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XXVII. ročník / č. 137 DUBEN 2018

 

7. dubna

SOBOTA

2018

UKLIĎME TROUBSKO

Sraz v 9 hod. u budovy ZŠ na ul. Školní

Poznávací znamení: REFLEXNÍ VESTA, CHUŤ DO PRÁCE  

A DOBRÁ NÁLADA



   Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané, 

zdravím vás všechny, pořád ještě na začátku nového roku. 
Zima sice ještě neskončila, a  tak pořád můžeme očekávat 
mrazíky. Slunce nemá ještě takovou sílu, aby nás nabilo ener-
gií, kterou všichni po zimě potřebujeme. V obci po zimě zů-
stává nepořádek z posypaných komunikací a chodníků, kte-
rého se budou naši údržbáři ze všech sil zbavovat a obec uklí-
zet. K  celkovému úklidu jistě přispěje přistavení velkoobje-
mových kontejnerů v termínu 20. 4. – 23. 4. Rovněž nás čeká 
sběr nebezpečného odpadu, a to 14. 4. na známých místech. 
Od dubna budeme otvírat bio sběrné místo u hřbitova. Ná-
sledně bude probíhat sběr pneumatik, opět dle obvyklých 
zvyklostí. Firma AVE provede v  dubnu čištění komunikací, 
které jsou ve vlastnictví naší obce.

Chci vás všechny požádat o spolupráci při úklidu obce. Ze-
jména se jedná o chodníky a komunikace, které jsou v bez-
prostřední blízkosti vašich domů. Budu velmi ráda, když také 
těmto místům budete věnovat svou pozornost a přispějete 
tak k pěknému prostředí v obci. Děkuji vám.

Chci se tentokrát věnovat tématu rozvozu obědů pro naše 
seniory. Od července loňského roku prováděla rozvoz obědů 
a  jejich donášku pro občany obce Troubsko svým pracovní-
kem obec Popůvky. Rozvoz se týká seniorů nad 70 let, obča-
nů, kteří jsou držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P, včetně invalid-
ních důchodců po hranicí stanoveného věku – pod 70 let. Ná-
klady za tuto službu se vyšplhaly na 110 000 Kč. Proto zastu-
pitelstvo obce Troubsko odsouhlasilo nákup nového osobní-
ho vozidla značky Hyundai pro potřeby obce. Stávající služeb-
ní automobil značky Citroen Xsara Picasso, rok výroby 2007, 
bude používáno na  rozvoz obědů. Tuto službu pro naše se-
niory provádíme stále, ale od 1. 3. ji zajišťuje pracovník obce 
J. Brumovský. Náklady na rozvoz obědů se tím snížily, částka 
5 Kč + DPH na donášku každého obědu do domu hradí obec 
rovněž ze svého rozpočtu. Cena obědů je 60 Kč a je možnost 
vybrat si ze 3 jídel od závodního stravování Ketman.

Přeji vám všem krásné svátky jary a spokojené prožití veli-
konočních svátků.

  Irena Kynclová 
  Starostka obce Troubsko

★ ★ ★

   Obecní úřad informuje

USNESENÍ I.  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE TROUBSKO konaného dne 14. března v  zasedací 

místnosti OÚ

Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing.  Blanka Končická 
MBA, Doc.Petr Kaniok, Ing.  Pavel Vašek, Helena Benešová, He-
lena Sedláčková, Ing. Petr Kamenický, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří 

Pospíšil,Vladimír Ryba, Markéta Vališová, Jarmila Kadlecová, 
Pavel Rejda, Vítězslav Volánek

Omluven: Oldřich Rejda

Schvaluje:

Usnesení č. I/1a: způsob hlasování zvednutím ruky.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/1b: diskusi k  jednotlivým bodům programu 
pro členy i pro veřejnost. 
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/2: program jednání. 
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/4: darovací smlouvu s Jihomoravským krajem, 
na pozemek p.č. 1483/10 ostatní plocha – jiná plocha o vý-
měře 133 m2 a na pozemek p.č. 1483/11 ostatní plocha – jiná 
plocha o výměře 326 m2a pověřuje paní starostku k podpi-
su smlouvy.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/5a): poskytnutí individuální dotace na rok 2018 
pro SPORTOVNÍ KLUB VESELKA, z.s., ve výši 70.000 Kč, dle žá-
dosti.
pro 13; proti 0; zdržel se 1 (Pavel Rejda – důvodem je střet zá-
jmu); Usnesení bylo schváleno 

Usnesení č. I/5b): poskytnutí individuální dotace na  rok 
2018 pro TJ SOKOL Troubsko, ve výši 200.000 Kč, dle žádosti.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/5c): poskytnutí individuální dotace na rok 2018 
pro Římskokatolickou farnost Troubsko ve  výši 200.000 Kč, 
dle žádosti.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/5d): poskytnutí individuální dotace na rok 2018 
pro Katolický dům Troubsko ve výši 250.000 Kč, dle žádosti.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/5e): poskytnutí individuální dotace na rok 2018 
pro Podskalák z.s., ve výši 60.000 Kč,dle žádosti. 
pro 13; proti 0; zdržel se 0 (Vítězslav Volánek – důvodem je 
střet zájmu); Usnesení bylo schváleno 

Usnesení č. I/5f): poskytnutí individuální dotace na rok 2018 
pro Charitu Rajhrad, ve výši 88.300 Kč, dle žádosti. 
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/6: Cestovní náhrady za  používání silničních 
motorových vozidel, stravné a stanovení průměrné ceny po-
honných hmot pro rok 2018, dle přílohy č. 4.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/7: rozpočet sociálního fondu na rok 2018, dle 
přílohy č. 5
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/8: rozpočet FRB na rok 2018, dle přílohy č. 6
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/9: rozpočet Obce Troubsko na rok 2018, dle pří-
lohy č.7
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

2.



3.

Usnesení č. I/10: střednědobý výhled rozpočtu Obce Troub-
sko na rok 2019-2022, dle přílohy č. 8
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/11: Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenese-
né působnosti na  úseku projednávání přestupků s  Městem 
Šlapanice a pověřuje starostku k podpisu. 
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/12: Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poš-
tu, s.p. číslo 2018/03605 a pověřuje starostku k podpisu.
pro 8; Irena Kynclová, Ing. Blanka Končická MBA, Doc. Petr Ka-
niok, Ing.  Pavel Vašek, Helena Benešová, Helena Sedláčková, 
Jarmila Kadlecová, Pavel Rejda, Vítězslav Volánek 
proti 5; Ing. Petr Kamenický, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří Pospí-
šil, Vladimír Ryba, Markéta Vališová, zdržel se 1; Pavel Rejda; 
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/13: převod svěřeného majetku do  užívání ZŠ 
a MŠ Troubsko, dle přílohy č.9.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/14a): Přílohu č. 1 ke  smlouvě č. 
S/0500009/316001024/18-AVE – specifi kační list s  účinností 
od 1.4.2018.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/14b):Přílohu č. 1 ke  smlouvě č. 
S/0500009/316001024/18-AVE – specifi kační list s  účinností 
od 1.6.2018.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č.I/15a): Přílohu č. 2 ke  smlouvě č. 
S/0500009/316001024/18-AVE – cenová nabídka s účinnos-
tí od 1.4.2018.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/15b): Přílohu č. 2 ke  smlouvě č. 
S/0500009/316001024/18-AVE – cenová nabídka s účinnos-
tí od 1.6.2018.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/16: Přílohu č. 4 ke  smlouvě č. 
S/0500009/316001024/18 AVE - specifi kace svozu odpadu.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. I/17: Smlouva o  dílo k  VZ 11/2017 na  rekon-
strukci pošty Troubsko s  fi rmou Petr Bednář, v  celkové výši 
1.351.381 Kč vč. DPH a pověřuje starostku k podpisu.
pro 14; proti 0; zdržel se 0; Usnesení bylo schváleno

Bere na vědomí:

I/18a: informativní zprávy 

Pověřuje:

I/18b: Radu obce Troubsko k  zahájení přípravy podkladů 
k výběrovému řízení na vybudování víceúčelového hřiště. 

Určuje:

Usnesení č. I/1c - ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Vašek a Mar-
kéta Vališová

★ ★ ★

Na jaře proběhnou mobilní svozy

Mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobo-
tu 14. dubna na těchto místech: 

• u kostela 8:00 – 8.30 hodin, 
• u Obecního úřadu 8.45 – 9.15 hodin
• na Veselce u kapličky 9.30 – 10:00 hodin

Přistavení velkoobjemového kontejneru proběhne 
v termínu od pátku 20. dubna do pondělí 23. dubna. Kontej-
nery budou přistavené u kostela, u Obecního úřadu a na Ve-
selce u kapličky.

(OÚ)

★ ★ ★

Oprava informace ke svozu plastů

Na základě upřesnění se svozovou fi rmou AVE CZ odpado-
vé hospodářství s.r.o. byl pro svoz plastů určen PÁTEK.

Omlouvám se občanům za dřívější mylnou informaci, že se 
plasty sváží ve STŘEDU.

(BK)

★ ★ ★

Jak se platí poplatky za odpady?

MÍSTNÍ POPLATKY 2018 
 

ODPADY       400  K  / osoba 
s trvalým pobytem v obci, cizinec s trvalým nebo p echodným 
pobytem delším 90-ti dn  
 
- za rodinný d m, ve kterém není hlášena žádná osoba    
k trvalému pobytu a vlastník nemá v obci trvalý pobyt 400 K  
 
- chaty                                                    400 K /objekt/rok 
Majitelé chaty s trvalým pobytem v Troubsku jsou od poplatku 
osvobozeni. 
 
- dle OZV . 1/2016  d ti do 15 let (v etn  roku, kdy 15 let 
dovrší) platí polovinu poplatku,                      tj. 200 K /osoba 
 
- ob ané 80 a více let platí polovinu poplatku, tj. 200 K /osoba 
 

PSI    200  K / 1.pes (každý další pes + 50%) 
                               (tzn. 2 psi = 500 K , 3 psi 800 K  atd.) 
 
Zaplatit m žete v ú ední den od 19.3.2018 – 30.4.2018: 
 
Pond lí        8.00 – 11.00         13.00 – 17.00 hod 
St eda         8.00 -  11.00         13.00 - 17.30 hod 
 
 
Více informací www.troubsko.cz, tel. 547227054 p.Šime ková 
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V roce 2018 vylepšíme odpadové hospodářství

Opravdu v  roce 2018 vylepšíme odpadové hospodářství 
v naší obci. Co pro to chceme udělat, se vysvětluje tento text. 
Několikrát jsme ve zpravodaji psali, že pro občana a jeho roz-
hodnutí třídit, je jedním z  určujících pohnutek dostupnost, 
resp. vzdálenost od bydliště k nádobě na separaci. Ne vždy se 
dá splnit doporučovaná vzdálenost cca 120 metrů. Občan by 
určitě měl rád nádoby kousek od domu. Ale nesmí to být zase 
tak moc, aby ho to „neobtěžovalo“ zvýšeným počtem jiných 
občanů, kteří do nádob odkládají odpad, vozidly která prová-
dí výsyp, nepořádkem v okolí nádob. Důvodů by se dalo na-
jít mnohem více.

V  první polovině letošního roku vybudujeme tři nová 

hnízda – ve spodní části směrem na Střelice na ulici Vyše-
hrad, na ulici Školní proti budově ZŠ a na Veselce na pravé 
straně pod dálnicí. V každém hnízdě bude k dispozici pět ná-
dob – papír, plast, bílé sklo, směsné sklo a bio odpad. Roz-

šíříme naše největší hnízdo u kostela, kde bude navíc umís-
těna nádoba na papír. Budou tedy tři stejně jako na plast, 
zvýší se počet nádob na  bio odpad a  z  ulice Ostopovická 
se přesune kontejner na textil. V některých hnízdech bude 
provedena změna struktury nádob, aby hnízdo co nejví-
ce splňovalo potřeby občanů. Na  zkoušku bude umístěný 
do bio místa u kostela kontejner na velkoobjemový od-

pad. V otevírací době tohoto místa bude umožněno obča-
nům uložit do  kontejneru tento odpad. Je to určitá alter-
nativa za sběrný dvůr, který nemáme, protože není schvá-
lený nový územní plán. Dovolím si připomenout, co je vel-
koobjemový odpad. Jedná se např. o starý nábytek, kober-
ce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotech-
niku, drobný stavební odpad atd. V  případě, že v  určitém 
časovém úseku budete produkovat tento odpad ve velkém 
množství – např. provádíte rekonstrukci domu, objednejte 
si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u spe-
cializované fi rmy.

Velmi důležitou skutečností je fakt, že se nám podařilo se 
svozovou fi rmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. vyjed-

nat zachování ceny za svoz a likvidaci odpadu, která pla-
tí od 1. 1.

Přehled umístění nádob po obci je uveden v tabulce na ná-
sledující straně.

 
Pro zvýšení komfortu třídění odpadu v  domácnosti na-

bídneme občanům při placení poplatku za odpady do kaž-
dé domácnosti jednu sadu tašek. Jedna sada tašek před-
stavuje 3 ks tašek (modrou, zelenou a žlutou) na sběr papí-
ru, skla a plastů. Tašky jsou vyrobeny z materiálu – max. 80% 
primární PP, min. 20% recyklovaný PP, omyvatelný v  gra-
máži cca 110  g/m2. Ucha jsou v  tašce křížově prošitá, aby 
bylo možné garantovat nosnost tašky 10 kg. Taška má pev-
né dno, které netrpí překladem. Suchý zip na horním okra-
ji tašek umístěný na dvou taškách oboustranně, na ostatní 
jednostranně, tak aby bylo možné pořadí tašek v sadě mě-
nit. Rozměry tašky jsou: šířka – 25 cm, výška – 40 cm a hloub-
ka – 25 cm.

Pokud jste už poplatky za  rok 2018 uhradili na  OÚ nebo 
jste provedli úhradu převodem z  účtu, můžete si sadu vy-
zvednout v úředních dnech u paní Šimečkové na podatelně.

  (BK)
★ ★ ★

Bio místo u kostela zahajuje 

Bio místo u kostela má svou tradici od roku 2015. V dubnu 
zahajuje tedy svou čtvrtou sezónu. Otevírací doba byla v loň-
ském roce rozšířena i na středu 17 – 18 hodin a pravidelně je 
Vám místo k dispozici každou sobotu v době 10 – 12 hodin. 
Obsluhu bude zajišťovat Pavel Doležal.

(OÚ)

★ ★ ★

Prostory obecního úřadu v novém

Požadavky na  součinnost obcí se státní správou a  samo-
správou se stále zvyšují. Proto bylo nutné v prostorách obec-
ního úřadu vybudovat novou kancelář pro stávající adminis-
trativní pracovnici Andreu Zahradníkovou. Paní Zahradníko-
vá má mimo jiné na starost výběr poplatků za hroby, a pro-
to za ní chodilo velké množství občanů. Má tedy od března 
vyčleněnou vlastní kancelář, kterou jsme získali zmenšením 
prostoru obecní knihovny. Pro množství knih a návštěvnost 
knihovny to nebude mít vliv. Účetní obce Magda Hrušáková 
má nyní k dispozici kancelář jen pro sebe, a získá tak více kli-
du na svou náročnou práci.

Jak se vše podařilo, si můžete prohlédnout na  fotografi i 
a při osobní návštěvě obecního úřadu.

(OÚ)

Sada tašek pro občany

Nová kancelář na OÚ
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Zúčastnili jsme se průzkumu

V   letošním únoru se uskutečnil rozsáhlý průzkum mezi 
obcemi na téma odpadové hospodářství, kterého se zúčast-
nila každá pátá obec v republice. Obec Troubsko patřila mezi 
více než 1300 obcí, které se vyjádřily k odpadovému hospo-
dářství.

Zásadní výstupy z průzkumu: 
•  obcím se daří zvyšovat množství tříděného odpadu
•  obce neznají složení směsného komunálního odpadu
•  poplatky za odpady občanům v roce 2018 nezmění
•  o zavedení tzv. PAYT systémů (zaplať, kolik vyhodíš) vět-

šinově obce neuvažují

Zástupci samospráv se také vyjádřili k plánovanému zvý-
šení skládkovacího poplatku. Více než polovina obcí toto vní-
má negativně, a stejně tak se obce většinově odmítají zavázat 
investorům k dodávkám odpadů.

Třídění odpadu

První otázka směřovala na  povinnost odděleného sběru 
biologicky rozložitelných komunálních dopadů (BRKO), která 
vstoupila v platnost v roce 2015. Obce odpovídaly na otázku, 
jaký to mělo následný dopad na celkové množství zbytkové-
ho směsného komunálního odpadu. 

„Téměř polovina obcí (47,3 %) uvedla, že se množství ne-
změnilo, 12,5 % obcí uvedlo, že se naopak množství směsného 
komunálního odpadu zvýšilo. Zbytkový komunální odpad se 
snížil u 40 % obcí,“ uvedl Jiří Študent, šéfredaktor časopisu Od-
padové fórum. „Lze tak souhlasit s názorem, že separovaný bi-
ologický odpad pravděpodobně tvoří nový odpadový tok ko-
munálního odpadu,“ dodal Študent. V  současné době Minis-
terstvo životního prostředí připravuje novelu vyhlášky, podle 
které má být od příštího roku povinný sběr BRKO celoročně, 
a navíc nově by obce měly zajistit oddělený sběr olejů a tuků.

Následná otázka se týkala obecně třídění odpadů v  ob-
cích (plast, papír…). V tomto případě se 75 % obcí vyjádřilo, 
že množství vytříděných odpadů za poslední roky rostlo, což 
lze považovat za velmi pozitivní trend. 

„Obcí jsme se také ptali, zdali přemýšlejí o  tom, že by si 
samy zpracovávaly vytříděné suroviny nebo hledaly odbyt,“ 
uvedl Pavel Černý, šéfredaktor časopisu PRO města a  obce. 
„Odpověď obcí byla zcela jednoznačná, 82 % obcí o této mož-
nosti neuvažuje,“ sdělil Černý. Kladně se vyjádřilo 14 % obcí.

Poplatky a motivační systémy

Další okruh otázek se týkal poplatků za odpady, tzv. PAYT 
systémů a obecně motivačních systémů. „Určitě velmi pozi-
tivní správou pro občany je, že téměř 83 % obcí nebudou v le-
tošním roce poplatky za odpady zvyšovat. Ke zvýšení poplat-
ků se pozitivně vyjádřilo pouze 10 % zástupců samospráv,“ 
uvedl Pavel Černý.

Pro další efektivní plánování v oblasti odpadů jak z pohle-
du snižování jeho množství, tak i z pohledu zvyšování vytří-
děných složek z komunálních odpadů je potřeba znát velmi 
dobře složení odpadu, který v místních podmínkách vzniká. 
„Obcím jsme položili otázku, zda prováděli analýzu složení 
směsného komunálního odpadu. Pouze 20 % obcí odpově-
dělo kladně,“ uvedl Jiří Študent.

Hodně se hovoří a vkládají se naděje do tzv. systému PAYT 
(zaplať, kolik vyhodíš – Pay as you throw). „Pochopitelně má 
tento přístup své příznivce a odpůrce. Naším cílem průzkumu 
nebylo hodnotit systém jako takový, nicméně výsledky určitě 

nutí k zamyšlení,“ komentuje výsledky pan Študent a dodává: 
„Výsledky jsou takové, že o zavedení tohoto systému neuva-
žuje více než polovina obcí (55,4 %), naopak 20 % obcí uvažu-
je. Zajímavý poznatek je i ten, že přibližně 20 % respondentů 
nemá o systému PAYT žádné povědomí.“

V následné otázce obce odpovídaly, zdali realizují nějaké 
motivační systémy či slevy pro občany s cílem snížit množ-
ství komunálních odpadů a současně zvýšit množství třídě-
ného odpadu. Negativně se vyjádřilo 72,7 % obcí naopak po-
zitivně 19,4 %.

Skládkovací poplatky a závazky investorů

Zákonné zvýšení skládkovacích poplatků je v  současné 
době velmi skloňované téma v souvislosti s rokem 2024, kdy 
má být ukončena možnost skládkování využitelných odpa-
dů. Nutnost zvýšení tohoto poplatku je odůvodňována jako 
zásadní podmínka pro umožnění rozvoje jiných technologií 
pro nakládání s  odpady na  úkor právě skládkování. Kladně 
se ke zdražení vyjádřilo pouze 20 % obcí, naopak 53,1 % obcí 
navýšení poplatků odmítlo a 20,5 % nemá na problematiku 
žádný názor. 

Budoucí výstavba jakéhokoliv zařízení na nakládání s od-
pady vyžaduje od investorů značné fi nanční prostředky a in-
vestor přirozeně požaduje určitou dobu návratnosti. S tím je 
spojený požadavek investorů, aby se obce smluvně zavázaly 
po určitou dobu dodávat do nového zařízení určité množství 
odpadů. V tomto ohledu se 60,9 % obcí vyjádřilo, že nepova-
žují za vhodné, aby se obec smluvně zavázala. Naopak pozi-
tivně se vyjádřilo 28,8 % obcí.

„V současné době je cena primárních surovin nižší než su-
rovin druhotných, proto považujeme za  zcela zásadní, aby 
stát začal opravdu aktivně podporovat právě využití druhot-
ných surovin,“ shodli se Jiří Študent a Pavel Černý. „Odpady 
představují reálný materiálový zdroj, který se musíme naučit 
maximálně využívat. Pochopitelně je důležitá osvěta a sou-
časně vyvíjet budoucí výrobky s ohledem na ecodesign,“ uza-
vřeli Študent a Černý. 

Osvěta a dotace

Důležitou součástí je osvěta mezi občany, a to jak z pohle-
du prevence vzniku odpadů, tak také z hlediska zvýšení třídě-
ní odpadů. Z tohoto pohledu osvětu realizuje 67,6 % respek-
tive 90,4 % obcí. Obce k této činnosti nejvíce používají a nej-
více preferují: místní zpravodaj, internet, letáky anebo míst-
ní akce.

Z pohledu dotací obce využívají především dotace z ope-
račního programu Životní prostředí, ale uvádějí i jiné dotač-
ní zdroje, např. od společnosti EKO-KOM nebo krajů. Nejvíce 
obce žádají o dotace na kompostéry, sběrné dvory včetně je-
jich vybavení a na nákup nádob na třídění odpadů.

Další informace:

Průzkumu, který společně organizovaly redakce časopisů 
Odpadové fórum a PRO města a obce na portálu www.Tre-
tiRuka.cz, se celkově zúčastnilo 1340 obcí, což představuje 
20 % obcí v celé České republice. Velikostní zastoupení bylo: 
40 % obce do  500 obyvatel, 20,5 % 501 až 1000 obyvatel, 
17,5 % 1001 až 3000 obyvatel, 13,4 % 3001 až 10 000 a 8,7 % 
nad 10 000 obyvatel. Celkem bylo obcím položeno 17 otázek.

Zdroj: časopisu Odpadové fórum a www.Tretiruka.cz

(OÚ)
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V březnu byl schválený rozpočet na rok 2018

Na  březnovém jednání zastupitelstva byl schválený roz-
počet na rok 2018. Příjmy jsou plánovány v částce 30 mil. Kč 
a výdaje v částce 38 mil. Kč. Detailní rozpočet společně roz-
počtem Fondu rozvoje bydlení, Sociálního fondu a  výhle-
dem na období let 2019 – 2022 byly vyvěšeny na úřední des-
ce obce od 26. února.

Mezi nejvýznamnější výdaje patří zejména:
•  oprava komunikace „Esíčko – Veselka“ – 1,3 mil. Kč;
•  oprava chodníků a jiných ploch (ul. Školní, Veselské ná-

městí, ostatní drobné opravy chodníků a  ploch) – 3,2 
mil. Kč;

•  mostky a zábradlí na ul. Školní – 2 mil. Kč;
•  provozní dotace pro ZŠ a MŠ Troubsko – 1,2 mil. Kč;
•  využití volného času dětí a mládeže (multifunkční hřiš-

tě – 1. část a závlaha fotbalového hřiště) – 5,4 mil. Kč;
•  výdaje na veřejné osvětlení (oprava na ul. Polní, Školní, 

U lednice a Nová) – 1,8 mil. Kč;
•  rekonstrukce prostor České pošty – 1,5 mil. Kč.

(OÚ)

★ ★ ★

Nevíte, kam s ní? Pomůže vám nová aplikace

V průměrné české domácnosti je nyní 15 kusů světelných 
zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky, tak 
rovněž úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, 
když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běž-
ného odpadu. Úsporky je však, vzhledem k malému obsahu 
rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc se díky recyklaci vy-
užije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. 

Pokud také vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka 
a vy přemýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné mís-
to, využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnos-
ti EKOLAMP. 

Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, ob-
chod s elektrem, supermarket, obecní úřad, nebo další místa 
ve vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si 
můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo table-
tu s  operačním systémem Android nebo iOS. Kromě mapy 
sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis jed-
notlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení zna-
lostí. 

                 QR kód iOS              QR kód Android
 

V  naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat 
v  úředních dnech pondělí a  středa v  prostorách Obecního 
úřadu do malé sběrné nádoby.

V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpět-
ný odběr světelných zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 
2005. Vytváří síť sběrných míst a  plně hradí přepravu sběr-
ných kontejnerů do  recyklační fi rmy i  samotnou recyklaci. 
Díky tomu ušetří Troubsko fi nanční prostředky, které bychom 
jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů. 

Více se o  problematice nakládání s  nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz.

(OÚ)

★ ★ ★

Občané mohou stále čerpat Fond rozvoje bydlením

V  zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí 
a vzhledu obce schválilo zastupitelstvo obce Troubsko v roce 
2012 Pravidla pro používání peněžních prostředků fondu 
rozvoje bydlení (FRB) č. P1/2012. Fond rozvoje bydlení je 
veden na  samostatném bankovním účtu a  slouží výhradně 
k  účelům poskytování úvěrů bytového fondu. Poskytování 
úvěrů je do výše zůstatku účtu FRB, který byl k 28. 2. ve výši 
251 121 Kč. 

Pro případné zájemce o  čerpání fi nančních prostředků 
z FRB uvádím základní informace o úvěru:

Žadatel úvěru:
Žadatelé o poskytnutí úvěru mohou být fyzické osoby, kte-

ré jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území obce Troub-
sko a jsou vlastníky nemovitostí k bydlení nebo rekreačních 
objektů, které neslouží k podnikání a jsou zapsány v KN u Ka-
tastrálního úřadu pro JMK.

Finanční prostředky je možné použít na opravy, moderni-
zaci či rekonstrukci:

1.  nemovitostí určených zcela k  bydlení na  území obce 
Troubsko (rodinné domy, byty),

2.  vnějších přípojek k  nemovitostem k  bydlení (rozvody 
energií, přípojky na veřejné sítě),

3.  zahrad sloužících k užívání spolu s nemovitostí k byd-
lení (oplocení, pochůzné a  pojezdové plochy, sado-
vé úpravy, technické zahradní stavby jako jsou sklady 
techniky a nářadí, krby, bazény),

4.  rekreačních objektů na území obce Troubsko. 

Výše úvěru:
Úvěr se poskytuje do výše 50 000 Kč se splatností 3–5 let.

Lhůty a termíny:
1.  žádost o poskytnutí úvěru lze podávat v průběhu kalen-

dářního roku, 
2.  poskytnutí úvěru schvaluje na základě doporučení rady 

obce zastupitelstvo obce, 
3.  do 30 dnů od schválení zastupitelstvem obce je zpravi-

dla podepsána smlouva.

Úplné znění pravidel FRB, včetně žádosti o poskytnutí úvě-
ru, najdete na www.troubsko.cz, popř. vám bližší informace 
poskytnu na tel. 547 227 054.  

Magda Hrušáková
Účetní obce Troubsko
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Vážení ob ané, 

na podzim lo ského roku jsme informovali vedení obce o možnosti vstoupit do projektu pošta
Partner.Jedná se o dlouhodobou koncepci eské pošty zachovat v obcích nabídku služeb eské
pošty. Jelikož má sou asné zastupitelstvo obce zájem o zachování kvalitních poštovních služeb,
rozhodlo na svém b eznovém jednání, že se obec stane provozovatelem pošty Partner, a
tov termínu od 1.9.2018.  

P ed zahájením provozu bude nutné stávající prostory pošty kompletn  zrekonstruovat. Proto
budou od 1.5.2018 zahájeny stavební práce a ke stejnému datu bude poštovní provoz p est hován
do náhradních prostor v budov  OÚ – zasedací místnosti, kde bude z ízena jedna provizorní
p epážka. V zá í pak bude otev ena pošta Partner v novém designu. 

O provizorním provozu Vás budeme informovat na webu obce a letákem do schránek. Po dobu
rekonstrukce se Vám omlouváme za ztížené podmínky a v íme, že p ipravované kroky toto
do asné nepohodlí vyváží.  

Provozovna pošty Partner bude standardn zajiš ovat: 
p íjem listovních a balíkových zásilek; 
výdej uložených listovních a balíkových zásilek; 
p íjem poštovních poukázek a platebních doklad  SIPO; 
výplata poštovních poukázek a d chod ; 
vybrané služby Poštovní spo itelny (operace platebními kartami a vkladními knížkami jako
jsou vklady a výplaty, p íjem p íkaz  k úhrad  a výplata šekových poukázek); 

prodej cenin a zboží, kolk ; 
další díl í služby; 
p íjem reklamací. 

Jednoduše se dá íci, že ve Vaší obci budou od zá í zachovány veškeré poštovní služby, které sou asná pobo ka 
zajiš uje. 

Mgr. Tomáš K epela, editel pobo kové sít  Jižní Morava 

.

Česká pošta spolupracuje s obcí na projektu pošta Partner
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(OÚ)

   Zprávy ze Základní a mateřské školy

Přichází jaro a  s  ním i  spousta nových zážit-
ků a informací. To důležité, co se odehrává v naší 
škole a školce, si nyní alespoň ve zkratce připo-
meneme.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – INDIÁNSKÝ DEN

Zápis k  základnímu vzdělávání v  základní škole 

v obci Troubsko proběhne dne

19. 4. od 15 do 17.30 hodin.

Veškeré dokumenty nutné k  vyplnění si můžete 

stáhnout na našich stránkách. nebo je obdržíte při zá-

pisu v budově základní školy – Školní 11, Troubsko.

K zápisu si přineste:

·  občanský průkaz zákonného zástupce

·  rodný list dítěte

·  doporučení z PPP k odkladu školní docházky

Bližší informace ohledně zápisu do  základní ško-

ly jsou zveřejněny na  internetových stránkách školy 

v sekci Zápis pro školní rok 2018/2019.

Mgr. Ivana Kašparová
ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Využití moderních technologií v procesu vzdělávání

Moderní vybavení školy nám umožňuje využívat inter-
aktivní tabuli při výuce. Používáme ji především k upevnění 
probraného učiva formou her. Na tabuli si pouštíme videa či 
audio, používáme digitální učební materiály nebo interaktiv-
ní programy. To znamená, že dítě nejen vidí, ale může se i ak-
tivně do  výuky zapojovat. Jde vlastně o  velkou interaktivní 
plochu, k níž je připojen počítač a datový projektor.

S  dětmi navštěvujeme i  počítačovou učebnu. Zde využí-
váme především výukový program k vyjmenovaným slovům. 
Samozřejmě, že děti mohou pracovat přímo při hodině i s in-
ternetem, například si vyhledat jim neznámý pojem. Vyučo-
vání je mnohem názornější a žáky víc baví.

Marek Řeháček

★ ★ ★

Bacha v síti

To byl název interaktivní besedy pro žáky pátého ročníku. 
Páťáci se střídali na třech stanovištích – podívali se na krátký 
fi lm, odpovídali na otázky, jak by se zachovali v různých situ-
acích a seznámili se s pojmy kyberstalking, spam, hoax a fake 
news.

Musím říci, že teoreticky vybaveni byli všichni. Věděli o ne-
bezpečích a  nástrahách, co si mohou a  nemohou dovolit 
v kyberprostoru a dokonce, jak si ukládat případné výhrůž-
ky. Otázkou je, zda se tím řídí a opravdu si dávají pozor na to, 
co na síti dělají.

Myslím, že i my dospělí bychom se měli zamyslet nad tím, 
co umisťujeme do tohoto všem přístupného prostoru.

Doporučuji tedy všem nejen starost o  své potomky, ale 
občas připomenout i sobě zásady bezpečnosti. Proto BACHA 
V SÍTI!

Odkaz na dobré stránky: www.e-bezpeci.cz. 

Iva Dobšíková

★ ★ ★

Dětská scéna – recitace

Konec zimy se na ZŠ Troubsko nesl ve znamení recitační 
soutěže. Vše začalo třídními koly, která probíhala od  první-
ho až do  pátého ročníku. Třídní učitelé měli za  úkol vybrat 
dva nejlepší recitátory z řad chlapců a dvě nejlepší děvčata. 
Výherci postoupili do kola školního. Toto kolo bylo první za-
těžkávající zkouškou pro vítěze, kteří ve školním kole uspě-
li a dále reprezentovali naši školu v kole okresním. Byli to: Jan 
Adámek (1. třída), Radek Lichka (1. třída), Milada Bartoňko-
vá (2. třída), Patrik Boháč (2. třída), Kristýna Vališová (4. třída) 
a Veronika Lichková (5. třída). 

Okresní kolo soutěže se konalo 13. 3. v  Ivančicích a  těši-
lo se hojné účasti žáků základních škol z okresu Brno – ven-
kov. Přestože byla konkurence opravdu velká, Jeník Adámek 
ve své kategorii obsadil krásné 2. místo. Za to mu patří obrov-
ská gratulace!

Lucie Langová

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní 
sezónou 

 

  Plánujete letní dovolenou 
v zahraničí a nemáte platný 
…..    cestovní pas? 
 

 

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas 
a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní 
turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na 
úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestovního 
pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, 
u dětí mladších 15 let 100 Kč. 

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů? 
Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Počítejte s vyšším 
správním poplatkem 4.000 Kč, u dětí mladších 15 let 2.000 Kč. Za tento 
poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji. 

Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve lhůtách a výši správních poplatků.  

Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat 
mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou 
minimální dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje. Požadovaná 
minimální doba platnosti cestovního pasu může být například 6 měsíců ode 
dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Zjistěte si, zda je ke vstupu 
a pobytu na území daného státu třeba vízum. 

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci EU? K cestám 
do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Rovněž lze 
občanský průkaz použít i k cestování do těchto států: Norsko, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko, Island, Albánská republika, Bosna 
a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská 
republika, Moldavská republika, Srbská republika.  

Má vaše dítě občanský průkaz? I dítě mladší 15 let 
může cestovat do těchto států na občanský průkaz.  
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Florbalový turnaj Tuřany 

Protože se pro mladší žáky, kteří nejsou organizováni v kla-
sických klubech, pořádá velmi málo soutěží, rozhodl jsem 
se, že takový turnaj uspořádám. Po  počátečních nezdarech 
se podařilo sehnat prostory, oslovil jsem paní starostku Ire-
nu Kynclovou, která převzala záštitu nad celou akcí. Dokon-
ce z vlastních prostředků zaplatila poháry pro vítězná druž-
stva. Domluvil jsem se se svým bývalým žákem panem Kmo-
níčkem na spolupráci, společně jsme sehnali sponzory a bylo 
zaděláno na  I. ročník turnaje. A  tak konečně 13. ledna se 
po slavnostním vhození míčku paní starostkou obce Troub-
sko a pod rozhodcovskou píšťalkou pana učitele Řeháčka tur-
naj  rozběhl.

Přestávky zpříjemňovala vystoupení děvčat z  naší školy 
K. Čundové a V. Lichkové, které pod vedením paní učitelky 
I. Dobšíkové předváděla své skokanské umění přes švihadla 
a lana. Ráno se utkali ti nejmenší, žáci 1. a 2. tříd, kde jsme ob-
sadili 2. místo. Od 10. hodin pak proběhl turnaj starších žáků, 
kde jsme zvítězili. Kromě zlatých medailí jsme získali pohár 
pro nejlepšího střelce – Kristian Čech a pohár pro objev tur-
naje – Lukáš Pýcha. Žáci dostali hodnotné věcné dary a všich-
ni balíčky s občerstvením.

Poděkování patří rovněž rodičům za podporu a panu Mah-
novi za zapůjčení a dovoz dresů.

Olympijský pětiboj pod záštitou ŠÁRKY KAŠPÁRKOVÉ

Vzhledem k  vynikajícím výsledkům v  loňském roce jsme 
byli také letos pozváni na  soutěž „Olympijského pětiboje“. 
Soutěž je určena především pro žáky 6. – 9. tříd. Naše děti tak 
patřily k těm nejmladším účastníkům. Letos jsme sice tak vý-
razné výsledky nezaznamenali, přesto Adéla Sobolová stá-
la na stupních vítězů a získala stříbrnou medaili. Ostatní zá-
vodníci se také nemají za co stydět. Pohybovali ve středu ko-
nečných výsledků, ačkoli po 3 disciplínách např. Daniel Kra-
val fi guroval na skvělém 5. místě, následován Jonášem Švei-
gerem. Žáci měli možnost se setkat s našimi úspěšnými spor-
tovci, čehož patřičně využili společnými fotografi emi a pod-
pisy na trička s logem OVOV, které všichni účastníci dostali.

Myslím si, že je důležité, aby se děti takových klání účast-
nily a  dokázaly se porovnávat s  ostatními. Byť jde většinou 
o žáky sportovních škol. Získávají tak totiž důležité zkušenos-
ti a nasávají atmosféru velkých soutěží. Jedině to je může po-
sunout dál, a o to se na naší škole snažíme.

Poděkování patří rodičům za aktivní přístup a dopravu dětí 
na sportoviště.

Pavel Zemach

★ ★ ★

Zprávičky z naší školičky

Pomalu nám končí zima a vrací se oblíbené jaro. Mrazivé 
měsíce jsme trávili nejen hrátkami na sněhu, ale také povídá-
ním, tvořením, objevováním a  seznamováním se se světem 
kolem nás.

Navštívili jsme Vida science centrum a zapojili se do zají-
mavých výukových programů. Po společné a poutavé Science 
show (představení se zábavnými pokusy) se mladší děti pro-
měnily ve včelky. Jejich průvodkyní byla včelí královna, kte-

rá potřebovala pomoci. Děti si postavily úl, naučily se opylo-
vat, sbírat nektar, ale také zastrašit nepřítele. V závěru jsme si 
vyrobili svíčky ze včelího vosku. Starší děti se zaposlouchaly 
do zvuků kamenného xylofonu. Zjistily, jak různě mohou ka-
meny vypadat, zažily chůzi po kamenné cestě, postavily věž 
a zkusily si relaxaci s teplými kameny. Každý si domů odnesl 
vlastní barevný kamínek pro štěstí.

V únoru jsme byli pozváni na dopravní hřiště, kde nás při-
vítala paní policistka. Prostřednictvím známého pohádkové-
ho příběhu, v kombinaci s použitím originálních říkadel, byly 
děti seznámeny s pravidly pohybu na pozemních komunika-
cích s  důrazem na  zásady bezpečné chůze, přecházení vo-
zovky apod. Děti byly do děje průběžně zapojovány a prak-
ticky se zúčastňovaly řešení různých situací. Současně s  tím 
byly děti vedeny k tomu, aby o prožitých situacích hovořily, 
správně je vyhodnocovaly, poučily se z nich a uměly je apli-
kovat na každodenní všední život, například při cestě do škol-
ky, na výletech, při hrách apod. Děti rovněž byly seznámeny 
s retrorefl exními prvky a jejich významem v dopravě dle zá-
sady „být viděn“.

Přednášky o  zdraví dětem ukázaly, které potraviny jsou 
pro jejich tělo a zoubky dobré, a které naopak spíše škodlivé.

Nezapomněli jsme ani na tradici masopustu a uspořádali 
pro děti karneval. Atmosféru masek a pohádek v následují-
cím týdnu dotvořilo divadlo Kejkle s veselou pohádkou „O ne-
poslušných kůzlátkách“.

Nyní se už všichni těšíme nejen na  výše zmiňované jaro, 
ale také na velikonoční svátky a přejeme vám jejich pokojné 
a veselé prožití!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k  předškolnímu vzdělávání v  mateřské škole 

v obci Troubsko proběhne dne

2. 5. od 10 do 12 hodin 

a od 14.30 do 16.30 hodin 

v  budově MŠ Troubsko na  ulici Zámecká 4 v Troub-

sku.

Přihlášku si můžete stáhnout v  elektronické podo-

bě na internetových stránkách školy www.zs-troubsko.

cz nebo vyzvednout osobně v mateřské škole u vedoucí 

školní jídelny ve dnech 23. a 24. 4. 2018 od 7 do 9 hodin.

K zápisu si přineste:

·  občanský průkaz zákonného zástupce

·  rodný list dítěte

·   vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře 

o zdravotním stavu dítěte

Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně 

mateřskou školou ve spolupráci se zřizovatelem.

Bližší informace ohledně zápisu do  mateřské školy 

naleznete na internetových stránkách školy v průběhu 

měsíce dubna.

Kateřina Kamenická
zástupce ředitele pro MŠ Troubsko
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★ ★ ★

   Co se v obci událo

Ples SK Veselka (26. ledna)

V  pátek 26. ledna proběhl každoroční Sportovní ples SK 
Veselka. Nálada byla veselá a  vhodně taneční díky kapele 
TOM SAWYER BAND. Po roce přestávky vystoupily skvělé Dy-
namitky s hudebním programem světoznámé anglické sku-
piny. Vystoupení bylo plné hudebních hitů, převleků a pře-
kvapení. Děkujeme všem návštěvníkům plesu za  skvělou 
podporu při vystoupení Dynamitek!

Těšíme se na příští ples a další překvapivé vystoupení.
(HS)

Výuka dopravní výchovy

Návštěva Vida science

Žáci ZŠ na bruslení Záběry z plesu SK Veselka

Hrajeme si
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Dětský bublinkový karneval (28. ledna)

Obec Troubsko uspořádala v neděli 28. ledna pro děti zá-
bavný Bublinkový karneval. Program se soutěžemi a tanco-
váním si pro děti připravili herci Divadla Kejkle. Díky všem 

sponzorům se uskutečnil veselý karneval s bohatou tombo-
lou.

Sponzoři dětského plesu: Obec Troubsko, SK Veselka, Rej-
dovi, Kostelečtí, Turkovi, Blahovi, Chaloupkovi, Otoupalíkovi, 
Kynclovi a Sedláčkovi.

(HS)

Jarní dětská burza (10. března)

Obec Troubsko ve spolupráci se ZŠ a MŠ Troubsko pořáda-
la v sobotu 10. března v Katolickém domě jarní dětskou bur-
zu. Již tradiční akce začala v 9 hodin a skončila v 11 hodin. 
Burzy se zúčastnilo 16 maminek, a  to nejen z Troubska, ale 
také z širokého okolí. Na burze si mohly maminky a babičky 

pro své děti či vnoučky nakoupit jarní oblečení, obuv, hračky, 
knihy a sportovní vybavení. 

Tuto akci jsme pořádali již potřetí. Podle dle spokojenos-
ti prodávajících, ale hlavně kupujících, kterých po minulých 
dobrých ohlasech opravdu přibývá, plánujeme tuto akci opa-
kovat na podzim letošního roku.

Irena Kynclová
starostka

★ ★ ★

   Nové knihy v naší knihovně

Knihovna byla mimo provoz

Obecní knihovna byla téměř celý mě-
síc mimo provoz. Důvodem byly technic-
ké úpravy, které se v  prostorách realizovaly. 

Výsledkem úprav je zmenšení prostor knihovny a vyřazení 
části knihovního fondu, který se dlouhodobě neužíval. Dále 
došlo k výmalbě prostor a přeorganizování části knihovny. 
Jedná se zejména o naučnou literaturu, kde je nyní jedno-
dušší orientace. Přestože došlo k vyřazení části fondu, část-
ka dostupná pro akvizici nových knih zůstala nezměněna.

Nové knihy

Brown, Dan – Počátek

Robert Langdon, harvardský profesor symbologie a ná-
boženské ikonologie, přijede do  ultramoderního Guggen-
heimova muzea v  Bilbau, aby se zde zúčastnil významné-
ho oznámení – odhalení objevu, který „navždy změní tvář 
vědy“. Pořadatelem společenského večera je čtyřicetiletý 
miliardář a futurista Edmond Kirsch, jenž se díky svým osl-
nivým supermoderním vynálezům a odvážným předpově-
dím stal celosvětově uznávanou osobností. Kirsch, který 
před dvěma desetiletími patřil k prvním Langdonovým stu-
dentům na Harvardu, se chystá zveřejnit přelomový vědec-
ký objev, který zodpoví dvě ze základních otázek lidské exis-
tence.

Cole, Daniel - Hadrový panák

Před čtyřmi roky vzal detektiv William „Wolf“ Fawkes spra-
vedlnost do svých rukou – nedokázal ustát, že soud osvo-
bodil podle něj jednoznačného pachatele. Wolfa postavili 
mimo službu a poslali do psychiatrické léčebny. Teď se vra-
cí do práce a touží po velkém případu. A zdá se, že se ho do-
čkal: na místě činu, kam ho přivolala kolegyně Emily Baxte-
rová, se najde mrtvola sešitá z částí šesti těl jako hadrový pa-
nák. Stejně tak pojmenují děsivý případ média a Fawkes je 
pověřen identifi kací obětí. Vzápětí Wolfova bývalá žena, kte-
rá pracuje jako reportérka, obdrží od anonyma fotky z dě-
jiště zločinu a taky seznam šesti lidí a dat, kdy budou zabi-
ti. Poslední jméno na seznamu je: Fawkes. A vrah už si chys-
tá šicí potřeby…

Glasgow, Kathleen – Dívka na kusy

Charlotte Davis je na  tom zle. V  osmnácti letech již při-
šla skoro o všechny blízké ve svém životě. Ale naučila se za-
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pomínat. Její hluboké jizvy jsou plné bolesti a smutku, ale 
když zapomenete, naleznete trochu klidu. Nemusíte pře-
mýšlet o otci, o vašem nejlepším příteli, který navždy zmizel 
ani o matce, která vám nemá co dát.

Každou novou jizvou ztvrdne Charlottino srdce o trochu 
víc, přesto to stále tolik bolí. Bolí to dost, abyste na to ne-
mysleli, což je někdy jediná cesta, abyste našli cestu zpět 
od kraje propasti.

Hluboce dojemný portrét dospívající dívky na  pokraji 
ztráty sebe sama a její cestě zpět do života. První próza Ka-
thleen Glasgow je dojemně reálný a upřímný. Je to příběh, 
od kterého se nebudete moci odtrhnout.

Hrubín, František - Dvakrát sedm pohádek

Známé pohádky přebásnil nádherným jazykem František 
Hrubín a vznikla půvabná knížka pro nejmenší děti. V hra-
vých a  dobře zapamatovatelných verších se děti skamará-
dí s  Červenou karkulkou, Budulínkem, Otesánkem, Paleč-
kem i Smolíčkem, ochutnají Perníkovou chaloupku, Dědeč-
kův koblížek i Velikou řepu, proběhnou se s kuřátkem v obi-
lí a se zvířátky v začarovaném lese.

Lapena, Shari – Někdo cizí v domě

Karen a Tom Kruppovi jsou šťastní. Vzali se teprve nedáv-
no a vlastní nádherný dům poblíž New Yorku. Jednoho dne 
se Tom vrátí domů a zjistí, že Karen zmizela. Její auto je pryč 
a zdá se, že odjela ve spěchu. Nevzala si dokonce ani kabel-
ku, telefon a  doklady. Krátce nato se Tom dozví, že Karen 
měla nehodu a leží v nemocnici s otřesem mozku a ztrátou 
paměti. Po čase se Karen, odhodlaná vyléčit se a zapome-
nout, vrací s Tomem domů. Ale zdá se, že se tam něco změ-
nilo. Něco není v pořádku. Někdo tam byl. Někdo cizí.

Sapkowski, Andrzej – Paní jezera

Díl o zaklínači Geraltovi, krásné čarodějce Yennefer a dí-
těti překvapení Ciri. Jaký osud čeká zaklínače? Bude mu 
dáno konečně se setkat se svou celoživotní láskou? Splní se 
zlověstná věštba anebo svět elfů, lidí a trpaslíků zachvácený 
vražednou válkou přetrvá?

 Zdroj anotací: Databazeknih.cz

Radek Sedláček
knihovník

★ ★ ★

   Plánované akce

Svatodušní slavnosti (květen)

Aktivity před slavnostmi

Sobota 12. 5. od 20 hodin Předhodová zábava (Sokolovna).

Neděle 13. 5. od 9 hodin Zvaní na hody.

Vlastní slavnosti

Pátek 18. 5.od 13 hodin Odjezd na kácení máje.

Sobota 19. 5. od 20 hodin Hodová zábava (Sokolovna).

Neděle 20. 5.od 9 hodin   Mše svatá ve farním kostele.
11.30 hodin   Obcházení stárek.
15 hodin   Průvod krojovaných z Vyšehradu.
16 hodin   Slavnostní program (Sokolovna).

Vítězslav Volánek
Spolupořadatel akce

★ ★ ★

Divadelní hra Zbytečný (8. dubna)

Divadelní spolek Vochomůrka zve na  premiéru nové di-
vadelní hry amatérského divadelního spolku Vochomůrka 
v  bosonožské Orlovně. V  představení účinkují herci z  Boso-
noh, Troubska a Ostopovic. Autorem scénáře je Karel Křivá-
nek z Troubska. Více informací je uvedeno níže.

Jiří Lysák
divadelní spolek Vochomůrka

★ ★ ★

Valná hromada TJ SOKOL ČOS Troubsko (10. dubna)

Starosta TJ SOKOL ČOS Troubsko zve na valnou hromadu, 
která se koná v úterý 10. dubna od 18.15 hodin v restauraci 
na sokolovně.

Program:
 1.  Zahájení, úvodní slovo a určení zapisovatele
 2.  Volba návrhové komise
 3.  Zpráva o činnosti TJ za rok 2017 a plán činnosti na r. 

2018 (br.Molák)
 4.  Zpráva o hospodaření TJ za rok 2017 (ses. Moláková)
 5.  Návrh rozpočtu na rok 2018
 6.  Zpráva náčelnice (ses.Končická)
 7.  Zpráva kontrolní komise 
 8.  Schválení výše členských příspěvků na r. 2019
 9.  Rozprava ke všem zprávám
10.  Usnesení z valné hromady
11.  Závěr
Hosté jsou vítáni. Občerstvení pro účastníky valné hroma-

dy je zajištěno.
Petr Molák

Starosta TJ SOKOL ČOS Troubsko

 DIVADELNÍ SPOLEK VOCHOM RKA
si Vás dovoluje pozvat na premiéru 

autorské hry na motivy románu „Evžen On gin“ 

ZBYTE NÝ 
8. 4. 2018 v 18 hodin 

Orlovna Bosonohy 
Vstupné dobrovolné www.vochomurka.tym.cz
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Pozvánka do divadla (21. dubna)

Odehraje v KATOLICKÉM DOMĚ v Troubsku hudební kome-
dii Českých autorů:

Nejkrásnější válka

Moto této komedie je: Těžko se žije s muži, kteří jsou ve vál-
ce. A těžko mužům se ženami, které jím válku vyhlásí. Je to 
poutavý příběh z  dob starého Řecka. Představení se koná 
v  sobotu 21. dubna od  18 hodin. Vstupenky jsou v  před-
prodeji od 15. března v prodejně u Heleny Benešové na uli-
ci Národního odboje a u Pavla Doležala na ulici Školní 54, tel.: 
731 563 994. Srdečně zvou zahrádkáři Troubsko.

★ ★ ★

Zájezd zahrádkářů Troubsko (12. května)

ČZS Troubsko pořádá jednodenní zájezd do  středních 
Čech. Trasa povede z Troubska, po D1 na hrad „Český Šter-

nberk“, kde následuje jeho prohlídka. Další zastávkou je ma-
lebná obec, rodiště Josefa Lady, Hrusice. Zde bude oběd 
ve známé hospodě „U Sejků“ a prohlídka Ladovy galerie. Od-
poledne zavítáme do města Sázava na prohlídku historické-

ho kláštera. Zájezd se koná v sobotu 12. května.
Autobus s kapacitou 30 míst odjede od budovy Mateřské 

školy v 6.30 hodin. Zájemci, hlaste se u Pavla Doležala na uli-
ci Školní 54, nebo u Ing. Procházky, ulice Národního odboje 3.

Jaroslava Bartoňková
Dopisovatelka zpravodaje

★ ★ ★

   Naši jubilanti

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

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci dub-

nu a květnu 2018 těmto našim spoluobčanům:

paní Zdeňka Endlová, ul. Nová 70 let
pan Pavel Otoupalík, ul. Polní 70 let
pan Václav Staněk, ul. Zámecká 70 let
paní Jana Moláková, ul. Nár. odboje 71 let
pan Pavel Chaloupka, ul. Nár. odboje  71 let
pan Petr Juračka, ul. Školní 71 let
pan Rudolf Pazourek, ul. Lišky 71 let
paní Jaroslava Pospíšilová, ul. Nár. odboje 72 let
pan Stanislav Gabriel, ul. Pod vinohrady 72 let
pan MUDr. Jiří Láznička, ul. Stromovka 72 let
paní MUDr. Oldřiška Lázničková, ul. Stromovka 73 let
paní Jarmila Růžičková, ul. Nár. odboje 74 let
pan Antonín Svoboda, ul. Pod vinohrady 74 let
pan Vladimír Vítěz, ul. Nár. odboje  75 let
paní Marie Elisová, ul. Vyšehrad 75 let
paní Mária Nováčková, ul. Pod vinohrady 76 let
paní Anna Pelikánová, ul. Hodakova 77 let
pan Jan Bednář, ul. Pod vinohrady 77 let
pan Jan Dufek, ul. U rybníka 77 let
paní Marie Rejdová, ul. U rybníka 78 let
pan Josef Pazourek, ul. U rybníka 78 let 
pan Antonín Čoupek, ul. Nová  79 let
pan Jan Skřípek, ul. Vyšehrad 80 let
paní Jaroslava Čoupková, ul. Pod vinohrady 81 let
paní Marie Doležalová, ul. Nár. odboje 88 let

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

 
Líba Chaloupková

pracovnice OÚ

★ ★ ★

   Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou uvá-

děny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž redakční 

rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schopna ověřit 

všechna fakta v příspěvku uvedená. 

Autocentrum K.E.I. radí: Jak snížit spotřebu vozu? 

Spotřeba je dlouhodobě jednou z nejsledovanějších vlast-
ností automobilů. Ale opravdu víte, jak jezdit co nejúsporně-
ji? Není to složité, ale nevěřte těmto mý tům: 

Tempomat

Jízda s tempomatem může být sice komfortní, nicméně co 
se týče spotřeby, příliš úsporná není. Tempomat totiž neumí 
předvídat. Sice pozná, že ,,jedete z kopce“, ale to, že se blíží 
kopec pozná, až když je auto na něm. Potom řídící jednotka 
pustí velkou dávku paliva do válců, aby vozidlo překonalo od-
por. Pokud budete pracovat s plynovým pedálem citlivě a bu-
dete předvídat, dosáhnete daleko nižší spotřeby.
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Svižné zrychlení znamená vysokou spotřebu.

Má řídicí systém motoru pustit do  válců určitou dávku 
paliva po  určitou dobu, nebo dvojnásobnou dávku paliva 
po poloviční dobu? Ano, je to úplně jedno. Moderní motory 
vybavené elektrickými škrticími klapkami navíc nedovolí, aby 
do motoru proudilo víc benzínu, než je třeba. Jediné, čeho je 
třeba se při dynamickém zrychlení vyvarovat, jsou zbytečně 
vysoké otáčky motoru, které už spotřebu neúměrně zvedají.

Auta s automatickými převodovkami více „žerou“.

Velkou výhodou automatů je možnost využití výrazně 
více rychlostí, což umožňuje lépe udržet motor ve správném 
spektru otáček a samozřejmě také snížit otáčky při konstant-
ní jízdě vyšší rychlostí. V dnešní době se nedá říci, že by auta 
s  automatickými převodovkami byla méně úsporná, než ta 
s  manuálními. Naopak mnohdy platí, že automat spotřebu 
naopak snižuje. 

Jak si spotřebu opravdu snížit?

Předvídejte: Plynulost je základ, vaším cílem by obecně 
mělo být, abyste co nejméně brzdili a zrychlovali.

Zvolte správné gumy: U každé pneumatiky je dnes uve-
den index valivého odporu, podle kterého se lze řídit. Rozdíl 
ve spotřebě může být docela významný.

Kontrolujte tlak v  pneumatikách: Nízký tlak v  gumách 
znamená větší odpor a  tedy i  vyšší spotřebu. Jedině správ-
ným tlakem navíc dosáhnete ideálních jízdních vlastností.

Nejezděte rychle po přeplněné dálnici: Je-li hustý pro-
voz, rozhodně neušetříte čas tím, že budete nakrátko zrych-
lovat na 160 km/hod., abyste záhy brzdili na 80 km/hod. Ako-
rát si zbytečně zvyšujete spotřebu.

Sundejte střešní zahrádku a  držáky kol: Jakékoliv pří-
slušenství na střeše auta citelně zhoršuje obtékání vzduchu 
kolem karoserie. Aerodynamika přitom hraje ve spotřebě vel-
mi podstatnou roli.

Vypněte klimatizaci: Pohon kompresoru klimatizace je 
největší položkou ve  spotřebě komfortních prvků. Pokud 
tedy klimatizace není vyloženě potřeba, klidně jí vypněte. 
Třeba ve městě se víc vyplatí stažená okna a jen zapnutý vě-
trák. 

Vykliďte si nepotřebné věci z auta: Každé kilo navíc se 
počítá, a pokud budete jezdit lehčí, budete jezdit také úspor-
něji.

Příště poradíme, jak správně zahřát motor. 

Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

★ ★ ★

Řešíte volbu nebo změnu povolání? V  Centru vzdělá-

vání všem zdarma poradí

 
Stejně tak, jako se v  průběhu života mění naše potřeby 

v jakékoli oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní 
profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoži-
votním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.

Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, 
nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní 

doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může 
být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? 
Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.

Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poraden-
stvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungová-
ní této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními kon-
zultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících kon-
zultacích.

 

Co dělá kariérový poradce?

Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, 
dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním for-
mou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce 
vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém 
profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu 
uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV ab-
solvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem 
tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dis-
pozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a stu-
dentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy. 

Individuálních konzultací můžete využít přímo na poboč-
kách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k dispozi-
ci na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně, Bosko-
vicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájem-
cům o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi dal-
šího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného kurzu. E-mai-
lová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ po-
psala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.

 
Udělejte první krok

Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám 
ozve a  v  nejbližším možném termínu se uskuteční osobní 
schůzka. 

 

Martina Milotová

Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz

+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

★ ★ ★

Okénko nejen pro zahrádkáře!

„Není brambora jako brambora“. O  tom je dnešní okén-
ko pro drobné pěstitele. Dnes se budeme věnovat rozlišení 
brambor na varné typy a délce vegetační doby. Aby pěstová-
ní na zahrádce bylo úspěšné a splnilo očekávání, je třeba do-
držovat následující:

1. Zvolit vhodný varný typ a vegetační dobu odrůdy
2. Sázet jen kvalitní sadbu
3.  Dodržet určité zásady pěstování, nesázet pod stromy, 

sázet do  teplé půdy do  hrůbků ve  vzdálenosti 30 cm 
od sebe. Ošetřovat proti plísní bramborové, kontrolovat 
napadení mandelinkou. Občas, pokud to půjde, v době 
sucha zalévat.

Rozlišujeme 3 základní varné typy a to:
VARNÝ TYP „A“ – jedná se o pevné lojovité brambory, kte-

ré se nerozvaří. Jsou příjemně vlhké, vhodné jak pro přípravu 
salátů, tak pro vaření.
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VARNÝ TYP „B“ – polopevné, polomoučné brambory s jem-
nou až hrubší strukturou, sušší, vhodné jako příloha k jídlu.

VARNÝ TYP „C“ – měkké, moučnaté brambory, středně vlh-
ké až suché, vhodné pro přípravu kaše, těst a výrobků z bram-
bor.

VEGETAČNÍ DOBA:
U  velmi raných brambor je vegetační doba 90–100 dní 

od výsadby.
U raných brambor je vegetační doba 90 –110 dní.
Polorané, až pozdní je tato doba nad 120 dní.
Pro zahrádkáře mají význam odrůdy velmi rané, rané, 

méně polorané. Obecně platí, že velmi rané se mají konzu-
movat nejdříve. Vlastní skladování je vhodné při teplotách 
2 °C – 6 °C. Brambory skladované při nižší teplotě by byly na-
sládlé, protože u nich došlo k přeměně škrobu v cukry. Ne-
chají se proto 10 –14 dnů v  teplotě 12 °C –15 °C, aby došlo 
k vydýchání cukrů.

Tak hodně úspěchů v pěstování této plodiny, která je v na-
šem jídelníčku nepostradatelná.

Pavel Doležal
jednatel ČZS Troubsko

★ ★ ★

Chlapi a květinky

Ne, nechci tady agitovat, aby muži občas svým ženám, 
partnerkám, maminkám, babičkám nebo prostě jen kama-
rádkám přinesli květinku ať už k svátku, výročí nebo jen tak 
pro radost.

Ráda bych se věnovala mužům, kteří květinky pěstují. Po-
znala jsem tři takové nadšence. Na prvním místě bych jme-
novala Pavla Doležala, který se v 80. letech minulého století 
věnoval pěstování kosatců. Několikrát uspořádal ve výzkum-
ném ústavu pícninářském v Troubsku výstavku svých výpěst-
ků. Byla to pastva pro oči, a  ta vůně! Úplně mě to dostalo 
a chtěla jsem také takové krásné Irisy pěstovat. No nepoved-
lo se, asi na to nemám talent. 

Druhým nadšencem byl pan Pelikán, který v té době byd-
lel v Troubsku na „kontrolce“. Ten pěstoval překrásné mečíky. 
Pár gladiol mi vykvetlo, ale nebylo to ono. Někomu prostě vy-
kvete i koště zapíchnuté omylem do země. Jak říká můj muž, 
mně úspěšně vyrostou akorát kopřivy.

Se třetím chlapem, milovníkem kytiček, jsem se potkala 
nedávno. Po členské schůzi zahrádkářů měl odbornou před-
nášku o trvalkách a skalničkách pan Marek Chaloupka. Bylo 
to potěšení poslouchat s jakou láskou a něhou o svých kytič-
kách vypráví. Jak kterou získal, množil a rád se podělí se zá-
jemci. No zase mě to dostalo, ale mám obavu, že z mé skal-
ky toho moc nebude. Uvidíme, každopádně se půjdu podí-
vat do Zahradnictví Chaloupka na Nové ulici. Na fotkách jsou 
skalničky fantastické, tak uvidíme v reálu. Třeba to tentokrát 
vyjde a nějaká skalnička nebo trvalka mou péči vydrží.

Jaroslava Bartoňková
Dopisovatelka zpravodaje

Foto: Petr Váňa

★ ★ ★

Česká pošta navyšuje fi nance pro pošty Partner

Česká pošta zvýší od  1. 4. fi nanční odměnu pro smluv-
ní provozovatele pošt Partner. Fixní část odměny vzroste 
v průměru o cca 4 %. V absolutních číslech se jedná o část-
ky od 400 Kč po 600 Kč měsíčně navíc. Důvodem navýšení fi -
nanční odměny je snaha zatraktivnit projekt pošta Partner, 
a to nejen pro nové zájemce, ale také pro stávající provozo-
vatele. 

Peněžní suma, kterou měsíčně pošty Partner od České poš-
ty získávají, se skládá ze dvou složek. Jedná se o fi xní část, kte-
rá pokrývá náklady na provoz a datové připojení. Výše varia-
bilní části odměny pak závisí na počtu uskutečněných trans-
akcí a zahrnuje i provizi za prodej.

Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl 
spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou 
poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních slu-
žeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl. K 1. 3. 
fungovalo již 478 pošt Partner.

Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, tj. příjem 
a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poš-
tovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důcho-
dů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových 
známek a vybrané služby, jako jsou například on-line dobíje-
ní předplacených SIM karet, prodej losů okamžitých loterií, 
prodej dálničních kupónů a volný prodej tisku.

Matyáš Vitík
Tiskový mluvčí Česká pošta s.p.

www.partnercp.cz

★ ★ ★

   Křížovka

…… (1.část tajenky) VELIKONOCE, …… (2.část tajenky) 
POMLÁZKU A …… (3.část tajenky) OTŘES SE VÁM PŘEJE RE-
DAKCE ZPRAVODAJE.Marek Chaloupka
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Tajenku zasílejte do 20. dubna na e-mail redakce.
(BK)

★ ★ ★

   Zdravý životní styl - měsíce leden až květen

V  dubnovém zpravodaji dokončíme naše povídání o  ka-
lendářních měsících a orgánech, které k nim patří:

 Leden – močový měchýř

V lednu je nejvíce ohrožen močový měchýř a to se projevu-
je hlavně po stránce psychické, například ztrátou nálady, sklo-
nem k záchvatům, ale i menšími problémy při močení. Den se 
začíná prodlužovat jen velmi pozvolně a tak nezbývá jenom 
se utěšovat nadějí, že se to již naklonilo k lepšímu. Málo se ví 
o tom, že močový měchýř je velký kamarád s mozkem. Proto 
i potíže v něm (epilepsie, nádory, otoky, atd.) řešíme působe-
ním na močový měchýř.

Je možné přímé ovlivňování močového měchýře a  to asi 
3 prsty (majitele těla) pod pukem vlevo asi pod uhlem 30° 
od osy těla. Mačkáme ho pomalu a plynule ve frekvenci asi 15 
vteřin. Je nepostrádatelným bodem při léčbě epilepsií.

Mezi psychické příčiny poruch močového měchýře pat-
ří hlavně nepřiznaný psychický nátlak. Například dítě velmi 
náročných rodičů může trpět nočním pomočováním. Může 
být u nich potlačen například pocit nesvobody. Po přiznání 
si toho pocitu je třeba jej okamžitě přeměnit na jinou ener-
gi, například: nesvobodu přeměňuji na odvahu (zopakujeme 
třikrát).

 Únor – ledviny

Únor je měsíc, ve  kterém nejvíce strádají ledviny. Bolesti 
zad, na kterých se nejvíce podepsal oslabený močový měchýř 
z  ledna, nyní doznívají a spíše se přesouvají do spodní části 
(křížové oblasti). Nejznámějším důsledkem dysfunkce ledvin 
jsou bolesti kolen z vnitřní strany. Jsou to však i potíže s mo-
čením, narušená funkce pohlavních orgánů, problémy spoje-
ny s nedostatečným vylučováním toxických látek z těla. 

Právě ledviny jsou klíčovým orgánem při detoxikaci orga-
nismu. Proto v měsíci, kdy jsou přirozeně oslabeny, je musíme 
šetřit tím, že se budeme vyhýbat škodlivému jídlu a pití (uze-
niny, cukr, káva s mlékem, sladké pití, alkohol, …). Je potřeb-
né dodržovat pitný režim, ve kterém by měla převládat voda 
co nejchudší na minerální látky, které by ledviny zbytečně ob-
těžovaly (dospělý člověk by měl vypít alespoň 1 litr vody den-
ně, co dodržuje málokdo).

Refl exní body ledvin je třeba mačkat na obou chodidlech 
a podle potíží se denní dávka masáží volí od 3 až do 10 mi-
nut. V případě pichlavé bolesti v refl exní plošce je třeba pou-
ze hladit až do jejího odeznění. Refl exní terapii je dobře dopl-
nit pitím ledvinového čaje. Osobně doporučuji Jančův ledvi-
nový čaj, kde hlavním bylinkou je Celík zlatobýl. Čaj je vhod-
ný pít maximálně 3x za den. 

Jako párový orgán odrážejí ledviny úroveň upřímnos-
ti ve  vztazích. Každá potlačená, nepřiznaná emoce vzniklá 
ve vztahu s nejbližšími lidmi přiškrtí v nich tok životní ener-
gie. Pokud tento stav trvá delší dobu, dojde i k jejich poškoze-
ní. Většinou ale bolest z refl exní plošky odeznívá automaticky 
po vyjádření stěžejní emoce.

 Březen – žlučník

V březnu se budeme nejvíce soustředit na pomoc žlučníku. 
Jeho slabost a dysfunkce se projevuje bolestmi velkých klou-
bů (ramena, kyčle, kolena z vnější strany, lokty) a někdy je na-
paden i nervový systém. Praxe ukázala, že dysfunkce žlučníku 
představuje zvýšené riziko úrazů velkých kloubů.

Na pročištění žlučníku a žlučovodů existuje ďábelský, ale 
velmi účinný recept. V ten den se nesmí nic jíst, pouze pít čis-
tou vodu. Večer, v čase od 19 do 19.30 hod. se vypije 1/2 litru 
olivového oleje (za studena lisovaného), do kterého je přimí-
chána šťáva ze tří citrónů. Pak se ulehne na pravý bok, který se 
zahřívá termoforkami nebo pytlíčky se solí zahřátými v trou-
bě. V  této pozici je třeba vydržet jednu hodinu. Druhý den 
vám může být ještě špatně, proto se nic nejí. Velmi vhodný 
je klystýr. Sledujte, co z vás vyjde. Kůra se může opakovat až 
za půl roku.

Při žlučníkových potížích je nutné dodržovat přísnou die-
tu (omezit živočišné tuky, smažená jídla, mléko). Refl exní mís-
to žlučníku je na nártu pravé nohy mezi 4. a 5. nártní kůstkou 
uprostřed. Při bolesti pouze hladíme a mačkáme odpovídající 
místo na levém nártu. Nesmíme zapomínat na to, že nejčas-
tější příčinou ucpání žlučovodů je stres, který způsobí uzavře-
ní ústeček (vývodu) do dvanáctníku. 

Potlačovaná zlost, hněv a agrese jsou hlavní příčiny, proč 
žlučník onemocní. Není však vůbec nutné projevovat zmí-
něné emoce vůči vnějšímu světu. Tím si život můžeme ještě 
více zkomplikovat. Mnohem výhodnější je si je hned po při-
znání transformovat na  jiný druh energie, kterou pro život 
potřebujeme. Nejbezpečnější je negativní pocity přeměňo-
vat na lásku. 

1 listnatý strom

2 druh ko enové zeleniny

3 první prezident

4 lesní zví e

5 malé kolo

6 ro ní období

7 obloha

8 název troubské ulice

9 bez oble ení

10 nádobka na inkoust

11 topné t leso

12 mužské jméno (6.3.)

13 krást

14 hudební nástroj

15 zdrobn lina Ester

16 hl. m sto N mecka

17 medikament (lék)

18 námo ní plavidlo

19 vyrobení z máku

20 zkaramelizovaný cukr
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 Duben – játra

Možná, že z celého roku je v tomto měsíci nejtěžší obdo-
bí pro organismus. Slabost totiž prožívají játra, ústřední or-
gán látkové výměny. Slabost jater s  sebou přináší zhorše-
ní schopnosti vyrovnávat se s  vnějšími vlivy. Proto v  tom-
to období propukají alergie nejrůznějšího druhu; od alergie 
na pyl, prach, zvířecí chlupy, až po alergii na tchýni. V játrech 
se ukládá energie v různých formách (cukry) a  její nedosta-
tek se projevuje jako typická jarní únava. Ve stravě je nedo-
statek vitálních látek (ještě není zdejší čerstvá zelenina – ná-
hrada může být v čerstvě naklíčené pšenici, řeřiše, atd., poz-
ději šťáva z  kopřiv, pampeliškový salát, atd.), takže je slabší 
zažívací systém.

Nejdůležitější je v tomto období játra zbytečně nezatěžo-
vat. Zátěží jsou hlavně nevhodné potraviny (mléko, mléčné 
výrobky, tučná jídla, smažená, alkohol, nadměrné množství 
cukru a sladkostí, káva s mlékem, a  jiné). Často se stává, že 
alergikovi, který byl hodně na mléku a mléčných výrobcích, 
stačí tyto výrobky vynechat a do dvou týdnů se u něj ztratí 
všechny alergické projevy.

Také stres je příčinou toho, že nedostatečně odtéká žluč 
(protože křeč v bránici vyvolá i křeč v dvanáctníku, kde jsou 
vývody žlučovodů a ty se uzavřou), co značně játra otráví. Já-
trům velmi dobře dělají hořčiny: ostropestřec mariánský (1 
lžičku několik minut povaříme nebo žvýkáme zrníčka), ho-
řec žlutý (na prášek mletý kořen se užívá 3x denně na špičku 
nože a hodně zapije vodou). Užívat je třeba denně 40 mg zin-
ku a jednu kuličku vitamínu A (30 000 m.j.).

K mačkání refl exních plošek jater vždy připojíme ještě mač-
kání plošek ledvin, aby se zlepšil odvod toxických látek z těla.

Z  psychických příčin je pro játra velmi škodlivé neúměr-
né hledání, neschopnost rozeznat, co je pro nás užitečné a co 
škodlivé. Z toho plyne jakási neuvědomělá nerozhodnost. 

 Květen – srdce

Pro květen má slabost srdce. Platí to jak pro fyziologickou 
tak i  pro citovou stránku. Dysfunkce se projevuje dušností, 
otoky, arytmií, a podobně.

Srdce je neobyčejný sval, který jako každý sval potřebuje 
k svoji práci dostatek výživných látek (hlavně hořčík), dosta-

tek kyslíku (cvičení, sport) a nerušenou inervaci (volnou krč-
ní a hrudní páteř). Léčivé bylinky na srdce jsou kozlík lékařský 
a buřina srdečník.

Srdce onemocní, pokud se necháme řídit pouze hlavou. 
Srdeční čakra se zúží a  její energie – láska je nahrazována 
strachem, podobně jako světlo stínem. 

Pro všechny, které příspěvek na  téma kalendářní měsíce 
a k nim příslušné orgány zaujal, doporučuji vyzkoušet refl ex-
ní terapii. Pomocí obrázku si můžete sami na sobě účinky tzv. 
refl exky vyzkoušet. Přeji vám mnoho zdaru a pamatujte, jen 
dlouhodobějším úsilím lze dosáhnout výsledků.

Zdroj: www.patakyovi.cz
(BK)

★ ★ ★

   Troubský hrnec

...tentokrát „rohlíčkový“...

Rohlíčky se zakysanou smetanou

Přísady: 450g hladké mouky, 250 g Hery, 
200 ml zakysané smetany, trochu soli.

Postup: Z  uvedených přísad vypracujeme na  vále těsto. 
Těsto dáme do lednice vychladit. Po vychlazení těsto rozdě-
líme na  8 bochánků. Každý bochánek vyválíme na  kulatou 
placku a  rozkrájíme na 8 dílů jako „pizzu“ (na 8 trojúhelníč-
ků). Rohlíčky naplníme různou náplní: makovou, ořechovou 
aj. podle vaší chuti. Trojúhelníčky smotáme do rohlíčků. Peče-
me ve vyhřáté troubě 15 minut při 180 stupních.

Šlehačkové rohlíčky

Přísady: 450 g hladké mouky, 250 g Hery, 250 ml smetany 
na šlehání, trochu soli

Postup: Z přísad vypracujeme na vále těsto a dáme do led-
nice vychladit. Po vychlazení rozdělíme těsto na 5 dílků a kaž-
dý díl vyválíme na  kulatou placku a  tu rozdělíme na  8 dílů 
jako „pizzu“. Takto vykrájené trojúhelníčky naplníme mako-
vou nebo ořechovou či jinou náplní a smotáme do rohlíčků. 
Před pečením potřeme rohlíčky vajíčkem a pečeme ve vyhřá-
té troubě 15 minut při 180 stupních.

Přeji dobrou voňavou chuť.

Dobrou chuť.
(HS)

★ ★ ★

   Jak se máte, sousede?

Vrací se k vám rubrika, která před časem opustila náš zpra-
vodaj. Rozhodla jsem se, že rubriku obnovím. V dnešní době 
dostává soužití nejen sousedů, ale obecně život obyčejných 
lidí velké trhliny. Někdy mám pocit, že se v budoucnu mezi 
sebou domluvíme jen s pomocí draze zaplacených advokátů. 
Věřím, že se najdou troubští občané, kteří do redakce pošlou 
příspěvek, názor či zamyšlení o běžném životě v naší obci. 

Pokud bych měla já odpovědět na  otázku „Jak se máte, 
sousede?“, tak odpovím, že dobře, a někdy i výborně! Pocity 
osobní pohody nenechám zmítat politickou situací, lidskou 
nevraživostí, kyselými pohledy škarohlídů nebo špatným po-
časím. Je to můj život a scénář si povětšinou píšu sama. 



Ale život není jen o mně. Na posledním zastupitelstvu při 
projednávání rozpočtu obce na  rok 2018 mne zaujali názo-
ry některých mých kolegů – zastupitelů k  problematice zda 
peníze šetřit nebo utrácet resp. zda mít rozpočet schodkový 
nebo přebytkový a proč přebytky neutratit. V profesním živo-
tě se věnuji práci s čísly, baví mne to a jsem při rozhodování se 
o investicích spíše opatrná než odvážná. Proto se mi jeví „sym-
patičtější“ rozpočet přebytkový, který takzvaně myslí na zadní 
vrátka. Ale občas je potřeba najít rozumný kompromis. 

V říjnu loňského roku se na zastupitelstvu prezentoval pro-
jekt Pošta Partner. Jde o to, že se Česká pošta snaží nabídnout 
část svých poboček v menších obcích prostřednictvím toho-
to projektu k provozování obecním úřadům, případně pod-
nikatelským subjektům působících v obci. Za vstup do pro-
jektu poskytuje Česká pošta pravidelný fi nanční příspěvek 
ve složení paušální platba a různé provize za prodej služeb, 
vybavení prostor nábytkem, trezor, výpočetní techniku a pro-
školení zaměstnanců. Příspěvek bohužel nepokryje 100% 
provozních nákladů pošty. Mluvilo se o tom při prvním pro-
jednání a od té doby se nic nezměnilo. Provozovat ztrátový 
podnik se mi moc nelíbí, ale zachovat poštu v Troubsku chci. 
A to byl pro mne hlavní motiv při rozhodování. Představa, že 
senioři, kteří si chodí pro důchod každý měsíc na poštu, musí 
jezdit do sousedních obcí, se mi nelíbí. Pošta v obci by měla 
být jednou ze stabilních služeb pro občany, stejně jako škol-
ka, škola, lékař a obchod. 

Máme několik let po sobě přebytkový rozpočet, a tak do-
plácení rozdílu mezi skutečnými náklady projektu Pošta part-
ner a fi nančním příspěvkem od České pošty rozpočet obce 
unese v roce 2018 i v letech dalších. O to více mne proto pře-
kvapil postoj některých zastupitelů, kteří vedení obce vyčet-
li, že není třeba šetřit, ale investovat do velkých věcí. Na otáz-

ku, co jsou ony velké věci, nedokázali odpovědět. Ale dopla-
tek na provozní náklady pošty v nové podobě, kterou já po-
važuji za velkou věc, jim vadí.

Blíží se podzim a komunální volby. Možná, že začíná před-
volební klání, boj o voliče. Začátek, kdy se začnou vyjmeno-
vávat nedostatky a chyby vládnoucích stran (v případě naší 
obce se nejedná o stranu, ale nezávislé sdružení) a upozor-
ňovat, že by se to, či ono bývalo dalo udělat lépe a radostněji. 

Moc si přeji, abych i po skončení voleb mohla odpovědět 
na otázku „Jak se máte, sousede?“ stejně jako v úvodu mého 
zamyšlení.

(BK)

★ ★ ★

   Inzerce
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V případě Vašeho zájmu o inzerci napište na 
e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz.
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Tel.: 530 514 220S-POWER Brno, s.r.o.
Cihlářská 19 

602 00 Brno

Více informací naleznete na

www.s-power.czE-mail: info@s-power.cz

CHCETE UŠETŘIT 

ZA ENERGIE?

Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu 
S-POWER s garancí dotace a získejte:

  energetickou nezávislost

  úsporu až 14 400 Kč ročně

   dotaci Nová zelená úsporám 

až 155 000 Kč

  kompletní řešení na klíč po celé ČR

   vyhodný Bonus S-POWER – 

ve spolupraci s BOHEMIA ENERGY

GARANTUJEME: 
DOTACE

FUNKČNOST SYSTÉMU

ZÁRUKA AŽ 25 LET

S-POWER: Nejrychlejší cesta k úsporám

OFSETOVÁOFSETOVÁ   TISKÁRNA TISKÁRNA

VEŠKERÝ TISKVEŠKERÝ TISK
DO FORMÁTU A2DO FORMÁTU A2

Podolí u Brna 115
PSČ 664 03

Telefon:
544 228 378

E-mail:
protissro@volny.cz

www.brno-tisk.cz
www.protissro.cz

NAVŠTÍVENKY 

DO HODINY!!!

�  vydavatelství, nakladatelství, ISBN 

�  potisk dopisních obálek 

�   tisk firemních tiskopisů, účtenek, bločků, navštívenek, 
firemních kalendářů, vstupenek, reklamních letáků, pozvánek
prospektů, katalogů, příruček, návodů k použití, knih, 
brožur, publikací, periodických i neperiodickýchtiskovin, 
etiket, obalů, plakátů aj. 

�   grafické návrhy a zpracování logotypů
�   zpracování podkladů pro tisk
�   nízkonákladový barevný digitální tisk
�   polepy výloh

vše včetně knihařského zpracování, perforace, spirálování a výseků


