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XXV. ročník / č. 125 DUBEN  2016

   Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané, máme tady jaro. Vykouklo nám 
sluníčko, které ale také odhalilo nečistoty v  obci po  zimě. 
Obec není k  nepořádku lhostejná. Proto se v  následujících 
týdnech uskuteční několik „úklidových akcí“. Během května 
chystáme přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad 
a  následně proběhne sběr nebezpečného odpadu. V  dub-
nu bude probíhat akce „Ukliďme Troubsko“. Rovněž údržbá-
ři obce se snaží udržovat naši obec čistou. Proto také v těchto 
dnech vysekávají přerostlé porosty různých keřů, čistí meze 
a odvážejí hromádky nečistot, které si občané připravili před 
své domy. Chci vás všechny tímto požádat o  spolupráci při 
úklidu naší obce. 

Zajistili jsme rovněž čištění všech komunikací společnos-
tí AVE. Budeme pokračovat také v dalším čištění kanalizace 
odbornou fi rmou.

V letošním roce jsme se zaměřili také na bezpečnost stro-
mů, které jsou v havarijním stavu a tohoto důvodu byl zpra-
cován dendrologický posudek na provozní bezpečnost stro-
mů v lokalitě na fotbalovém hřišti, ale také na hřbitově, kde 
je největší pohyb osob. Výsledek je opravdu špatný. Spousta 
stromů je v havarijním stavu. Jsou nemocné natolik, že hrozí 
rozlomení a padání větví. Proto budou některé stromy z bez-
pečnostních důvodů odstraněny. 

U  dalších prověřených stromů bude proveden zdravotní 
prořez, nebo ošetření koruny tak, aby se strom nerozlomil.

Věřím, že velikonoční svátky jste si užili a do dalších dnů 
vám přeji hodně sluníčka a jarní pohody.

 Irena Kynclová 
Starostka obce Troubsko

    Obecní úřad informuje

USNESENÍ I. zasedání zastupitelstva Obce Troubsko ze 

dne 24. února 2016 

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Doplňuje program jednání 
–  o bod 4a schválení Kupní smlouvy se Svazkem vodovodů 

a kanalizací Ivančice.

Schvaluje:  

Usnesení č. I/ 2 způsob hlasování zvednutím ruky.  
Usnesení č. I/2b diskusi k jednotlivým bodům programu pro 
členy i pro veřejnost. 
Usnesení č. I/ 2c vystoupit pana Ing.  Štefana Friču se svou 
prezentací.
Usnesení č. I/2d doplnění programu o  bod 4a) Schválení 

Zapojte se s námi do akce   
"UKLI ME TROUBSKO" 
v sobotu 16. dubna 2016 

 
Sraz v 9:00 u Základní školy Troubsko 

Akce potrvá cca 2 hodiny 
 
 

Poj me spole n  uklidit nepo ádek v našem okolí! 
 

 
 
 
 
 

www.UklidmeCesko.cz 
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Kupní smlouvu se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. 

Usnesení č. I/2e  program jednání doplněný o bod 4a).

Usnesení č. I/ 4 měsíční odměny za výkon funkce neuvolně-
ným členů zastupitelstva obce s účinností od 1. 3. 2016, včet-
ně příplatku podle počtu obyvatel (viz příloha č. 4).

Usnesení č. I/4a) Kupní smlouvu se Svazkem vodovodů 
a  kanalizací Ivančice na „Soubor projektových prací a  inže-
nýringu“ ke stavbě „Splašková kanalizace ul. Polní, Troubsko“, 
za stanovenou částku 91 tisíc Kč, a pověřuje paní starostku 
k podpisu této smlouvy. 

Usnesení č. I/5 Smlouvu o dílo č. 16900001, „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení – lokalita Vyšehrad, U lednice, Hraničky 
v obci Troubsko, za celkovou cenu 1.177.331Kč včetně DPH 
s fi rmou SEKV, spol. s r.o., Hády 2b, 614 00 Brno a pověřuje sta-
rostku k podpisu smlouvy.

Usnesení č. I/6  poskytnutí úvěru z  FRB paní F. v  částce 50 
tisíc Kč na rekonstrukci dvorku.

Usnesení č. I/7a) poskytnutí individuální dotace pro rok 2016 
pro Římskokatolickou farnost, ve výši 200 tisíc Kč na opravu 
kaple Všech svatých v Troubsku. 

Usnesení č. I/7b) poskytnutí individuální dotace pro rok 
2016 pro Katolický dům ve výši 200 tisíc Kč na opravu podla-
hy jeviště v Katolickém domě Troubsko. 

Usnesení č. I/7c) poskytnutí individuální dotace pro rok 
2016 pro SK Veselka ve výši 50 tisíc Kč na sportovní a kultur-
ní činnost. 

Usnesení č. I/7d) poskytnutí individuální dotace pro rok 
2016 pro TJ Sokol Troubsko ve výši 150 tisíc Kč na celoroční 
činnost. 

Usnesení č. I/7e) poskytnutí individuální dotace pro rok 
2016 pro Podskalák z.s. ve  výši 60 tisíc Kč na  celoroční čin-
nost sdružení.

Usnesení č. I/8  návrh rozpočtu FRB na rok 2016.

Usnesení č. I/9  návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2016.

Usnesení č. I/10 návrh rozpočtu Obce Troubsko na rok 2016.

Usnesení č. I/11 rozpočtový výhled Obce Troubsko na  rok 
2017-2020.

Usnesení č. I/12 Cestovní náhrady za  používání silničních 
motorových vozidel, stravné a  stanovení průměrné ceny 
pohonných hmot pro rok 2016.

Usnesení č. I/13 OZV č. 1/2016 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů.

Bere na vědomí:

Usnesení č. I/14 – informativní zprávy.    

Určuje: 

Usnesení č. I/2a  návrhovou komisi pana Ing.  Pavel Vaš-
ka a  paní Jarmilu Kadlecovou a  ověřovatele zápisu pana 
PhDr. Petra Kanioka, Ph.D. a paní Ing. Blanku Končickou, MBA.

★ ★ ★

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Zastupitelstvo obce Troubsko se na  svém zasedání dne 
24. 2. 2016 usnesením č. I/13 usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhláš-
ku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1)  Obec Troubsko touto vyhláškou zavádí místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a  odstraňování komunálních odpadů (dále 
jen „poplatek“).

(2)  Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správ-
ce poplatku“).

Čl. 2 Poplatník

 

(1)  Poplatek za  provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů platí:

 a) fyzická osoba,
 1.  která má v obci trvalý pobyt 
 2.  které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců 

na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

 3.  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců 
na  území České republiky pobývá na  území České 
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

 4.  které byla udělena mezinárodní ochrana podle záko-
na upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle 
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

 b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kte-
rých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a  to 
ve  výši odpovídající poplatku za  jednu fyzickou oso-
bu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)  Za  fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek pla-
tit jedna osoba, za  fyzické osoby žijící v  rodinném nebo 
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správ-
ce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou 
povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jmé-
na, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

(1)  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své 
poplatkové povinnosti nejpozději do  15 dnů ode dne, 
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně 
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doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvo-
bození nebo úlevu od poplatku. 

(2)  Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlá-
sit správci poplatku jméno, popřípadě   jména, a příjme-
ní, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování, 
obecný identifi kátor. 

(3)  Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen 
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené 
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stav-
ba nebo dům označen evidenčním nebo popisným čís-
lem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém 
je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povi-
nen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve kte-
ré se byt nachází, a  číslo bytu, popřípadě popis umístě-
ní v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stav-
ba, ve  které se byt nachází, označena orientačním nebo 
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozem-
ku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4)  Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povin-
ni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povin-
nosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny 
vlastnictví ke stavbě určené k  individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu.

(5)  Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území člen-
ského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Doho-
dy o  Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcar-
ské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování.

(6)  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplat-
ník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala.

Čl. 4 Sazba poplatku

(1)  Sazba poplatku činí 400 Kč a je tvořena:
 • z částky 100 Kč za kalendářní rok a
 •  z  částky 300 Kč za  kalendářní rok. Tato částka je stano-

vena na základě skutečných nákladů obce předchozího 
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2)  Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího 
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu za poplatníka a kalendářní rok je obsaženo 
v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3)  V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlast-
nictví stavby určené k  individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 
v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné 
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, 
vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce.  
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro 
stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni 
tohoto měsíce.

Čl. 5 Splatnost poplatku

(1)  Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření do 30. 4. 
příslušného kalendářního roku.

(2)  Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uve-
deném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného 
kalendářního roku.

(3)  Poplatek je mimo jiné možno platit hotově v  pokladně 
Obecního úřadu Troubsko nebo na účet Obce Troubsko. 
Variabilním symbolem je u poplatníka uvedeného v čl. 2 
odst. 1 písm. a) bod 1 jeho rodné číslo, u vlastníka nemovi-
tosti dle čl. 2 odst. 1 písm. b) její evidenční číslo. 

(4)  Obecní úřad vydává známky na  popelnice po  zaplacení 
poplatku. 

Čl. 6 Osvobození a úlevy

 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
 a)  umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, 

školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochran-
né výchovy nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na  základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,

 b)  umístěna do  zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obec-
ního úřadu obce s  rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého,

 c)  jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby 
se zdravotním postižením na základě rozhodnutí sou-
du nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

 d)  umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiže-
ním, domově pro seniory, domově se zvláštním reži-
mem nebo chráněném bydlení.

(2)  Od poplatku se dále osvobozují fyzické osoby:
 a)  poplatníci uvedení v čl. 2 odst. 1 písm. a), kterými jsou 

děti narozené v roce, za který se poplatek platí,
 b)  poplatníci uvedení v čl. 2 odst. 1 písm. a), kteří se proka-

zatelně po celý rok v obci nezdržují,
 c)  poplatníci uvedení v čl. 2 odst. 1 písm. a) po dobu výko-

nu trestu odnětí svobody,
 d)  poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny Obec-

ního úřadu Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko,
 e)  poplatníci uvedení v  čl. 2 odst. 1 písm. b), kteří mají 

zároveň v obci pobyt, v takovém případě neplatí popla-
tek z  důvodu vlastnictví stavby určené k  individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není 
k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.

(3)  Úleva od poplatku se poskytuje poplatníkům uvedeným 
ve čl. 2 odst. 1 písm. a)

 a)  kteří dosáhnou v příslušném kalendářním roce osmde-
sáti a více let, a to ve výši poloviny poplatku na jednu 
osobu

 b)  dětem do 15 let (včetně roku, kdy stáří 15 let dovrší), 
a to ve výši poloviny poplatku na jednu osobu

Čl. 7 Navýšení poplatku

(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo 
ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek plateb-
ním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
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(2)  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků obecní úřad zvýší na  dvojnásobek; toto 
zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je 
ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo 
který je ke  dni splatnosti omezen ve  svéprávnosti a  byl mu 
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplat-
ková povinnost tohoto poplatníka na  zákonného zástupce 
nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrov-
ník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad popla-
tek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou 
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9 Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)  Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o  míst-
ním poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů, ze dne 28. 11. 2012 a obecně závazná vyhláška 
č. 1/2013, kterou se mění a  doplňuje vyhláška č. 3/2012 
o  místním poplatku za  provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálních odpadů ze dne 29. 5. 2013.

(2)  Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnos-
ti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních 
předpisů.

Čl. 10 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti, z důvodu naléhavého obec-
ného zájmu, dne 1. 3. 2016.

Příloha č. 1 Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu 

Skutečné náklady za  rok 2015 na  sběr a  svoz netříděného 
komunálního odpadu činily: 737  259 Kč a  byly rozúčtovány 
takto:

Náklady 737  259 Kč děleno 2  264 (počet osob s  pobytem 
na  území obce – 2154 osob + počet vlastníků staveb urče-
ných k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kte-
rých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba – 74, cizinci 
s povoleným TP – 36) = 326 Kč.

Z této částky je stanovena druhá složka sazby poplatku pro 
rok 2016 dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 300 Kč.

Celková výše poplatku pro rok 2016 pak činí 400 Kč.

★ ★ ★

Obec Troubsko děkuje všem občanům, kteří třídí domov-
ní odpad, využívají sběrná místa nebo si od  obce odebra-
li domácí kompostéry. Díky všem těmto aktivitám se poda-
řilo snížit poplatek za svoz směsného komunálního odpadu 
na zmíněných 400 Kč.

Jak platíme v roce 2016 místní poplatky

ODPADY  400 Kč / osoba
s  trvalým pobytem v  obci, cizinec s  trvalým nebo pře-
chodným pobytem delším 90-ti dnů

-  za  rodinný dům, ve  kterém není hlášena žádná osoba  
k trvalému pobytu a vlastník nemá v obci trvalý pobyt 
 400 Kč

- chaty                                                     400 Kč/objekt/rok
Majitelé chaty s  trvalým pobytem v  Troubsku jsou 
od poplatku osvobozeni.

-  dle OZV č. 1/2016 děti do 15 let (včetně roku, kdy 15 let 
dovrší) platí polovinu poplatku,          tj. 200 Kč/osoba

- občané 80 a více let platí polovinu poplatku, 
 tj. 200 Kč/osoba

PSI  200 Kč/1. pes (každý další pes + 50%)
                               (tzn. 2 psi = 500 Kč, 3 psi 800 Kč atd.)

Zaplatit můžete v úřední den od 2. 3. 2016 – 30. 4. 2016.
Pondělí 8 – 11        13 – 17 hod.
Středa 8 – 11         13 – 17.30 hod.

Více informací www.troubsko.cz, 
tel. 547 227 054 p. Šimečková

★ ★ ★

Omezíme průjezd nákladních vozidel Troubskem

Chci vás všechny informovat o  situaci velkého nárůstu 
průjezdu nákladních vozidel obcí Troubsko. Řidiči nákladních 
aut se nechají vést navigací, která je směruje ulicí Národního 
odboje do Bosonoh, nebo přes železniční přejezd do Střelic 
a zpět. Tyto nákladní vozidla ničí nejen komunikaci, ale vyvo-
lávají otřesy rodinných domů, které stojí v  blízkosti silnice. 
To samozřejmě nehovořím o  hluku, o  výfukových plynech, 
nebo třeba jen o bezohlednosti řidičů, kteří se otáčejí u hřbi-
tova, nebo nedají možnost dalším vozidlům bezpečně odbo-
čovat. Tento velký nárůst průjezdu těchto těžkých nákladních 
vozidel vyvolal otázku, zda a jak tento nežádoucí jev regulo-
vat. Obec Troubsko iniciovala jednání na Krajském ředitelství 
Policie JMK, odboru dopravní policie v  součinnosti s  Měst-
ským úřadem Šlapanice, odborem dopravy. Přítomni byli 
starostové ostatních sousedících obcí a  zástupci SÚS Brno. 
Na  této schůzce se podařilo prosadit umístění dopravních 
značek zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 12 t na  mís-
ta ve  středu obce tak, aby byl znemožněn průjezd náklad-
ních vozidel tonáže nad 12 t středem obce. Je nám jasné, že 
nákladní vozidla, která směrují do Střelic, musí někudy jez-
dit. Tento problém by vyřešil obchvat obce, ale jeho výstav-
ba je v nedohlednu. Proto umístění dopravních značek ales-
poň do středu obce považujeme za velký úspěch. Snažíme 
se tak ochránit naše spoluobčany před řidiči nákladních aut, 
kteří si chtějí zkrátit cestu do Střelic a zpět. Samozřejmě tento 
krok představuje investici do zpracování projektu na doprav-
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ní značení, projednávání na příslušných orgánech a koneč-
né umístění dopravních značek. Proto realizace bude něja-
ký čas trvat.

Buďme tedy trpěliví a počkejme si na konečný výsledek.

Irena Kynclová, starostka

★ ★ ★

Od dubna jsme zřídili jubilejní 10. hnízdo

Od  dubna je možné ukládat tříděný komunální odpad 
v  jubilejním desátém hnízdě na  třídění odpadu v  prosto-
rách u  Mateřské školy Troubsko. Místo je vybaveno základ-
ními pěti nádobami, a to na plast, papír, sklo bílé, sklo směs-
né a bio-odpad.

★ ★ ★

Reagujeme na  změnu jízdního řádu Českých drah - 

pokračování

V  únorovém čísle zpravodaje jsme vás informovali, že 
aktivně řešíme zvýšení počtu vlaků, které by mohly zasta-
vovat v Troubsku cestou z Brna. Nyní máme k dispozici také 
vyjádření ředitele společnosti KORDIS JMK. a.s. Brno. Pan 
ředitel svým dopisem informoval starostku obce, že ke změ-
ně vlakového spojení směrem z Brna došlo z důvodu navá-
zání autobusových přípojů mezi linkami S41 a 404 na zastáv-
ce Střelice dolní a dále že úsek Horní Heršpice - Střelice sou-
sedí s problematickým nekapacitním jednokolejným úsekem 
Brno hl. n - Horní Heršpice, který je zdrojem drobných zpož-
dění a neskýtá žádnou šanci pro vyrovnání zpoždění vznik-
lého jinde. Úprava jízdního řádu byla navíc podpořena pře-
pravním průzkumem z října 2015, kdy bylo například zjiště-
no, že v intervalech odjezdu vlaků mezi 10:39 a 12:39 a dále 
mezi 19:39 a 21:39 vystoupili z vlaku v Troubsku průměrně 2 
lidé a nikdo do vlaku nenastoupil.

Rada obce vzala odpověď KORDIS JMK na vědomí. Začát-
kem března požádala paní starostka dopisem KORDIS JMK, 
aby při přípravě jízdního řádu 2017 bylo zohledněno navýšení 
počtu vlaků zastavujících v Troubsku cestou směrem z Brna.

(BK)

Jaro přišlo, začínáme s úklidem

Přistavení velkoobjemového kontejneru proběhne v ter-
mínu od 29. dubna do 2. května. Kontejnery budou přistave-
né na pravidelných místech – u kostela, u Obecního úřadu, 
na Veselce u kapličky.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne dne 
21. května v době od 11.30 do 13 hod. na těchto místech:

- u kostela 11.30 – 12 hod.; 
- u Obecního úřadu 12 – 12.30 hod.;
- na Veselce u kapličky 12.30 – 13 hod.

★ ★ ★

Pokračujeme v  odborném posouzení vzrostlých stro-

mů

V únoru jsme obdrželi dva znalecké posudky k posouzení 
provozní bezpečnosti vzrostlých stromů na hřbitově a v oko-

lí fotbalového hřiště. Oba posudky zpracoval soudní znalec 
v  oboru ekonomika, odvětví ceny a  odhady, se specializací 
pozemky a trvalé porosty a v oborech ochrana přírody, led-
ní hospodářství a myslivost. Posudky mají dohromady téměř 
200 stran a je možné do nich nahlédnout na Obecním úřadě.

Platná právní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou 
selháním stromu je obsažena v  řadě právních předpisů, ale 
především v Občanském zákoníku, kde je založena na třech 
základních principech:

1. Péče o dřeviny je povinností vlastníka.
2. Každý je povinen předcházet hrozícím škodám.
3.  Každý odpovídá za  škodu, kterou jinému způsobil 

porušením právních povinností, ledaže prokáže, že 
škody nezavinil.

Vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dře-
vina roste. Zbavit se odpovědnosti za škodu, kterou dřevina 
způsobila v důsledku špatného stavu, je možné pouze teh-
dy, prokáže-li se působení vyšší moci, např. živelná pohroma 
(silný vítr, nadměrné srážky apod.), případně zásah třetí oso-
by. Při jakémkoliv hodnocení stromů v zahradní i krajinářské 
tvorbě, jakož také při stanovení rozsahu navrhovaných pra-
cí v rámci péče o stromy, je posouzení jejich zdravotního sta-
vu a provozní bezpečnosti vždy prvořadým úkolem. Hodno-
cení stavu stromu má v rámci arboristické praxe za účel zís-
kat popis stromu, zhodnocení jeho biologického a  mecha-
nického stavu, zhodnocení rizik spojených s přítomností stro-
mu na jeho stanovišti a v neposlední řadě i odhad dynami-
ky budoucích změn. Další parametry jako např. hodnoce-
ní estetického a ekologického významu dřevin, bývají větši-
nou považovány za doprovodné, i když v souvislosti s někte-
rými aspekty praktického ošetřování stromů mohou v  kon-
krétních případech přebírat i zásadní roli.

Důležitým aspektem životnosti stromu je jeho sociální 

postavení. Strom rostoucí ve volné krajině a bez vlivu konku-
rence se vyvíjí jiným způsobem než stromy rostoucí ve sku-
pině. Samostatně rostoucí strom může vytvořit symetrickou 
korunu a není nucen k nadměrnému délkovému růstu. To je 
také důvod, proč je jeho stabilita s rostoucím věkem vyšší než 
u stromů rostoucích ve skupině. Strom rostoucí v lese svádí 
konkurenční boj s ostatními stromy o světlo, místo a dostup-
né živiny potřebné pro jeho optimální vývoj. Pouze stromy, 
jimž se podaří vyrůst za světlem, mohou přežít. Výjimkou jsou 
druhy, které snášejí stín. V  případě zatížení větrem se však 
stromy v porostu chrání navzájem. V aleji, stejně jako ve sku-
pině stromů, hraje významnou roli jejich odstup. Čím menší 
je vzdálenost stromů, tím vyšší je konkurence. Vlivem konku-
rence jsou stromy nuceny k rychlému výškovému přírůstku. 
Podobné situace nastávají i v případě, kdy se strom nachází 
v zastavěné části, ve městě nebo na vesnici.

Mezi defekty stromů patří dutiny, které vznikají jako 
následek rozkladu dřeva vlivem působení dřevokazných hub. 
Je zřejmé, že rozsáhlé dutiny mohou mít limitující vliv na sta-
tickou odolnost stromu zejména v oblasti odolnosti proti zlo-
mu. Dutiny mohou vznikat jako následek poranění, hnilob 
nebo činností hmyzu a  některých obratlovců. Další defek-
tem jsou trhliny. Trhlinou se rozumí roztržení dřeva ve smě-
ru dřevních vláken. Snižují mechanické vlastnosti stromu tím, 
že narušují celistvost kmene a větví, čímž se zvyšuje náchyl-
nost k selhání stromu především při namáhání krutem. Trh-
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liny také představují závažné riziko při infekci dřevokazných 
hub. Výskyt trhlin často signalizuje poslední viditelný sym-
ptom před fi nálním selháním celého stromu nebo jeho čás-
ti. Mohli bychom popsat ještě další druhy defektů, jako jsou 
například točitost kmene, sekundární koruny stromu, defekt-
ní větvení větví, náklon stromu apod. O tom všem pojedná-
vají oba zmíněné znalecké posudky. Cílem tohoto příspěvku 
je seznámit čtenáře se všemi důležitými okolnostmi, které se 
zohledňují při posouzení provozní bezpečnosti stromu.

Na hřbitově bylo posuzováno 26 stromů, a to 24 stromů 
Tilia x europaea (lípa – různé druhy) a 2 stromy Acer platanoi-
des (javor mléčný). Jedná se o vzrostlé stárnoucí stromy znač-
né hodnoty pro dané prostředí, a to nejen z hlediska životní-
ho prostředí, ale také z estetického pohledu, protože vytvá-
řejí přirozenou přírodní kulisu tohoto pietního místa. Dříve 
či později však tyto stromy mohou představovat různé rizi-
ko pro bezpečnost svého okolí, neboť na  hřbitově je velký 
výskyt osob včetně dětí.

Výsledky šetření stromů na hřbitově jsou následující:
-  kácení postupné ve  ztížených podmínkách se spouš-

těním částí stromů v době vegetačního klidu (KP3) - 12 
stromů

-  řez zdravotní, redukční řez obvodový v době vegetace 
(RZ, RO - 2, B/C) - 14 stromů

V  okolí fotbalového hřiště bylo posuzováno celkem 17 
stromů, a to 11 stromů Populus nigras (topol černý), 3 stro-
my Tilia x europaea (lípa – různé druhy), 2 stromy Betula pen-
dula (bříza bradavičnatá) a 1 strom Fraxinus excelsior (jasan 
ztepilý). U všech stromů bylo zjištěno napadení invazivními 
patogenními dřevokaznými houbami, způsobujícími otevře-
né a interní hniloby kmenů a větví a tedy jejich další zeslabo-
vání a chřadnutí a tím i narušení jejich statické stability.

Výsledky šetření stromů na hřbitově jsou následující:
-  kácení směrové, případně s přetažením stromu v době 

vegetačního klidu (KS3) - 12 stromů
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-  řez zdravotní, redukční řez obvodový v době vegetace 
(RZ, RO - 2, B) - 3 stromy

-  drobné prosychání s  nutnou kontrolou a  při zhoršení 
stavu řešit - 2 stromy

Z  celkem 43 kontrolovaných stromů bude tedy nutné 
pokácet 24, tj. 55,8 %. Není to malé číslo, ale na prvním místě 
musí být především bezpečnost osob. Je třeba opustit popu-
listická hesla a učit veřejnost, že péče o stromy musí zahrno-
vat také kácení, v  řadě případů vyvolané zanedbanou péčí 
a nevhodnou volbou místa pro výsadby v minulosti. Na stra-
ně druhé je ovšem nutné průběžně nové stromy vysazo-
vat. Kvalitní a  udržované výsadby na  místa, která umožňují 
stromů dlouhodobou existenci, představují zásadní investi-
ci do budoucnosti krajiny. Existence dřevin v městském pro-
středí a  ve  volné krajině má pro životní prostředí nesmírně 
pozitivní význam a je v podstatě nenahraditelná.

zdroj: znalecké posudky č. 208/2/2016 a č. 2019/3/2016
 (BK)

★ ★ ★

Zahájili jsme spolupráci s klubem KOMETA GROUP, a. s.

Rada obce na svém posledním únorovém jednání schválila 
zahájení spolupráce s klubem Kometa Group, a. s. Předmětem 
uzavřené smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy 
obce Troubsko a klubem v rámci projektu „Jižní Morava – Krá-
lovství Komety“. Mezi nejvýznamnější výhody uzavřené smlou-
vy patří: 

•  klub poskytne obci po dobu trvání smlouvy 2 perma-
nentní vstupenky na stání na všechna domácí utkání;

•  klub se zavazuje ke  zveřejnění názvu obce v  bulleti-
nu (programu na domácí utkání) na stránce věnované 
projektu Jižní Morava – Království Komety nejméně 2x 
za sezonu. 

•  klub se zavazuje zajistit minimálně 2x za sezónu až 30 ks 
vstupenek (stání) na domácí utkání v základní části. 

Smlouva, která se uzavírá na  dobu určitou od  1. 4. 2016 
– 30. 3. 2017, přinese také mnoho výhod pro děti v ZŠ a MŠ 
Troubsko.

★ ★ ★

 
   Zprávy ze Základní a mateřské školy

Jaro nás ve  škole přivítalo spoustou akcí 
a změn. Jednou z nich je nástup paní učitelky 
Lucie Polanské, která má dlouholetou pestrou 
praxi ve výuce cizích jazyků. V dalším školním 
roce plánuje otevřít při dostatečném zájmu 

kroužky románských jazyků, kroužek deskových her, případ-
ně břišních tanců. Dále od 1. dubna v našich řadách přivítá-
me paní učitelku Romanu Kamínkovou, která se dlouhodo-
bě věnuje environmentální výchově. Je to speciální pedagož-
ka s dlouholetou praxí, takže i ona je pro náš kolektiv velkým 
přínosem.   

Další výrazná změna se týká modernizace školních 

šaten. V době jarních prázdnin se změnily k nepoznání. Díky 
vstřícnosti a fi nanční podpoře obecního úřadu se tak potem-
nělé, úzké, špatně větratelné a  nevyhovující kóje změnily 

v prostornou halu s moderními skříňkami a lavičkami, kde se 
mohou děti pohodlně převlékat. 

Ani naše žáky nenecháme na jaře vydechnout. Až do kon-
ce měsíce března jsme měly velice nabitý program. V letoš-
ním školním roce jsme se zapojili do nového moderního pro-
jektu Dovednosti pro život, který formou praktických úloh 
zjišťuje nejdůležitější dovednosti pro současnost – schop-
nost řešit problémy, komunikovat, rozvíjet vztahy a pracovat 
s informacemi. Tento test je určen pro žáky 4. a 5. ročníku. Pro 
žáky 3. ročníku je určen projekt Stonožka, který zahrnuje tes-
ty z Českého jazyka, Matematiky, Člověk a  jeho svět. 2. a 3. 
ročník mají na programu matematický test Cvrček, pro žáky 
4. a 5. ročníku pak matematický test Klokan, což obnáší vyře-
šení logických matematických úloh.

Nové kroužky

Začátkem listopadu začal na naší škole fungovat kroužek 

fl orbalu. Hned po třetím tréninku jsme se zúčastnili prvního 
turnaje a přesto, že kluci neměli ještě žádné zkušenosti, jsme 
z  celkem 14 družstev skončili na  8. místě. V  únoru se naše 
řady rozšířily na celkový počet 13 dětí. V březnu začal fungo-
vat také horolezecký kroužek, do kterého se celkem přihlá-
silo 9 dětí. Na  tomto místě bychom chtěli poděkovat naše-
mu sponzorovi panu Liboru Michnovi a jeho fi rmě MVK. Díky 
jeho laskavosti a štědrosti bude kroužek moci probíhat. 

Troubský tyjátr

V neděli 21. února proběhl v Katolickém domě v Troubsku již 
4. ročník divadelního festivalu „Troubský Tyjátr“, který je orga-
nizovaný naší školou. Hned od 8 hodin se z okolních škol sjíž-
děli malí herci a herečky se svými učiteli a vedoucími dramatic-
kých kroužků. Ofi ciální zahájení proběhlo v 9 hodin. Jako prv-
ní jsme shlédli představení dramatického kroužku ZŠ Labská 
s názvem „Deset malých černoušků“ pod vedením Pavly Tlus-
tošové a Martiny Cendelínové. Druzí v dopoledním programu 
nás svou pohádkou „Sněhurka a ananas“ pobavili žáci MŠ a ZŠ 
Ostopovice pod vedením Petra Juráčka. Následovala obědo-
vá přestávka, po které vystupovaly děti z PŠT Rosice s pohád-
kově laděným příběhem „Potrhlá Andula“ pod vedením Jany 
Odehnalové a Vilmy Richterové. Druzí v odpoledním bloku nás 
bavili žáci ZŠ a MŠ Troubsko. Jejich divadelní seskupení nese 
název „Troubátka a  Troubčíci“. Na  nedělní festival si připra-
vil pod vedením Marie Vackové představení „Případ detektiva 
Čmuchálka“. Na závěr festivalu jsme si zavzpomínali na Váno-
ce s divadelním souborem ZŠ a MŠ Ochoz u Brna pod vede-
ním Lenky Kratochvílové, který vystupoval s „Vánoční pohád-
kou“. V průběhu celá akce si účastníci festivalu, ale i návštěvní-
ci mohli vyrábět v naší divadelní dílničce masky. Porota slože-
ná ze zástupců všech zúčastněných souborů rozhodla takto:

1. místo ZŠ a MŠ Troubsko, 2. místo MŠ a ZŠ Ostopovice, 
3. místo ZŠ a MŠ Ochoz u Brna.

Dále byly rozdány ceny za nejlepší ženský herecký výkon, 
za  nejlepší mužský herecký výkon, nejlepšího komika, nej-
lepší kostýmy, nejlepšího scenáristu a nejlepší režii. Děkuje-
me organizátorce akce Marii Vackové, zřizovateli školy Obci 
Troubsko za velkou fi nanční podporu celé akce a všem spon-
zorům, kteří přispěli nejen na pohoštění a ceny pro výherce, 
ale také ke zdárnému průběhu festivalu. 

Tyjátr a školní družina 

Bývá již dobrým zvykem, že na  přípravě „Troubského 
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Tyjátru“ se podílí také naše školní družina. Paní vychovatel-
ky s dětmi pracují na výzdobě KD v Troubsku, aby se všich-
ni přítomní cítili pěkně a snad i trošku zapomněli na nervozi-
tu před divadelním zápolením. Paní vychovatelky se rovněž 
podílí na  samotném chodu a  organizačním průběhu „diva-
delní přehlídky,“ a to již od samého počátku příprav a nezbyt-
ného chystání.

Školní družina

Upozorňujeme rodiče, že přihlášky do školní družiny pro 
školní rok 2016/17 je možno podat prostřednictvím formulá-
ře na stránkách školy. 

Vyplněný formulář odešlete na e-mail: druzina.troubsko@
seznam.cz

Zprávičky z naší školky

V novém kalendářním roce se děti těšily na zimní období 
se spoustou sněhu, ale dokázaly si pohrát i s tou troškou, kte-
rá nám napadla. A tak si na mrazivý den zahrály při tematic-
kém dnu, kdy přišly oblečené do barev zimy – bílé a odstínů 
modré, vyrobily si „ledové okno“ a zahrály hru „Ledová krá-
lovna“.             

Hned v první polovině ledna nás přijelo do mateřské ško-
ly pobavit svými loutkovými pohádkami divadlo Šikulka 
a v únoru dětem zahráli členové divadla p. Michala pohádku 
Zvířátka a loupežníci.

Naši nastávající prvňáčci mají od února možnost vyzkou-
šet si, jaké je být školákem prostřednictvím edu ka tivně-
stimulačních skupinek. Děti navštěvují základní školu, kde 
s  paní učitelkou plní různé úkoly. Snažily se určovat prv-
ní hlásku ve slově a také vymýšlet slova na zadanou hlásku. 
Pomocí víček od  PET lahví řešily jednoduché matematické 
úkoly. Naučily se básničku, která jim pomůže uvědomit si, jak 
má vypadat správný úchop tužky, a nakreslily si na památku 
obrázek. Předškolákům se ve škole líbilo a  těší se zase brzy 
na paní učitelku a zážitky z velké školy. 

Protože se již všichni netrpělivě vyhlížíme jaro, zaháji-
li jsme měsíc březen sluníčkovým dnem, při němž se naše 
školka rozzářila žlutým oblečením dětí, a krásnými sluníčky, 
které si děti vyrobily. Děti, jež se přihlásily, zahájily plavecký 
výcvik v bazénu v Kohoutovicích, kam jezdí s paní učitelkou 
Martinou a tetou Monikou. V březnu jsme opět připravili jar-
ní bazárek oblečení. Uskutečnil se 19. března v naší školce.

Přejeme všem čtenářům krásné prožití jara a  těšíme se 
s vámi na některé naší školní akci na shledanou.

Ivana Kašparová a zaměstnanci ZŠ a MŠ Troubsko

   Představujeme

Dnes vám představíme pana ing. Bernarda Zicha, stavební-
ho inženýra, úspěšného podnikatele a majitele fi rmy METAL-
TRADE na ulici Jihlavská 7 v Troubsku – Veselka

Pane Zichu, zajímají nás vaše začátky v  podnikání 

na Veselce a také něco o vás a vzniku fi rmy železářský vel-

koobchod.

Firma „Ing. Bernard Zich Železářský velkoobchod a malo-
prodej“ byla ofi ciálně založena 5. 9. 1990 jako typická gará-
žová fi rma. V garáži jsem vyrobil malý prodejní stánek (dosud 
stojí na  pozemku fi rmy), který byl umístěn na  pěším kori-
doru mezi vlakovým a  autobusovým nádražím (v  součas-
nosti je zde nákupní centrum Vaňkovka). Dále byl vybudo-
ván z unimo buněk obchůdek na sídlišti Vinohrady, který je 
nyní součástí starého skladu na Veselce. Zboží bylo skladová-
no u mne v garáži v Kohoutovicích a rozvážel jsem je osob-
ním autem. Protože garáž nedostačovala, rozhlížel jsem se 
po  vhodném pozemku někde blízko Kohoutovic, ale lépe 
mimo Brno. Uspěl jsem u  paní Rejdové na  Veselce, která 
mi svůj pozemek v  roce 1992 prodala. Po  získání stavební-
ho povolení jsem ihned v roce 1992 – 1993 začal svépomo-
cí stavět velkoobchodní sklad s prodejnou, kde mi při stav-
bě velmi pomohl pan V. Hanuš, který bydlí naproti pozemku. 
Velkoobchod se začal rozbíhat také díky hlavnímu dodava-
teli, fi rmě BRAUCKMAN z Vídně. Po dokončení stavby v roce 
1994 zde byla zřízena malá prodejna železářského zboží, kde 
v  roce 1995 nastoupila paní Libuše Doležalová, která zde 
úspěšně pracuje dodnes. Postupně jsem v obchodě zaměst-
nal i syna Richarda, který po návratu z USA v roce 2002 přine-
sl nový elán a postupně jsme změnili základního dodavate-
le zboží na holandskou fi rmu a později na různé fi rmy z Číny 
a Itálie. Sklad začal být malý, a proto v roce 2005 jsem přistou-
pil k jeho rozšíření o novou halu, jejíž součástí je i věž zvaná Šatny v ZŠ Troubsko

Plavecký výcvik
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„Maják civilizace“. Syn se v  roce 2007 osamostatnil a  založil 
svou fi rmu METALTRADE INTERNATIONAL. Vzhledem ke zvý-
šenému o zboží byl nucen fi rmu rozšířit o další ocelovou halu 
postavenou v roce 2013.

 
Součástí vašeho areálu je také maloobchodní prodej-

na s průmyslovým zbožím. Co v ní nabízíte, co si mohou 

občané zakoupit?

V  prodejně nabízíme veškerý sortiment z  velkoobchodu 
Metaltrade, tj. řetězy, kladky, ocelová lana, napínáky, drátě-
nou šroubovinu a jiné. Dále pak nabízíme spojovací materi-
ál (šrouby, vruty, hmoždinky), stavební chemii (silikony, tme-
ly, montážní pěny, chemické kotvy), barvy a  laky, zednické 
nářadí, ochranné pracovní pomůcky, zahradnické potřeby, 
elektronářadí, základní sortiment z elektra (kabely, zásuvky, 
žárovky) a papírnictví (psací potřeby, faktury a sešity), baterie, 
zámky. V loňském roce jsme rozšířili nabídku i o autokosmeti-
ku a čisticí prostředky. Samozřejmě i letos chystáme novinku: 
barvy ve sprejích Alkyton v celé barevné škále. Naskladňová-
ní a rozšiřování má na starosti vedoucí prodejny Linda Uhlířo-
vá, díky které ve fi rmě došlo k významnému nárůstu spokoje-
ných zákazníků. Také poskytujeme odebírání zboží na objed-
návku s  rozvozem, který zajišťuje pan Štefan Mišík. Nejdéle 
zaměstnaná ve fi rmě je paní Libuše Doležalová, která u nás 
pracuje již přes 20 let. V současné době působí jako obchod-
ní referent a skladník v synově fi rmě METALTRADE a v malo-
obchodě jako prodavačka. Zákazníky rádi obsloužíme kaž-
dý všední den od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. 
Pokud v hojnějším počtu navštívíte naši prodejnu, urychlíte 
tím stavbu věže.

V  areálu fi rmy METALTRADE je originální zajímavá 

stavba věže. Co vás vedlo k  její výstavbě, k  čemu bude 

jednou sloužit a jaké bude mít v budoucnu poslání?

Věž – Maják civilizace, představuje moji zálibu zabývat se 
problematikou růstu světové populace, a  to již od student-
ských let, kdy jsem při svém studiu ve Švédsku vydal na toto 
téma v roce 1971 i malou publikaci.

Po  desítkách tisíc let rozvoje Homo sapiens byla v  roce 
1804 dosažena jedna miliarda počtu obyvatel na  planetě. 
Další pak v roce 1927 (když jsem se narodil, bylo na Zemi 2,5 
miliardy) a tempo nárůstu se neustále zrychlovalo. V součas-
nosti je přírůstek více jak 80 milionů za rok, což je jedna miliar-
da za 12 let. Podle posledních prognóz se tempo příliš nezpo-
maluje, spíš zrychluje a  8 miliard může být dosaženo mož-
ná již v roce 2022. Příčinou této situace není jen porodnost, 
která se v průměru na jednu ženu spíše snižuje, ale je to díky 
zvyšující se životní úrovni a tím prodlužování lidského věku. 
Doprovodným jevem této situace jsou migrace obyvatel způ-
sobené jak válečnými konfl ikty, tak i  klimatickými změna-
mi, nárůstem sucha atd. Tempo nárůstu počtu obyvatel pla-
nety se však nemůže neustále zvyšovat a  je jisté, že v těch-
to letech dojde k bodu zlomu a tempo se začne zpomalovat. 
Toto období je však velmi nebezpečné v důsledku největšího 
počtu lidí v  produktivním věku, což způsobuje v  řadě zemí 
velkou nezaměstnanost anebo možnost využití ve válečných 
konfl iktech, viz IS, Sýrie, Irák a  jinde. V Evropě se tato situa-
ce stala v letech 1910 – 1950, kdy zde probíhal zlomový efekt 
ve vývoji populace. Proto jsem pro upozornění na tuto situaci 
založil v roce 2015 výzkumnou společnost Savec i (save civi-
lisation – zachraňme civilizaci) a hlavní její součástí je i Maják 
civilizace, o jeho významu se dovíte více na www.majákcivi-

lizace.cz. Smyslem naši 
práce je zabránit apoka-
lyptickému vývoji, kte-
rý sice s  dosud men-
ší pravděpodobnosti 
může nastat již do kon-
ce tohoto desetile-
tí, více viz web. Proza-
tím pro naši výzkumnou 
činnost nemáme žád-
nou fi nanční podporu 
a  také ne pro dokonče-
ní věže. Pokud bychom 
získali nějaké fi nanční 
prostředky, potřebova-
li bychom rozšířit tým 
o  různé profese i  exter-
ní pracovníky v  obo-

rech ekonom, demograf, ekolog atd. Hlavním smyslem věže 
je upozornit na blížící se nebezpečí vyplývající z demografi c-
kého vývoje na  planetě a  udržet zde život v  míru. Na  řeše-
ní problémů vznikajících v  důsledku nárůstu počtu obyva-
tel na planetě zbývá již velmi málo času (5 – 10 let). Vedlej-
ším efektem stavby věže je přilákat turisty do Troubska a zís-
kat tímto prostřednictvím nějaké prostředky na  vědecko-
výzkumnou činnost. Na otázku, proč se stavba tak „vleče“, je 
jednoduchá odpověď – nejsou peníze a prozatím jsme nezís-
kali žádnou fi nanční podporu.

Děkuji panu Ing. Bernardu Zichovi za vyčerpávající odpo-
vědi a přeji mu, aby se našel nějaký bohatý mecenáš, který 
jeho výzkum fi nančně podpoří.

Rozhovor zpracovali dopisovatelé Pavel Doležal 
a Jaroslava Bartoňková

Fotografi e zajistil Petr Váňa

    Co se v obci událo

Ples SK Veselka (5. února)

Předkládám všem malý pozdrav ze Sportovního plesu. Ples 
byl jako již tradičně v dobré a veselé náladě. Odvážní hosté 
mohli vyhrát výjimečnou cenu při slosování vstupenek, kte-

Pan majitel u věže a pan majitel se zaměstnanci
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rou byl tentokrát „ Přelet nad Vysočinou“. Kdo chtěl, mohl se 
dostatečně vytancovat. Tančit se začalo hned zpočátku ple-
su. Ples byl zahájen dámskou volenkou, které se ujaly člen-
ky SK Veselka a skupiny „Dynamitky“ v krásných modrobílých 
dresech. Nechybělo také „skoro půlnoční“ taneční představe-
ní – jehož tématem byl rokenrol! 

                                                                            

Dětský ples (7. února)

Veselá nálada a veselé písničky byly také na dětském plese. 
Soutěže pro děti tentokrát přichystaly „Barevné pastelky“. 
Chtěla bych poděkovat všem sponzorům, díky kterým jsme 
mohly ples uskutečnit: Obec Troubsko, SK Veselka, Potravi-
ny Hrdlička, p. Benešová, p. Otoupalíková, rodina Kostelecká, 
Chaloupkova, Turkova, Rejdova, Kynclova, Sedláčkova, Blaho-
va. Děkujeme.

(HS)

     Nové knihy v knihovně

Geislerová, Aňa - P.S.

Deníkové zápisky populární herečky Ani Geis-
lerové zachycují všední život i  záblesky střeže-
ného soukromí. V  pěti podivuhodných letech, 
jejichž datace není úplně jistá, se mísí humor 

s  melancholií, zamilování s  rozchody a  naprostá upřímnost 
s potřebou nic nevyzradit. Autorka se svým vtipným, osobi-
tým stylem často dotýká základních věcí, jako je rodina, lás-
ka nebo dětství, a zve čtenáře, aby se na cestu vydal s ní. Kni-

ha vychází v překrásné grafi cké úpravě její sestry Lely Geisle-
rové, která asociuje skutečný deník včetně praktické gumičky, 
nepopsaných listů a barevné ořízky.

Šabach, Petr - O čem ženy mlčí

Snad každý má tajemství, svou alespoň malou třináctou 
komnatu, do které nikoho jen tak nenechá nahlédnout. Pří-
běhy o tom, co skrývají ženy před svými partnery a blízkými, 
přináší nový soubor edice Česká povídka. V  dusném rodin-
ném prostředí se odehrává povídka Kateřiny Tučkové. Není 
to milenec, kterého tají před svým manželem hrdinka příbě-
hu Petry Soukupové. I muži mají svá tajemství, alespoň pod-
le Petra Šabacha. 

Tučková, Kateřina - Fabrika

Moravský Manchester, tak se říkávalo Brnu v dobách jeho 
největší slávy. Látky ze zdejších textilek zaplavovaly doslo-
va celý svět a bouřlivý průmyslový rozmach v 19. století pro-
měnil město v sebevědomé a moderní centrum. Slavné vily, 
nádraží, ulice a parky a koneckonců i brněnský hantec, to vše 
vznikalo v  souvislosti s  rozvojem textilnictví. Odvrácenou 
stranou tohoto vzmachu však byly stávky zbídačených dělní-
ků, sociální problémy a sirotčince plné dětí pracujících od roz-
břesku do noci v prachu a hukotu tkalcovských strojů.

Kniha Kateřiny Tučkové Fabrika vypráví příběh pěti gene-
rací rodu Johanna Heinricha Off ermanna, který do Brna přišel 
v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však 
založil manufakturu a stal se jedním z nejvýznamnějších tex-
tilních baronů. Ve strhujícím vylíčení rodinné historie se odrá-
ží i  celá 250 let trvající minulost moravského Manchesteru. 
Kniha je doplněna odbornými hesly a fotografi ckým materi-
álem z  brněnských archivů, a  je tak dokonalým průvodcem 
po dnes již zaniklém textilním Brně. Publikace vyšla u příle-
žitosti výstavy Brno – moravský Manchester, uspořádané 
na přelomu let 2014 a 2015 v Moravské galerii v Brně.

a další knihy:

Hájíček, Jiří – Rybí krev
Hájíček, Jiří – Zloděj zelených koní      
May, Peter – Sál smrti
Novák, Petr – Travel bible
Tučková, Kateřina – Fabrika
Urban, Jiří – Deník malé blondýnky 3

Radek Sedláček, knihovník

    Plánované akce

Pozvánka na zájezd (28. května)

Český zahrádkářský svaz Troubsko uspořádá jednodenní 
zájezd po krásách východních Čech. Na programu dne bude 
exkurze do  zahradnictví v  Jaroměři, kde se šlechtí a  pěstu-
jí petúnie. Dále navštívíme 1. vojensko-historické muzeum, 
které se váže k pevnosti Josefov, popřípadě městské muze-
um. Odpoledne zajedeme do Velké Jesenice, kde je vyhláše-
ný penzion „Jakubův Nový Dvůr“, bude zde oběd a prohlíd-
ka sbírky historických traktorů. Poslední zastávkou bude měs-
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to – Nové Město nad Metují s překrásným zámkem a parkem.
Zájezd se koná v sobotu 28. května.

Sledujte informace na vývěskách v obci i na našich webo-
vých stránkách, kde budou bližší údaje.

Limonádový Joe

Divadelní soubor Budišov odehraje letos v  Katolickém 
domě parodii na  kovbojku „Limonádový Joe“. Původně 
jsme plánovali představení na jarní měsíce, ale nevychází to. 
O  termínu (pravděpodobně na  začátku podzimu) budeme 
včas informovat.

Pavel Doležal
jednatel ČZS Troubsko

    Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci dub-

nu a květnu 2016 těmto našim spoluobčanům:

paní Jaroslava Pospíšilová, ul. Nár. odboje  ....................... 70 let
pan Stanislav Gabriel, ul. Pod vinohrady  ..........................  70 let
paní Jarmila Růžičková, ul. Nár. odboje  ............................. . 72 let
pan Antonín Svoboda, ul. Pod vinohrady  .........................  72 let
pan Vladimír Vítěz, ul. Nár. odboje  ......................................  73 let
paní Marie Elisová, ul. Vyšehrad  ...........................................  73 let
paní Zdena Vejvodová, ul. Pod vinohrady  ........................  73 let
pan Miroslav Papoušek, ul. Jihlavská  .................................. . 74 let
paní Mária Nováčková, ul. Pod vinohrady  ........................ . 74 let
paní Anna Pelikánová, ul. Hodakova  ..................................  75 let
pan Jan Dufek, ul. U rybníka  .................................................. . 75 let
pan Jan Bednář, ul. Pod vinohrady  ......................................  75 let
paní Marie Rejdová, ul. U rybníka  ........................................ . 76 let
pan Josef Pazourek, ul. U rybníka  ........................................ . 76 let
pan Antonín Čoupek, ul. Nová  ..............................................  77 let
paní Anna Klíglová, ul. Školní  ................................................  78 let
pan Jiří Skřípek, ul. Vyšehrad  .................................................  78 let
paní Jaroslava Čoupková, ul. Pod vinohrady  ................... . 79 let
paní Věra Bělohoubková, ul. U dráhy  .................................  86 let
paní Marie Doležalová, ul. Nár. odboje  ..............................  86 let
paní Jiřina Gabrielová, ul. Pod vinohrady  .........................  89 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti do dalších let.

                                                                       
Líba Chaloupková, matrikářka OÚ

    Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v  této rubrice jsou 

uváděny subjektivní názory dopisovatelů, s  nimiž 

redakční rada nemusí vždy souhlasit nebo si není 

schopna ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená. 

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhle-

den

Ocelová konstrukce rozhledny na  pražském Petříně váží 
asi 175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospo-
třebičů, které u nás lidé za posledních 10 let předali k recykla-
ci, by se takových rozhleden dalo postavit 700. 

Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších suro-
vin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohat-
ství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž 
daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, 
z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mik-
rovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, při-
bližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.

Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět 
zejména posledních 10 let, kdy se v České republice vyslouži-
lé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který 
je největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba 
polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu posta-
ral o sběr a následnou recyklaci více než 15 milionů spotře-
bičů. 

Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvo-
 řily řadu měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned 
dva a  půl krát vyskládat po  obvodu státní hranice České 
republiky.

Století vytrvalci i jepičí život

Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v čes-
kých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. sto-
letí. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Sou-
viselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektric-
ké rozvodné síti. 

Od  té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, 
základní technologické principy ale zůstaly stejné. A  nedo-
kážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to 
i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polo-
vina dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov 
– tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim 
život Robinsonů zpříjemňovala pračka.

Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. 
Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systé-
mu VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou 
v posledních letech nahrazovány paměťovými médii. 

Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno moh-
li vidět jen v  muzejních sbírkách, se naopak do  domácnos-
tí vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslu-
šenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které 
se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. 
Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, 
že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních fi remních muze-
ích.

Novinka Made in EU

I  když tedy není většina běžně používaných spotřebi-
čů v  českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě 
poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skonče-
ní jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila led-
nice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál. 
„Na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou 
investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?

K  větší obměně domácích spotřebičů začalo v  českých 
zemích docházet až v 60. letech minulého století. 
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Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit 
teprve na  počátku nového tisíciletí, přesněji po  roce 2005, 
tedy právě před deseti roky, kdy se do české legislativy pro-
mítla tehdy nová evropská směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly 
házet  do  popelnic, a  když se nevešly, vozit na  černé sklád-
ky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvoře-
ny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla 
nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.

Na  rozdíl od  některých jiných direktiv, má ta odpadová 
jednoduchou logiku. Vychází z  toho, že nejlepší je odpad, 
který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se 
totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny zno-
vu použít. 

zdroj: www.elektrowin

★ ★ ★

Autocentrum K.E.I. radí…

Správnou údržbou pneumatik ušetříte peníze

To, že je třeba pneumatiky  každý rok dva-
krát přezout – letní a zimní sezóna – je již zná-
mý fakt. Letní a zimní pneumatiky mají odliš-
nou tvrdost a přilnavost k vozovce a  jsou tak 
důležitým prvkem ovlivňující bezpečnost jíz-

dy a  brzdnou dráhu. Zároveň jejich pravidelnou výměnou 
a  převážením  chráníme pneumatiky před opotřebením, 
navíc zkušený technik z opotřebení pneumatik dokáže odha-
lit i další závady, které se mohou na autě vyskytovat. Nesou-
měrné opotřebení pneumatik může například značit závadu 
na podvozku nebo špatně seřízenou geometrii řízení.

Při každé výměně pneumatik/kol by mělo být dodrženo 
několik zásadních věcí, které ovlivňují jak bezpečnost provo-
zu vozidla, tak i  životnost pneumatik a  podvozkových dílů. 
Vždy by mělo dojít k převážení pneumatik, kdy špatně vyvá-
žené kola nejen že mají vliv na chování vozidla, ale i na pře-
těžování některých součástí náprav a  dochází tak ke  sníže-
ní jejich životnosti. Dalším důležitým bodem je správné uta-
žení kol. Pokud jsou kola utaženy nedostatečně, může dojít 
k jejich uvolnění během jízdy, na druhou stranu pokud jsou 
utažena příliš, nejen že je s největší pravděpodobností příš-
tě nepovolíte, ale dochází k deformaci disku a šroubů a opět 
může dojít k nestandardnímu chování vozidla a přetěžování 
dílů na podvozku. 

Důležité je také nasazení pláště na disk dle správné rota-
ce vyznačené na pneumatice. Také na jedné nápravě by měly 
být pneumatiky se stejnou hloubkou dezénu, zajistí se tak 
správné chování elektronických a  asistenčních brzdových 
systémů.

V neposlední řadě, je třeba dbát na správné uložení sezón-
ních kol. Správné uskladnění má vliv na zachování vlastnos-
tí pneumatik. Pokud jsou pneumatiky skladovány bez disků, 
měly by být uloženy nastojato vedle sebe a vždy po čtyřech 
týdnech je dobré s nimi pootočit. Není vhodné je zavěšovat 
ani je pokládat naležato. Naopak pneumatiky s disky je vhod-
né na háky zavěsit, případně položit naležato. Pneumatiky by 
měly být chráněny před povětrnostními vlivy.

Příště se dozvíte, jak postupovat v případě rozbitého čelního 
skla.

Pěstování bylinek a jejich význam pro lidské zdraví

To bylo téma odborné přednášky paní Ing. Blanky Kocour-
kové, CSc., z Mendelovy univerzity v Brně, v rámci slavnost-
ní členské schůze Českého zahrádkářského svazu v Troubsku.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o pěstování bylinek, 
jak je rozlišujeme, co je vhodné pěstovat na zahrádkách, kte-
ré bylinky by nám rozhodně neměly chybět v kuchyni (např. 
petrželová nať, pažitka, bazalka, libeček, cibule a  česnek), 
a s čím raději neexperimentovat.

Dále jsme se dověděli, že největším výkupcem bylin u nás 
je fi rma LEROS – výrobce bylinných čajů. Společnost LEROS 
byla založena v roce 1994. Svým výrobním programem navá-
zala na  40-ti letou tradici státního podniku Léčivé rostliny 
- Zbraslav, jehož počátky se datují do  roku 1954. Nakupu-
je suroviny od drobných pěstitelů a základních škol (od škol 
se v minulosti vykupovalo v daleko větší míře). Nákup suro-
vin pro výrobu čajů a čajových směsí probíhá v několika stře-
discích po celé České republice. Hlavním centrem pro sklad 
bylin je Strážnice na  jižní Moravě. Na  větších plochách se 
u  nás pěstuje hlavně ostropestřec mariánský, námel, kmín, 
heřmánek, máta peprná, mák setý a bílý, chmel otáčivý. Pěs-
tebních ploch však stále ubývá a domácí produkce nestačí. 

A  tak jak je to se vším, nic se nesmí přehánět. Ani v  pří-
padě pití ovocných a bylinných čajů. Zvláště pozor na čaje, 
které obsahuji květ ibišku, ten vysušuje sliznici a vyvolává tak 
nepříjemný suchý, dráždivý kašel. Byla to opravdu zajímavá 
a poučná přednáška. Někteří jsme si připomněli, to co jsme 
už zapomněli. 

Usnesení ze slavnostní členské schůze a  další fota jsou 
na webových stránkách zahrádkářů.

Jaroslava Bartoňková, dopisovatelka



★ ★ ★

Nejdříve je dobré vědět, co je strach

Byla jsem požádána napsat uklidňující článek do Zpravo-
daje, který by uvolnil obyvatele Troubska od  strachů, které 
prožívají.

Nejdříve je dobré vědět, co je strach, kde se bere, jak vzni-
ká? Strach vytváří lidské myšlenky. Pokud si v hlavě přehrá-
váme stále stejné myšlenky, vytvoří se v těle energie. Strach 
je energie. Myšlenky mají moc zhmotnit se, pokud jim přisu-
zujeme význam a ještě je podporujeme tím, že je opakujeme 
stále dokola.

Lidská mysl je zdrojem různorodých myšlenek. Moudrý 
člověk ví, že se nemusí myšlenkami nechat ovládat a  udě-
lá si v hlavě pořádek. Nejmocnější síla, která nám v tom umí 
pomoct, je Matka Země.

Co s tím?
Vyjděte do probouzející se přírody a pozorujte.  Vyměňte 

rušivé energie za klid. Vnímejte její vůni, krásu a vychutnávej-
te svůj život spolu s ní. 

POZOROVATEL

Strach nebo svobodné vědomí? Obě krajiny v jedné Zemi. 
Tyto křehké hranice není vidět. Jen dobrý pozorovatel má 
schopnost rozeznávat, na které straně se nachází. Ví, že má 
obrátit zrak do nitra sebe.

Umí rozeznat krajinu: vědomí. 
Ví, že pravda je součástí světla i tmy. Co na světle zůstane, 

je pravda, co tma zakryje, je lež.
Člověka lživého sužuje strach a trápení, myšlenky ho odvá-

dí od pravdy. Žije svět myšlenek v nenávisti a běduje. Zapo-
mněl na svět srdce.

Člověka pravdivého neovládá strach, nýbrž důvěra, šťas-
ten je a v lásce žije. Myslí srdcem.

Oživuje v sobě paměť krásy života.
Vnější okolností změní silou vnitřního postoje. Učí se 

poznávat svůj bohatý vnitřní svět, otevírá své hlubiny, pozná-
vá slabiny. Stává silnějším. 

Pozorovatel rozhoduje, čemu věnuje svoji sílu. Zda chaosu 
myšlenek nebo vnitřnímu klidu.

Má vůli být, ví, že bytí v  jeho srdci existuje. Děkuje duši, 
blízkým i  vzdáleným krajinám za  poznání, odhaluje vnitřní 
skutečnost.

Jeho pozornost rozpouští temné ledové hlubiny, svítí 
do nich slunce.

Ví, že opět žije, svobodně dýchá, naplňuje ho úsměv 
z vítězství nad sebou. Je vděčný za životní lekce, naučily ho 
pohybovat se lehce.

Už ví, že není sám, je s ním jeho nitro, pomáhá mu jít dál. 
Nic není ztraceno!

Kameny strachu mění se v  prach, do  dáli mizí minulosti 
pach.

V srdci slyší hlas, přibližuje ho lásce. Doteky i nárazy rozbí-
jí kameny překážek, které mu do cesty postavila mysl. Život 
má svůj smysl i řád!

Oldřiška Kališová, specialista na terapii těla, mysli i duše.
www.alternativnistudio.cz

★ ★ ★

Poznáte své předky?

Pan Findejs mně věnoval krabici starých fotografi í. Větši-
nou jsou z doby krátce po 2. světové válce. Pokud poznáte 
své příbuzné, ozvěte se do redakce zpravodaje. Budeme moc 
rádi.

13.
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Zpracovala Jaroslava Bartoňková, dopisovatelka

   Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje Troubský hlasatel č. 124: 
úspěšný, šetrná, partnera.

Správné vyluštění tajenky zaslalo třináct čtenářů, a  pro-
to cenu obdrželo pět šťastlivců: V. Skřípková, M. Partyková, 
A. Galusek, M. Vyziblová a H. Pokorná.

Tajenkou nové křížovky je citát, jehož autorem je anglic-
ký politik a  spisovatel Josepf Addison: Čím je sluneční ...... 
(1. část tajenky) pro ...... (2. část tajenky), tím je ...... (3. část 
tajenky) pro ...... (4. část tajenky).

Celé znění citátu zasílejte do  redakce zpravodaje do 
20. dubna.

 (BK)

   Zdravý životní styl - Medvědí česnek 

Medvědí česnek (Allium ursinum) je rostlina s velikou 

škálou léčivých účinků na lidský organismus. Může nám 

obohatit jídelníček již brzy na  jaře a  zároveň posloužit 

jako prostředek pro jarní očistnou kúru.

Kde roste? 

Medvědí česnek najdeme v  lužních a  listnatých  lesích 
na stinných a vlhkých místech již v dubnu, kvete ale i v květ-
nu a červnu. Je to asi 30 cm vysoká vytrvalá rostlina s cibul-
kou. Má drobné bílé květy na  delší stopce a  jasně zelené 
podlouhle široké listy, které po odkvětu hynou. V lese med-
vědí česnek vytváří v době květu bujný koberec, poznáme ho 
podle typické česnekové vůně.

Jak chutná? 

Chuť má medvědí česnek mírně štiplavou, česnekovou. 
Pozor na  záměnu s  jedovatou konvalinkou vonnou nebo 
ocúnem jesenním, nejjistěji se česnek medvědí rozliší právě 
svojí česnekovou vůní. Údajně tuto rostlinu rádi vyhledávají 
medvědi po zimním spánku, aby si jím pročistili žaludek, stře-
va a krev, odtud zřejmě jeho název.

Jeho léčivé účinky

V  medvědím česneku jsou obsaženy vitamíny, minerál-
ní látky a silice, značné množství jódu, allin a další sloučeni-
ny, působící příznivě na  lidský organismus. Česnek medvě-
dí se hojně využívá v lidové medicíně na léčbu různých one-
mocnění, jako jsou chřipka, nachlazení, záněty horních cest 
dýchacích, bronchitida a  angína. Jako mírné antibiotikum 
působí proti zánětlivým onemocněním, má fungicidní a bak-
tericidní účinky, ničí tedy plísně, bakterie a mykózy. Napravu-
je přirozené prostředí v zažívacím traktu, užívá se při střev-
ních onemocněních a  proti střevním parazitům. Medvědí 
česnek potlačuje kandidózu a působí proti nadýmání a kře-
čím. Je vhodný na  zácpu a  při akutním a  chronickém průj-
mu, provázeném plynatostí a kolikami. Celkově zlepšuje prů-
chodnost střev. Medvědí česnek také příznivě působí při cuk-
rovce. Snižuje hladinu cholesterolu a krevní tlak a brání kor-
natění cév, jelikož zabraňuje ukládání vápníku v  jejich stě-
nách. Medvědí česnek dobře čistí krev, proto je vhodný při 
dlouhodobých problémech s kůží. Jeho čerstvé listy pročišťu-
jí ledviny a močový měchýř a mají močopudné účinky. Rost-
lina má rovněž příznivý vliv na žaludek. Kdo má citlivý žalu-
dek, měl by si nejdříve medvědí česnek spařit mlékem a pít 
po doušcích až po 2 - 3 hodinách.

Použití v kuchyni

Listy medvědího česneku mají typickou česnekovou pří-
chuť, jsou však méně aromatické, než česnek setý. Usuše-
ním a vařením ztrácí svoji vůni i chuťové vlastnosti, ale zmra-
zení nevadí. Nejlépe se medvědí česnek  hodí nakrájený 
na chléb, do salátů, sendvičů, na chlebíčky, můžeme ho při-
dat do polévek a omáček, posypat jím vařené brambory, při-
dat do amolet nebo jej připravit na způsob špenátu. Může se 
dát do pomazánek a tvarohů, do pesta a do bylinkového ole-
je. Pesto z medvědího česneku připravíme tak, že listy nakrá-
jíme na malé kousky a naložíme je do oleje. Takto můžeme 
použít i cibulky medvědího česneku. Očistné účinky rostliny 
se zvýší smícháním s listy mladé kopřivy, která se též výborně 
hodí pro jarní detoxikaci.

Zdroj: čerpáno z internetu
(EŠ)
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    Troubský hrnec

Perník – hrníčkový

Přísady: 3 hrníčky hladké mouky, 1 hrníček 
cukru krupice nebo krystal, 1 prášek do perní-
ku, 1 prášek do pečiva, 1 skořicový cukr, 1 balí-

ček pudinkového prášku s příchutí čokoláda, 2 lžíce kakaa, 2 
hrníčky mléka, 1 vejce, ¾ hrníčku oleje, 1 lžíce medu, 3 lží-
ce rumu. Můžete přidat do  těsta i  hrozinky nebo nalámané 
sušenky.

Postup: Nejprve smícháme mouku s  práškem do  per-
níku a  s  práškem do  pečiva, pak také s  cukrem, se skořico-
vým cukrem, pudinkem a kakaem. Přilijeme mléko, ve kterém 
rozmícháme vejce, dále přidáme olej, pak med rozmíchaný 
v rumu. Vymícháme hladké, lesklé těsto. Pečeme ve vysypané 
a vymazané formě „srnčí hřbet“ na 170 – 180 stupňů. Po upe-
čení můžete polít perník čokoládou.

Čokoládové cookies

Přísady: 500 g čokolády dle chuti hořké nebo mléčné (pří-
padně mix), 2 vejce, 200 g celozrnné mouky, 200 g hladké 
mouky, 250 g třtinového cukru, 300 g másla, 2,5 lžičky sody, 
1 lžička soli, 200 g ořechů dle chuti nebo mix různých ořechů.

Postup: Máslo s cukrem a vejci ušleháme do hladka. Syp-
ké přísady smícháme a postupně přišleháváme, nakonec při-
mícháme posekanou čokoládu s ořechy. Těsto vypracujeme 
v rukách, zabalíme do fólie a necháme 12 hodin uležet v chla-
du. Na  plech vyložený pečícím papírem tvarujeme z  těsta 
kuličky, které mírně rozplácneme. Pečeme ve vyhřáté troubě 
na 180 stupňů asi 15 minut.

Dobrou chuť.
(HS)

   Jak se máte, sousede?

Jaro je tu! Teplo sluníčka nás vytahuje ven a popostrkuje 
do  práce… na zahradě. Někoho třeba jen vytáhne za  límec 
ven na dlouhou vycházku či proběhnutí po okolí. Někdo se 

nemůže zbavit nastřádané „energie“, uložené po  zimě a  cítí 
spíše jarní únavu, kdy se tělo musí vyrovnat s přívalem slunce 
a začínajícím teplem. Jeden soused mi vyprávěl o úžasné věci 
na jarní nastartování. Tou věcí je medvědí česnek.

Prý se velmi dobře pěstuje, protože v podstatě roste jako 
plevel. A kdo dnes neumí pěstovat plevel na zahrádce! Pře-
ce každý, o plevel se nemusíte starat. Nezalívat, neokopávat, 
neprotrhávat, nezbavovat škůdců a přesto ROSTE. Prostě nej-
lepší rostlina na zahradě a vypěstuje ji opravdu každý... Tak-
že tím pádem je medvědí česnek ideální do každé zahrady. Je 
totiž výborným zdrojem vitamínu C. Bývá součástí jarní bylin-
kové detoxikace (což znamená, vyhnat nashromážděnou ulo-
ženou energii v nás rychle ven). A pokud jeho listy nakrájíte, 
dáte do lahve, zalijete 40 – 50 % alkoholem, uzavřete a nechá-
te 2 týdny na slunci, sem tam protřepete a nakonec scedíte, 
vznikne vám úžasná tekutina proti smutku a melancholii, kte-
rou si kapete do vody. Stačí10 kapek denně. 

Takže milí sousedé, vrhněte se do  jara. Buď povzbuzení 
teplem a sluncem nebo kapkami medvědího česneku!

 (HS)

    Inzerce

�  Koupím byt, může být i DB. T: 606 158 288.

�  Dům/chalupa - koupím. Zahrada a  parkování výhodou. 
T: 737 309 875.

�  Koupím RD se zahradou v  Troubsku  nebo vyměním 
za  zahradu se zděnou chatou ve  Střelicích + doplatek. 
R. Kadlečík, tel.: 608 420 339. 

�  Hledáme KUCHAŘE A SERVÍRKU 

Restaurace Podskalní mlýn v  Ostopovicích přijme kuchaře 
a servírku na HPP i brigádně. Servírka možno také jako přivý-
dělek k MD. Od měsíce dubna také pomocnou sílu do kuchyně. 
Dobré platové podmínky. Tel. 602 404 828. 
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�  vydavatelství, nakladatelství, ISBN 

�  potisk dopisních obálek 

�   tisk firemních tiskopisů, účtenek, bločků, navštívenek, 
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�   zpracování podkladů pro tisk
�   nízkonákladový barevný digitální tisk

vše včetně knihařského zpracování, perforace, spirálování, výseků a číslování

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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V případě Vašeho zájmu o inzerci napište na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz.


