smíšené zboží“ ulice Nár. odboje, nebo 
u p. Doležala na ul. Školní 54, tel.: 731 563 994.

Zájezd do Jižních Čech (25. května)

Zahrádkáři budou také pořádat jednodenní zájezd po krá-
sách Jižních Čech. Trasa povede do Slavonic, Nové Bystřice 
– odtud úzkokolejnou železnicí do Jindřichova Hradce s pro-
hlídkou zámku a do Stráže nad Nežárkou, kde působila Ema 
Destinová. 

Zájezd se koná v sobotu 25. května. Autobus bude přista-
ven v 7 hodin u OÚ Troubsko. 

Zájemci, hlaste se u  p.  Doležala – ul. Školní 54, nebo 
u Ing. Procházky – ul. Nár. Odboje 3.

Dětský den (1. června)

Obec Troubsko pořádá tradiční oslavu mezinárodního dne 
dětí. Akce se koná od 14 hodin v areálu „U sokolovny“. Rodiče 
s dětmi jsou srdečně zváni. Vstupné za jedno dítě je 20,- Kč.

V případě deštivého počasí se akce nekoná!

      Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci du-

ben a květen 2013 těmto spoluobčanům:

Pan Vladimír Vítěz, ul. Nár. Odboje  70 let
Paní Marie Elisová, ul. Vyšehrad  70 let
Paní Zdena Vejvodová, ul. Pod vinohrady  70 let



9.

Paní Mária Nováčková, ul. Pod vinohrady  71 let
Paní Vlastimila Dujková, ul. Vyšehrad  72 let
Pan Jan Bednář, ul. Pod vinohrady  72 let
Pan Jan Dufek, ul. U rybníka  72 let
Paní Marie Rejdová, ul. U rybníka  73 let
Pan Josef Pazourek, ul. U rybníka  73 let
Pan Antonín Čoupek, ul. Nová  74 let
Pan Stanislav Vávra, ul. Ostopovická  74 let
Pan Jiří Skřípek, ul. Vyšehrad  75 let
Pan Jaroslav Navrátil, ul. Veselka  76 let
Paní Jaroslava Čoupková, ul. Pod vinohrady  76 let
Paní Růžena Kamenická, ul. Nár. Odboje  76 let
Paní Marie Doležalová, ul. Nár. Odboje  83 let
Paní Květoslava Komínková, ul. Jihlavská 84 let
Paní Cecílie Teclová, ul. Nár. Odboje 85 let
Paní Jiřina Gabrielová, ul. Pod vinohrady 86 let

Paní Jůlie Böhmová, ul. Nár. Odboje, 100 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

                                    
Matrika OÚ, L. Chaloupková

      Sportovní informace

 TJ SOKOL ČOS Troubsko – Valná hromada

TJ SOKOL ČOS Troubsko Vás zve na valnou hromadu, která 
se koná v úterý 2. dubna v 18.30 hodin v restauraci na so-
kolovně.

Program:
1) Zahájení, úvodní slovo a volba zapisovatele
2) Volba návrhové a volební komise
3)  Zpráva o činnosti TJ za rok 2012 a plán činnosti na rok 

2013 (br. Molák)
4) Zpráva o hospodaření TJ za rok 2012 (ses. Moláková)
5) Návrh rozpočtu na rok 2013
6) Zpráva náčelnice (ses. Končická)
7) Zpráva kontrolní komise (ses. Bartoňková)
8) Rozprava ke všem zprávám
9) Volba starosty, místostarosty a náčelnice
10) Volba ostatních členů výboru
11) Volba členů kontrolní komise
12) Volba delegáta na župní valnou hromadu
13) Usnesení z valné hromady
14) Závěr

Hosté jsou vítáni. Občerstvení je zajištěno.

Romana Svěráková (jednatelka), Petr Molák (starosta)

Rozpis sokolského cvičení 

 

DEN ČAS CVIČENÍ CVIČITELÉ

Pondělí 20.00 – 21.00 Pilates (ženy) Končická

Úterý
17.00 – 18.00 Senioři Horáčková

18.00 – 19.00 Florbal Beneš

Středa 20.00 – 21.00 Kondiční cvičení 
(ženy) Končická

Pátek 20.00 – 22.00 Volejbal Svěráková

Sobota 18.00 – 20.00 Florbal Beneš

Neděle
17.00-18.00 Veselé cvičení 

(děti) Končická

18.00 – 19.30 Badminton Benešová

PILATES

Už pátým rokem probíhá v sokolovně pro členy TJ SOKOL 
ČOS Troubsko každé pondělí v době 20 – 21 hodin cvičení 

zvané PILATES. Tento příspěvek je určen všem, kteří cvičení 
pravidelně navštěvují, ale hlavně těm, kteří o „pilates“ slyšeli, 
ale nic jim slovo neříká.

Jak cvičení PILATES vzniklo?

Cvičení objevil před více než sto lety pán jménem J. H. Pi-
lates. V  dětství byl velmi nemocný - trpěl astmatem, křivicí 
a  revmatickou horečkou. Byl však rozhodnut překonat tyto 
potíže, a to ho vedlo ke studiu východních i západních forem 
cvičení včetně jógy a životosprávy dle starých Řeků i Římanů. 
Snažil se sestavit cvičení, v němž dochází k vědomé souhře 
těla a mysli, uvědomil si také velký význam zapojení správ-
ného dýchání. 

Na co je cvičení zaměřené?

Tento cvičební systém vede k  posílení a  protažení svalů 
celého těla a snaží se přitom využít vyvážené spolupráce těla 
a mysli. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, fl exibilitu 
a  dýchání. Propracovává zádové, břišní a  hýžďové svalstvo 
svaly jako základ správného držení těla. Účelem je posílení 
centra - jádra těla tzv. „power house”. Celkově vypracovává 
dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na správné dýchání okysliču-
je svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates Vás nevyčerpává, 
ale dodává Vám energii. Proto je vhodné pro všechny věkové 
skupiny bez rozdílu pohlaví a úrovně počáteční fyzické kon-
dice. Cvičení obnovuje celkovou vitalitu, člověk se má cítit 
osvěžený, tělo se stává silné (oslabené svaly posilují) a oheb-
né (zkrácené svaly se protahují). Cviky jsou „vymyšleny“ tak, 
aby pracovaly menší svaly, které napomáhají větším svalům 
a zároveň pozitivně působí na danou svalovou oblast. 

Co je důležité ještě vědět?

Cvičí se na podložce (nejlépe na podložce ke cvičení urče-
né, nikoliv karimatka či molitan) a většinou naboso, aby byl 
ve stoji zachován kontakt se zemí. Pro zpestření se používají 
různé cvičební pomůcky typu overball, jednoruční činky, gu-
mičky nebo jen obyčejný ručník. Optimální frekvence cvičení 
ke 2x týdně. Literatura říká, že při této frekvenci cvičení se bu-
dete cítit rozdílně po desíti cvičeních a po třiceti týdnech si 
všimnou změny i jiní. Cvičení vede zkušená cvičitelka Blanka 
Končická, která se na Vás těší.

 (BK)
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 Kuželkářská liga amatérů

Družstvo K.A.T. Kaťák Troubsko je po 13. kole První kužel-
kářské ligy amatérů pořádané KK Slovanem Rosice na  dru-
hém místě tabulky a do konce zbývá ještě 5 zápasů. Pravidel-
ný trénink K.A.T. Kaťáku na kuželně v Rosicích probíhá každé 
pondělí od 17 do 18 hodin. Případní zájemci o  tento sport 
jsou vítáni a mohou se bez obav stavit si zaházet na moderní 
kuželkářské dráze.

Tabulka:
1. Dobelice 22 bodů
2. Kaťák  19 bodů
3. Brn. Želvy 17 bodů
4. Srkla  17 bodů
5. Basket  15 bodů
6. Vinohrady 6 bodů
7. Cobra  6 bodů
8. Alpa camp 6 bodů
9. Dufaspol 4 body

 O. Zbíral

           Historická ohlédnutí

Troubské kříže a  drobná sakrální architektura v  naší 

milé obci – část 1

 Uvnitř naší obce i ve volné krajině našeho katastru se při 
našich cestách setkáváme s památkami, které citlivě spolu-

vytváří náš domov. Jsou to kříže, Boží muka, kapličky, kte-
ré jsou souhrnně nazývány drobnou sakrální architekturou. 
Tato malá architektonická dílka jsou postavena na význam-
ných místech, která lidem připomínala buď nějakou událost 
z  minulosti, nebo jako upomínka na  událost, která neměla 
být v budoucnu zapomenuta.

Boží muka je drobná stavba zpravidla ve tvaru sloupu nebo 
pilíře, bývá zděná se stříškou na svém vrcholu. Z počátku bý-
vala dřevěná, od 14. století kamenná. Jsou symbolem sloupu, 
u kterého byl před smrtí ukřižováním, bičován Kristus. U nich 
se často setkáváme se stromy, poskytující stín k  odpočinku 
kolemjdoucím. Kříž je zobrazován v mnoha tvarech, velikos-
tech a stylech. Je to dáno podle místa, dobou vzniku a další-
mi okolnostmi.

Hlavní kříž na  hřbitově 

u farního kostela (1)
Kříž pochází z  roku 1927. 

Je to dar rodiny Milošicových 
a  Kamenických. Je umístěn 
uprostřed horní části starého 
hřbitova.

 

Kamenný kříž před hlav-

ním vchodem do kostela (2)
Kříž pochází z roku 1884, po-

svěcen byl 12. října 1828. Kříž 
nechal postavit rychtář Franti-

šek Doležal na místě původního 
dřevěného kříže, který svým stá-
řím zchátral a ve velmi špatném 
stavu tam stál od roku 1816.                        

Kříž stojí před hlavním vcho-
dem do kostela, po pravé straně 
– těsně za  branou od schodiště 
z ulice Lišky.

O  tomto kříži se vypravuje, 
že rychtář měl jednoho dne sen 
o  zemřelém faráři Kuchelmeis-
trovi, koláři Sobolovi a synu mly-
náře Molika. Všechny tři uvede-

né viděl v kostele. Vsadil do loterie čísla domů, v nichž žili, a to 
33-58-69 a všechna mu vyšla. Dostal vyplaceno 572 R. císařské 
měny ve stříbře a za to štěstí a Bohu ke cti a chvále dal postavit 
tento kříž nákladem 281 R. 22 krejcarů, z čehož vyplatil 238 R. 
a 7 krejcarů, protože některé věci byly bezplatné. K udržování 
kříže se zavázaly reversem všechny obce farnosti. Za Troubsko 
podepsali – Petr Kučera z čísla 55, purkmistr, Josef Brázda (č. 
35), rychtář troubský a František Doležal (č. 47), rychtář řečko-
vický. Kříž byl vysvěcen za asistence tří kněží. 

Kříž na  křižovatce Troub-

sko – Popůvky – Omice (3)
 Není známo, ze kterého roku 

pochází. Kříž nechala posta-
vit rodina Bartoňkova z  č. p.  2. 
Je dřevěný a  stojí na  rozcestí 
Troubsko – Popůvky – Omice 
směrem k  Troubsku. Z  důvo-
du špatného stavu byla v  roce 
1980 zhotovena nová, přesná 
kopie, avšak bez klekátka, které 
přiléhalo k  němu. Kopii zhoto-
vil Vilém Veleba, strojvedoucí 
z Troubska. Nový kříž byl posta-
ven na své původní místo s las-
kavým přístupem správce Stát-
ního statku v  Troubsku, pana 
Ing. Václava Staňka.

Na hlavním sloupu kříže jsou ve dřevě znázorněny atribu-
ty umučení Krista. Tělo Kristovo je malováno na plechu, Bylo 
obnoveno Petrem Kamenickým z Troubska, později Pavlem 
Vašulínem. Vrchní část kříže je kryta plechovou stříškou.

Nátěr dřeva je červené barvy, ta zůstala zachována, pro-
tože od nepaměti se dodnes používá původní název tohoto 
místa „U červeného křížku“.

Kříž u silnice vedoucí do Omic, tzv. Velebův (4)
Pochází z roku 1879. Ke cti a chvále Boží ho věnoval Fran-

tišek Veleba se svou manželkou z Troubska č. p. 39. Kříž stojí 
na levé straně silnice do Omic v místě, kde ze silnice odbočo-
val polní cesta do lesa, tzv. Rožku. Vzdálenost od obce je asi 
1500 metrů.

Kříž působí robustním dojmem. Tělo Kristovo (odlité z liti-
ny) je značně velké, do střední části kamenného kříže je vlo-
žena pískovcová „kostka“. Pod tělem Krista je na sloupu zob-
razen reliéf Matky Boží.
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Historie kříže se zdá být po-
někud tajemná, neboť je patrné 
(?), že nápis na kříži byl později 
upravován. V soupisu všech kří-
žů, postavených na  troubském 
katastru (kromě kříže u kostela) 
je tento kříž nejstarší. 

Kříž se sochami sv. Cyrila 

a Metoděje (5)
Kříž pochází z roku 1891. Byl 

pořízem Františkem Suchým 
z  Troubska. Nechal jej postavit 
v  zahrádce před svým domem 
na  ulici Školní. Z  doslechu je 
známo, že sousoší nechal zho-
tovit na  poděkování Bohu 
za uzdravení manželky po těžké 
nemoci. 

V  době křesťanského svát-
ku „Božího Těla“, bylo sousoší 
upravováno jako jeden ze čtyř 
oltářů v  obci. Veřejné průvody 
obcí na  tento svátek skončily 
na  začátku sedmdesátých let 
20. století.

Pro zachování této cenné 
skulptury bylo nutné přistoupit 
k opravám. Dědicové souhlasili 
s celkovou opravou na náklady 
obce a bezúplatným převodem 
na obec. Sousoší byla se souhla-

sem dědiců přemístěno na jiné místo v obci. Opravené sou-
soší dnes stojí na obecním pozemku v parku na návsi. Je si-
tuováno směrem k ulici Školní, tj. jižním (naproti komunikace 
ke Katolickému domu). Díky dědicům tak mohou sochařské 
dílo obdivovat všichni kolemjdoucí.

Sousoší zhotovené v roce 1891 je hodnotným dokladem 
živé cyrilometodějské tradice Jižní Moravy a náboženské-
ho cítění obyvatel. Jde o kvalitní kamenosochařskou práci 
s bohatou reliéfní výzdobou – takové bylo hodnocení od-
borníků.

Popis: 
Na  zdvojené hranolové základně je umístěn dispozičně 

řešený sokl zakončený profi lovou římsou. Ve vpadlém rámu 
čelní stěny centrální části se nalézá nápis: „Pochválen buď ó 
Nejsvětější Ježíši po celé křesťanské říši“. Střední část sousoší 
je pojata jako výklenková kaplička s kamennou soškou Panny 
Marie. Nad nikou pod plastickou obloukovou římsou je hla-
va andílka, další andílčí hlavy jsou na nárožích římsy. Střední 
část je zakončena krucifi xem, po stranách se nacházejí sochy 
sv. Cyrila a Metoděje, téměř v životní velikosti. 

V říjnu 2001 bylo sousoší rozebráno a odvezeno do ateli-
éru fi rmy Lukáš. Po opravě bylo postaveno 22. května 2002 
na novém místě. Sousoší bylo posvěceno v neděli 7. července 
2002 P. Ing. Mgr. Janem Kovářem.

Kamenná soška Panny Marie ve výklenkové kapličce byla 
(asi v  roce 2005) zcizena neznámým pachatelem, včetně 
dalších atributů světců. Krádež nebyla objasněna, vznikla 
škoda cca 25-30 tisíc Kč. V současné době je použitá náhrad-
ní soška.

Kříž v  Trpíně (starý ná-

zev části obce) (6)
Pochází z  roku 1944. Byl 

postaven na náklady farníků, 
na místě starého, dřevěného. 
Je umístěn před domem č. 1 
na  ulici U  lednice. (Křižovat-
ka s ulicí Zámeckou, rozcestí 
z Troubska do Střelic a Popů-
vek.)

Misijní kříž na čelní stra-

ně kostela (7)
Poslední svaté misie 

v Troubsku. 11. – 18. prosince 
1904. 

(Neověřeno)

Kříž u hlavního schodiště do kostela (8)
Kříž pochází z  roku 1883. Věnovala ho troubská společ-

nost. Je umístěn na pravé straně schodiště vedoucí z ulice Liš-
ky ke kostelu, což dokazuje jednak úctu troubské veřejnosti 
ke  Kristu, jednak existenci staré cesty z  centra obce do far-
ního kostela podél původně tekoucího Troubského potoka. 
V současné době se opravuje, neboť byl poškozen vandaly.

Kříž na ulici Nové (9)
Také tento kříž věnovala 

troubská společnost v  roce 
1883. Je umístěn na  ulici 
Nové, v  těsné blízkosti po-
sledního domu č. 51, prak-
ticky na  hranici katastrů 
Troubska a Bosonoh. U něho 
končila polní cesta zvaná 
„Desátky“, začínající u  Boží 
muky za  troubskou kaplí. 
Tento kříž nahradil původní 
dřevěný. 

Na  obrázku vidíte kousek 
cesty, kterou si lidé krátili 
cestu z  centra obce k  lékaři 
do Bosonoh.

Kříž na ulici Národního odboje (10)
Pochází z roku 1912. Kříž věnovali manželé, Jakub a Kris-

tina Sobolovi a Marie Krejčí. Kříž má střední část s nikou pro 
sošku. Je umístěn na  ulici Národního odboje před domem 
číslo 99.
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Sloup – sousoší Nejsvětější Trojice (11)
Sousoší stojí na  obec-

ním pozemku na ulici Škol-
ní, před troubskou školou, 
před domem Romana 
Kroupy. Uvedené sousoší 
nechala zhotovit majitel-
ka panství Anna Cecílie ze 
Sekenberka v  roce 1778 
pro troubský hřbitov. Sta-
lo se tak v době působení 
faráře P. Pavla Johana Do-
hnala, což je dokumento-
váno na  třech tabulkách 
umístěných na  podstavci 
sloupu. Letopočet na pro-
střední tabulce je rokem 
úmrtí Anny Cecílie ze Se-
kenberku, nikoliv rokem 
jeho vzniku.

 
Podle nejistého ústní-

ho podání bylo sousoší 
na  hřbitově postaveno. 
Z jakého důvodu bylo pře-
neseno do centra obce, 

není známo, neexistuje písemný doklad. Lze se domnívat, že 
zbožná dcera Marie Cecílie ze Sekenberku chtěla mít vzpo-
mínku na svou matku blíže zámku nebo také z „výchovných 
důvodů“, když budeme vycházet z pověsti, která se k tomuto 
sousoší váže, a vezmeme úvahu dobu, kdy se to odehrávalo.

V troubské kronice je zaznamenaná zajímavá pověst, kte-
rá má s uvedeným sousoším spojitost. Báseň „U svaté Trojice“, 
uvedené ve sbírce básní „Poroba“, kterou napsal 29. července 
1909 troubský rodák Šimon Konečný, ředitel měšťanské školy 
ve Vranovcích, ukazuje, že níže uvedené je, resp. bylo prav-
dou: Za dob poddanských musela každou neděli před touto 
sochou klekávat, jako na pranýři dívka, která se za svobodna 
stala matkou. Vesničané jdoucí do kostela měli právo pliv-
nout na dívku, která ve svátečním kroji oděná, byla povinna 
každého zvlášť prosit za odpuštění.

Sousoší Nejsvětější Trojice zhotovil význačný barokní so-
chař Ondřej Schweigl. Na subtilním tříbokém sloupu zdobe-
ném oblaky a andílčími hlavičkami dominuje fi gurální kom-
pozice Boha Otce, Syna a Ducha Svatého v podobě holubič-
ky. Základním použitým materiálem je vápenec ze Stránské 
skály u Brna.

 Na začátku devadesátých let 20. století bylo rozhodnuto, 
že pro zachování sousoší bude přistoupeno k celkové opravě. 
Dne 14. května 1992 bylo sousoší postaveno na původní mís-
to, když oprava byla prováděna fi rmou Lukáš s  r. O.. Restau-
rátorské práce byly provedeny v ateliéru V. a J. Martinákových 
v Uherském Hradišti.

U SVATÉ TROJICE  

(sbírka Poroba z 29. července 1909, báseň Šimona Koneč-
ného, úryvek)

Dědinka tichá, potok smělý, ve dvě ji rovné půle dělí,
na nízkých březích stojí topoly řadou dvojí.
„Na hrubou“ zvony vyzvánějí a jako rozkoš po krůpěji

malebně kroje plynou, ke chrámu za dědinou.
Trojice svatá v náves hledí, zvedajíc k nebi vějíř z mědi
rozpjatý svatozáří okolo božských tváří.

U paty sochy v suché trávě naříká děva usedavě,
třesoucí ruce spíná ke tváři Hospodina.
„Zkrať mi, ó Pane, hanby chvíli, nemám již slzí, není síly!
Smiluj se pro smrt Syna – či těžká tak má vina?
Zhořkl mě život kdys tak sladký, zapadl úsměv bez památky,
jedinou mám jen pýchu: pod srdcem dítě hříchu.“

Umlkla děva, neboť míří kročeje nové ku pranýři,
poddanským hnána mravem jekotá v žalu dravém:
„Vítám vás všecke do kostela, já jsem se hříšná, dopostěla,
vítám vás slovem božím, kam já to hanbo složím?“
„Hele, jak řeč ti v zubech křoupá, tak láska končí, robo hloupá!“
- a slina letí potupně ku děvčeti.

Sepsal Pavel Veleba, březen 2013 

        Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou uvá-

děny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž redakč-

ní rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schopna 

ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená. 

★ ★ ★

DEPRESI lze vnímat jako průchozí bránu k  pozitivní 

změně

Víte, podle čeho poznáte, zda psychologovi nebo psychi-
atrovi záleží na  skutečné pomoci svému pacientovi? Ti, co 
chtějí a  umí pacientovi pomoci, nepotřebují předepisovat 
chemické léky, jelikož se snaží ve vzájemné spolupráci hledat 
lék uvnitř člověka.

Jak bývá deprese vnímána v alternativním terapeutickém 
poli? Jako stav, který nutí člověka pracovat na  své duševní 
rovnováze ve snaze porozumět sám sobě, duševním pocho-
dům a mechanismu jednání. Některý člověk pochopí rychle 
po svém, už mnohé o anatomii nitra zná.

Jiný hledá pomoc, pracuje na sobě ve spolupráci s terape-
utem, snaží se vlastnímu nitru porozumět. Stále častěji jsou 
lidé, kteří raději sáhnou po  pilulkách v  domnění, že se to 
samo vyřeší. Léky tlumí projevy, avšak neřeší nic. Léky, které 
předepisuje klasická medicína, můžou být prospěšné v akut-
ních případech, kdy člověk nezvládá kritickou situaci nebo 
reakci na  ni. Antidepresiva tlumí akutní psychickou bolest, 
ale při dlouhodobém užívání poškozují tělo na úrovni fyzické. 
Tlumící léky nedovolí psychosomatickým potížím, aby na po-
vrch vyplouvaly, tlumí pocity pacienta, aby necítil bolest. 
Bolest je znalci alternativní medicíny považována za  impuls 
těla, jehož prostřednictvím něco uvnitř člověka volá po po-
zornosti. Tělo nositele bolesti vysílá signál, že je potřeba něco 
napravit. 

Věnujeme-li pozornost pocitům, které tělo sděluje, snad-
něji porozumíme překážkám vyskytujícím se v životě. Pocity 
lze považovat za  ukazatele na  životní pouti. Ignorujeme-li 
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pocity, stáváme se slepými. Při nepotlačovaných pocitech 
člověk prochází překážkami přirozeně, snaží-li se současně 
být upřímný sám k sobě.

Překážky ukazují mimo jiné, zda jsme schopni si vzájemně 
odpustit, oprostit se od iluze viny, a zbavit se strachu. Strach 
vyvolává paralyzující až manipulativní reakce.

Humorný vzkaz pro ty, kteří si přejí skutečně se uzdravit, 
aniž by tělo poškozovali vedlejšími účinky léků. Jaroslav Du-
šek vypráví na představení „Čtyři dohody“: „Léky nás lekají“. 

Oldřiška Kališová poznává účinky na  svých klientech 
Alternativního studia: „Dlouhodobé užívání antidepresiv 
zastíní ukazatele směru životní cesty, pletou životní kroky 
a  pomohou ztratit orientaci na  cestě k  uzdravení“. Obrátí-
me-li pozornost do nitra, projevujeme tím úctu a  respekt 
sami sobě a také daru jménem život. Nitro je totiž důležitým 
nositelem osudu, tajemství života a smrti. K uzdravení do-
chází zevnitř.

Vymlouvá-li se někdo na nemoc, ve skutečnosti se staví do 
role oběti, volá po pozornosti směrem z nitra ven, toto ovšem 
neslouží k uzdravení. Lidé si často myslí, že léčitel nebo tera-
peut léčí, ale ve  skutečnosti podléhají iluzi. Schopný léčitel 
nebo terapeut ví, jak navést nemohoucího k tomu, aby mohl 
– mohl se uzdravit.

Zaujmout nový postoj z nemoci do moci. Mít moc nad se-
bou samým, žít to, pro co jsem se skutečně rozhodl.

Podléhání depresi můžeme snadno přirovnat k  tomu, že 
jsme si přáli tělu udělat za dobře, tím, že vyjedeme na dovo-
lenou, abychom načerpali sílu ze slunečních paprsků, ale bo-
hužel jsme ulehli tam, kde slunce nesvítí.

Terapeut či léčitel nastaví tělo a  psychiku člověka slunci, 
aby bylo schopno přijmout svoji přirozenou rovnováhu.

Normální je být zdravý, normální je mít energii. V každém 
žijícím člověku koluje životaschopná energie, energie stále se 
obnovující.

Kolik šancí a  pozornosti této energii dáváte denně? Jak 
o svoji duševní hygienu pečujete?

S jarními dny přichází výzvy k detoxikaci. „Kdo rád slunci 
tvář nastavuje, tuto zář z nitra vyzařuje. Přeji hladký přechod 
přes překážky, aby síla ze zkušeností násobila vnitřní konto, 
ze kterého se dá čerpat věčnost.“

 Oldřiška Kališová

★ ★ ★

      Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 106: 

U lékaře:
„Žena mě už delší dobu podvádí a velmi mě to trápí. Stále mi 

totiž nerostou parohy. Bože, co když mám, pane doktore, málo 
vápníku?“

Správné vyluštění tajenky zaslal „rekordní“ počet osob. 
 Vylosování byli a cenu obdrželi:

1. Hana Urbánková, Troubsko
2. Lubomír Gromszký, Troubsko 
3. Dáša Drápalová, Brno-Kohoutovice

Tajenku  zašlete do 15. 4. 2013 na e-mail: 
zpravodaj.th@seznam.cz (BK)

      Zdravý životní styl 

Jarní období a naše strava

Jaro je charakteristické probouzením přírody, rašením, pu-
čením pupenů stromů a růstem. Všemu tedy vládne energie 
stoupající, vzestupná a to by se mělo odrazit i v naší stravě, 
protože i  my potřebujeme tuto energii. Strava by měla být 
tedy jednoznačně jiná než v  zimním období – odlehčená 
a v menším množství. 

Je to období největšího pročišťování těla, kde játra hrají 
nejvýznamnější roli, proto bychom je neměli moc zatěžovat.  
•  Pro pročištění těla a  jater je nezbytné na  jaře ubrat tuk 

ve stravě, tedy významně snížit podíl masa. Je vhodné do-
držovat tradiční masopust – ani dětem to neuškodí. Snížíme 
také podíl oleje. Nedáváme ho tedy do všech složek stravy, 
ale část zeleniny stále na tuku upravujeme. S menším pou-
žíváním tuků klesá také potřeba soli a pečených pokrmů. 

•  Postupně zvyšujeme podíl zeleniny, zejména té jarní, zele-
né a s přibývajícím teplem postupně zkracujeme dobu její 
tepelné úpravy. 

•  Jídelníček doplníme malým množstvím klíčků 1-2krát týd-
ně. Klíčit můžeme čočku, mungo, hrách či vojtěšku. 

Internetový e-shop
Španělské mužské 
jméno
Kabina

Dětská hygienická 
potřeba

Domácky ema

Šumivé víno

Hl. město japonska

Plod máku

Protiklad

Stromořadí (mn.č.)

Ptačí pero

Luštěnina

Slovácký malíř

Tažná rybářská síť

Část nohy

Past

Slovenské město

Nečekaně

Černý zpěvný pták

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

K velikonocům patří (1. část), (2. část), (3.část) a ………… 
(doplňte podle sebe).
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•  Zvyšujeme podíl syrové zeleniny. Na talíři by se měl kromě 
listu salátu nebo čínského zelí objevit i krátce blanšírovaný 
salát. 

•  Používáme právě rašící divokou zeleninu jako kopřivy, 
pampelišky, chudobky, podběl, bršlici, jitrocel a podobně, 
ale jen ty, které pocházejí z našeho okolí. Je vhodné je krát-
ce tepelně upravit a obvykle s cibulí. Divoké zeleniny jsou 
mnohem silnější než je zelenina šlechtěná, proto ji konzu-
mujeme pouze v malém množství. 

•  Postupně ubíráme podíl pohanky a  přidáváme kukuřici, 
i když podíl obou obilovin by měl být zhruba 1:1. Nejvíce 
však používáme rýži, kde nahrazujeme kulatou za  dlou-
hozrnnou, dále je vhodný ječmen a oves. 

•  Přidáváme více fermentovaných potravin jako je tempeh, 
natto, pickles a kvašené zelí. Poslední zmíněné jsou důleži-
té, protože na jaře nesmíme zapomenout na kyselou chuť, 
kterou potřebují játra ke své činnosti. 

•  Jarní vaření by mělo být lehčí než zimní a hodně používá-
me vaření ve vodě, na páře a rychlé osmažování. 

•  Zdraví dospělí jedinci si mohou dopřát jedno i vícedenní 
půst. Půst můžeme udělat úplně bez jídla nebo jako pro-
čišťující rýžovou kůru, v obou případech ale nesmíme za-
pomínat na  dostatečný příjem tekutin, pomocí nichž se 
zbavuje škodlivin.

Zdroj:
V. Strnadelová, J. Zerzán: Radost ze zdravých dětí, Radost 

z jídla
(EŠ)

  Troubský hrnec

 Velikonoční mazanec

Potřebné přísady:

15 dkg změklého másla, 15 dkg cukru, vanilkový cukr, 
3 celá vejce – vše vyšlehat do pěny. Pak přidáme 1 měkký tva-
roh (250 gr, nejlépe tučný), 5 lžic mléka, 0,5 kg hladké mouky, 
½ kypřícího prášku do pečiva, 1 lžíce rumu a přísady jako jsou 
oříšky, rozinky, kandované ovoce, sekané mandle apod. (cel-
kem cca 2 hrsti).

Postup přípravy:

Vypracujeme těsto – nejdříve v míse, pak na vále a vytva-
rujeme dva bochánky. Potřeme vejcem a dáme upéct do pře-
dehřáté trouby na cca 40 minut.

Vršek bochánků můžete zakrýt alobalem a na posledních 
15 minut alobal sejmout, Mazanec bude rovnoměrně prope-
čený a nepřipálí se na vrchu.

Velikonoční nádivka

Potřebné přísady:

2 cibule, 5 housek nakrájených na kostičky, 250 ml vlažné-
ho mléka, špetka muškátového oříšku, vařené uzené nakrá-
jené na kostičky (postačí 300 gr), 5 vajec – žloutky smícháme 
s nakrájenou houskou, z bílků ušleháme sníh, špenát, mladé 
kopřivy, lístky z pampelišky, sádlo a strouhanka na vymazání 
a vysypání formy/pekáčku. Koření na ochucení (sůl, pepř).

Postup přípravy:

Na sádle si osmažíme dorůžova najemno nakrájenou cibul-

ku. Z bílků si ušleháme tuhý sníh. Žloutky si prošleháme s mlé-
kem a přelijeme s nimi na kostičky nakrájené housky. Osolí-
me a ochutíme muškátovým oříškem. Přidáme cibuli, špenát, 
kopřivy a jiné bylinky a uzené. Dobře promícháme a nakonec 
opatrně vmícháme sníh z bílků. Přemístíme do sádlem vyma-
zané a strouhankou vysypané zapékací formy. Pečeme na 180 
stupňů, až bude nádivka krásně zlatá a její povrch zpevní.

Nádivka je výborná i samotná, podávaná jen se zeleným 
salátem. 

Klasický americký dýňový koláč

Koláčové těsto:

250 g mouky (150 g polohrubá mouka & 100 g celozrnná), 
špetka soli, postrouhaná citrónová kůra (z polovičky citrónu), 
125 g másla, 1 vejce, 2 polévkové lžíce cukru (třtinový).

Koláčová náplň:

1 menší dýně Hokkaidó (potřebujeme 1 hrnek dýňové 
dřeně), 2 vejce, 3 polévkové lžíce javorového sirupu (nemá-
me-li sirup, použijeme pouze med), 2 polévkové lžíce medu, 
2 polévkové lžíce crème fraiche (nebo kysané smetany), šťáva 
z půlky citrónu, špetka skořice, hrst ořechů (pekanové, vlaš-
ské, atp.), malý sáček sušených meruněk.

Všechny suché přísady promícháme a přidáme na plátky po-
krájené máslo a vejce. Těsto prohněteme a poté propracujeme 
na pracovní desce a necháme odpočinout v chladu. Mezitím si 
připravíme náplň. Rozporcovanou dýni (zbavenou slupky a se-
men) 20 minut povaříme v malém množství vody a poté vodu 
slijeme. Z dýně připravíme pyré a necháme vychladnout. Poté 
osladíme javorovým sirupem a medem, přidáme šťávu z polo-
viny citronu, špetku skořice a créme fraiche. Do směsi vmíchá-
me 2 vejce a ruční metlou vyšleháme do hladkého krému.

Formu o průměru 28 cm vymažeme máslem (nebo jiným 
vhodným tukem) a vyložíme těstem – prsty vytvarujeme vyš-
ší okraje a na několika místech propícháme vidličkou. Směs 
pokrájených meruněk a rozdrcených ořechů poklademe těs-
to a přelijeme dýňovou náplní. V předehřáté troubě pečeme 
40 minut na 180 °C.

 (BK) 

        Jak se máte, sousede?

Rok se s  rokem sešel, vzpamatovali jsme se z  vánočních 
svátků a už nám na okno klepe jaro. Kontrolujeme zahradnic-
ké nářadí, vyséváme semínka zeleniny a květin, pikýrujeme, 
přesazujeme a nedočkavě popocházíme kolem mokrých zá-
honků. Vyhrabáváme trávníky, prořezáváme stromy a číháme 
na schovávající se sluníčko.

Pro spousty z nás je to první příležitost popovídat si se sou-
sedem, na kterého jsme jen sem tam zamávali zpoza záclon 
vyhřátých pokojů. Sluníčko svými paprsky prozatím šetří jak 
šafránem, ale úsměv na rtech dovede zahřát někdy lépe než 
čepice se šálou. 

Proto vycházejme ven a mluvme spolu. Popovídejme si 
o svých radostech i starostech, o problémech mezi sousedy 
a buďme tolerantní. Pokud to aspoň trochu jde, vyhovme si. 
Snažme si pomoci a nedělejme si naschvály. 

I když ne všechny sousedské vztahy jsou ideální, chovejme 
se k sobě slušně. Nikdo z nás není dokonalý. A pokud kolem 
sebe nemáme starostlivou rodinu, važme si každého ochot-
ného souseda.

H. Benešová
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| 800 210 210
ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČSOB

Končí Vám fixace hypotéky, máte úvěr ze stavebního spoření  
nebo splácíte úvěr na bydlení? Víte, že snížením úrokové sazby 
se vám sníží měsíční splátka?

S Era hypotékou jednoduše a srozumitelně zaplatíte méně.

Co refinancováním získáte: 
nižší úrokovou sazbu 
bezplatně a nezávazně model financování 
zjednodušené doložení ocenění nemovitosti  

     a příjmů  při splnění podmínek
zajištění výpisu z katastru nemovitostí

Využijte služby, zkušenosti a flexibilitu našeho obchodního manažera.

JANA BRÁZDOVÁ
Obchodní manažer

Regionální 
Era finanční centrum
Orlí  30,  Brno 601 79

731 423 020
jbrazdova@csob.cz

Refinancujte s Era Hypotékou 
Nejlepší klíč k vašemu bydlení.
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OFSETOVÁ TISKÁRNA

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

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

www.protissro.cz

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

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

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

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

KOUZELNÝ SVĚT ROSTLIN

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.  Troubsko
v rámci 2. mezinárodního DNE FASCINACE ROSTLINAMI 

pořádá akci

KOUZELNÝ SVĚT ROSTLIN
dne 21. 5. 2013 od 9 – 14 hod. 

Zkušení biologové, entomologové, botanici, zemědělci, rostlinolékaři a mykologové sestavili opravdu pestrý program, 
takže máte jedinečnou šanci prozkoumat různá „zákoutí“ nejen z fascinujícího světa rostlin. 

Součástí programu bude otevření nově vybudované „PÍCNINÁŘSKÉ ZAHRÁDKY“ v areálu podniku.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
více info na www.vupt.cz/aktuality


