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 1. Slovo na úvod – Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané, 

máme tady jaro, vykouklo nám sluníčko, které ale odhalilo 
nečistoty v  obci po zimě. Proto jsme zajistili čištění všech 
komunikací prostřednictvím fi rmy .A.S.A., vyčištění části 
kanalizace na ulici Vyšehrad až po ulici Národního odboje 
a chceme nadále postupně pokračovat, neboť kanalizační 
vpusti jsou velmi zanesené.

Občané mohli využít velkoobjemových kontejnerů, 
které byly o víkendu od 15. do 17. dubna v  obci umístěny 
na třech místech. Zbudovali jsme nové stanoviště na tříděný 
odpad na ulici Ostopovická a nechali zpevnit plochu pro 
lepší manipulaci s kontejnery u hřbitova. V dalších týdnech 
posílíme síť odpadkových košů a košů na psí exkrementy 
na různých místech obce. Také se domnívám se, že zřízení 
dalšího pracovního místa údržbáře a obsazení konkrétní 
osobou byl dobrý. Oba naši údržbáři, pánové Doležal a Kukla, 
se snaží obec udržovat čistější. Vás občany chci požádat, 
abyste na ulici Lišky již nevyváželi odpad ze zahrad. Chceme 
tuto část obce vyčistit a udržovat ji jako klidovou část obce 
a již tam odpad neskladovat. Děkuji za pochopení.

V další části se budu věnovat „problému ŠKOLA“, o kterém 
jsem již obšírně psala v minulém čísle. V obci je velmi napjatá 
atmosféra spojená s obviňováním, vytýkáním ba dokonce 
s nařčením, že bude škola zrušena. Již v minulém čísle našeho 
hlasatele jsem napsala, že naším cílem není zrušení školy, ale 
umožnění školní docházky pro ještě větší množství dětí naší 
obce. Za tímto názorem si stojím. Vyzvala jsem nejen rodiče, 
ale i ostatní, aby nám v tom pomohli – nikdo se neozval. Až 

teď. Proto mě udivuje a překvapuje reakce některých rodičů. 
Pro informaci - v naší obci žije ve věku školní docházky – od 
1. do 5. třídy (od září 1999 do srpna 2004) celkem 105 malých 
adeptů, kteří by mohli troubskou školu navštěvovat. Realita 
je však jiná: nyní navštěvuje školu 43 žáčků. Z toho je pouze 
34 dětí z  Troubska, další děti jsou pak z  Omic a Popůvek. 
Počet dětí se rok od roku snižuje, ale počet učitelů se za tuto 
dobu nezměnil. Hlavní část mzdových prostředků vyplácí 
Krajský úřad – odbor školství a to podle počtu dětí, které 
školu navštěvují. Tím, že ZŠ dostává o KÚ méně peněz než je 
potřeba na výuku (zejména s ohledem na oddělenou výuku 
hlavních předmětů), tak je nutné z  rozpočtu obce přispívat 
na platy stávajících učitelů. Pokud by se však podařilo počet 
dětí navýšit minimálně na normativ tj. 14 dětí ve třídě, škola 
by měla možnost získat do KÚ více fi nančních prostředků 
a obec by ušetřila peníze na jiné aktivity. Jsou to spojené 

nádoby – více dětí = více peněz od kraje, málo dětí = větší 
dotace z rozpočtu obce a možná i méně učitelů v naší škole... 
Zastupitelstvo obce hledá cesty jak se s  touto situací co 
nejlépe vypořádat a také se snažíme pojmenovat důvody, 
proč rodiče vozí děti do brněnských škol, když je výuka na 
naší ZŠ srovnatelná s jinými školami.

Dále si dovolím uvést, že veškeré provozní náklady 
pro chod ZŠ a MŠ (spotřeba energií, opravy budov a 
vybavení atd.) hradí v  plném rozsahu obec. V  minulých 
letech se jednalo o  významné částky: r. 2009 - 850 000 Kč, 
r. 2010 - 1 050 000 Kč, r. 2011 - 800 000 Kč (je naplánováno 
v rozpočtu). Příjmem ZŠ a MŠ je také úhrada školného. Obec 
jako zřizovatel příspěvkové organizace, jakou ZŠ a MŠ je, má 
právo, ale i povinnost hlídat fi nanční hospodaření tohoto 
subjektu. Tímto fi nančním ohlédnutím týkající se školy chci 
tuto část uzavřít. Budeme samozřejmě všichni, i se zástupci 
školy, společně jednat a snažit se najít z této nelehké situace 
východisko. Věřím, že i Vy občané pochopíte, že všem nám 
jde o zachování školy v Troubsku.

A závěrem se musím s  vámi všemi podělit o velmi 

unikátní a obdivuhodnou věc.
Na hřbitově nalezl třináctiletý chlapec fi nanční obnos. 

Poctivě ho odevzdal na úřadě a my následně na policii. Po 
vyhlášení rozhlasem se po 2 dnech ozvala nešťastná občanka, 
která obnos ztratila. Policie jí obnos vrátila. Chlapec mě 
přesvědčil, že poctiví a čestní lidé mezi námi ještě jsou. Trochu 
mě na tom mrzí jen to, že se nejednalo o mladíka z Troubska, 
který by svým činem aspoň trochu vyvážil nevhodné chování 
našich mladých občanů třeba při ničení majetku obce.

Přeji vám všem krásné dny.

Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko
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 2. Obecní úřad informuje

USNESENÍ č. I Zastupitelstva Obce Troubsko ze dne 16. 3. 

2011

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Doplňuje program jednání: o 13a – směrnice o cestovních 
náhradách, záměna bodu 7 za 8, schválena diskuse 
k jednotlivým bodům programu.

Schvaluje:

Usnesení č. I/1 –  Program s  doplněním bodu 13a, záměna 
bodu 7 za 8, diskuse k jednotlivým bodům 
programu.

Usnesení č. I/3 –  Jednací řád zastupitelstva Obce Troubsko 
po úpravách.

Usnesení č. I/4 –  Rozpočtové opatření č. 6 z 31. 12. 2010.
Usnesení č. I/5 –  Dotace neziskovým organizacím dle 

přílohy s doporučením projednaní smluv a 
účelu dotace na příštím ZO. 

Usnesení č. I/6 –  Návrh rozpočtu na rok 2011.
Usnesení č. I/7 –  Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 

2011.
Usnesení č. I/8 –  Rozpočtové opatření č. 1/2011-schvaluje 

dotaci na sčítání lidu, domů a bytů 
+ rezerva, neschvaluje dotaci pro ZŠ 
Troubsko – odkládá se k prošetření.

Usnesení č. I/9 –  Smlouvu o poskytování závodní preventivní 
péče.

Usnesení č. I/10 –  Vnitřní směrnici – Dlouhodobý majetek a 
jeho evidence.

Usnesení č. I/11 –  Rozšíření bezdrátového rozhlasu s  digi tál-
ním kódováním.

Usnesení č. I/12 – Směrnici o cestovních náhradách.

Seznamuje se:
Usnesení č. I/2 –  Seznámení se s  kontrolou plnění úkolů 

usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. I/13  –  s  rozpočtovým výhledem obce Troubsko 

na roky 2012-2015.
Usnesení č. I/14 –  se zápisem o výsledku řádné inventarizace 

obce podle stavu ke dni 31. 12. 2010.

Ukládá:

Usnesení č. I/15 –  Nového člena do školské rady za Obec 
Troubsko- ZO pověřuje Radu Obce Troub-
sko k  došetření složení školské rady – 
nedodaná písemná ukončení působení 
některých členů ve školské radě.

Informuje: 
Usnesení č. I/16 –  o složení slibu nového člena ZO dle § 69 

odst. 2 zákona o obcích.

USNESENÍ č. II Zastupitelstva Obce Troubsko ze dne 7. 4. 

2011

Zastupitelstvo obce Troubsko po projednání:

Doplňuje program jednání o body:

9a  Žádost o poskytnutí dotace na přímé náklady ZŠ a MŠ 
Troubsko.

9b  Žádost ZŠ a MŠ o pokrytí ztráty hospodaření za rok 2010.
9c  Prodej pozemku p. č. 484/2 o výměře 115 m² a pozemku p. 

č. 485 o výměře 67 m² (viz soudní spor).

Schvaluje:

Usnesení č. II/1 –  formu diskuse – diskutovat se bude 
k jednotlivým bodům programu.

Usnesení č. II/2 –  doplnění programu o bod 9a, 9b, 9c.
Usnesení č. II/4 –  veřejnou vyhlášku o určení hranic po-

zemků v k. ú. Troubsko lokalita „U hřiš tě“. 
Usnesení č. II/5 - –  Dohodu o partnerství k projektu „Rozvoj 

služeb eGovernmentu v ORP Šlapanice I.-
III.“

Usnesení č. II/6 –  smlouvy na dotace neziskovým organi-
zacím dle přílohy zápisu ze ZO.

Usnesení č. II/7 –  vnitřní směrnici č. 2/2011 Podrozvahová 
evidence.

Usnesení č. II/8 –  vnitřní směrnici č. 3/2011 o zabezpečení 
zákona o fi nanční kontrole č. 320/2001 
Sb.

Usnesení č. II/9 –  rozpočtové opatření č. 2/2011.
Usnesení č. II/9b –  žádost ZŠ a MŠ o pokrytí ztráty ho-

spodaření za rok 2010 (viz bod 9b).
Usnesení č. II/9c –  záměr obce na prodej pozemku p. č. 484/2 

o výměře 115 m² a pozemku p. č. 485 
o výměře 67 m² za účelem ukončení 
soudního sporu (viz bod 9c).

Ukládá:
Usnesení č. II/9 –  řediteli školy Mgr. Řihánkovi předkládat 

Radě obce 1x za pololetí monitorovací 
zprávy k  programu EU peníze školám 
včetně vyjádření MŠMT.

Usnesení č. II/9 –  řediteli školy Mgr. Řihánkovi předkládat 
Radě obce předem požadavky na vyu-
žití fi nančních prostředků (dotace) z pro-
gramu EU peníze školám.

Neschvaluje:

Usnesení č. II/9a –  žádost o poskytnutí dotace na přímé 
náklady ZŠ a MŠ Troubsko ve výši 200 000 
Kč (viz bod 9a).

Pověřuje:
Usnesení č. II/10 –  radu obce k  provedení případných 

rozpočtových opatření, a to výhradně 
podle zákona č. 205/2000 Sb. s  tím, 
že předloží na nejbližším zasedání za-
stupitelstva obce ke schválení podrobnou 
zprávu o provedených rozpočtových 
změnách.

Seznamuje se:

Usnesení č. II/3 –  s  kontrolou plnění úkolů usnesení 
z minulého zasedání ZO.

Poštovní schránky

V souvislosti s bezplatnou distribucí zpravodaje Troubský 
hlasatel žádáme všechny občany obce, aby ve vlastním 
zájmu zpřístupnili poštovní schránky u svých domů, případně 
si poštovní schránku zakoupili. Jen tak je možné všem 
obyvatelům obce předat uvedený zpravodaj a tak předejít 
případným stížnostem, že zpravodaj nebyl doručen.
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Akce Senioři komunikují

Ve zpravodaji č. 94 (leden 2011) jsme informovali 
o vzdělávací akci „Senioři komunikují 2011“. Děkujeme všem 
občanům, kteří na výzvu reagovali a předali na OÚ kontaktní 
údaje. V březnu 2011 jsme však obdrželi dopis ze společnosti 
LYRIX centrum s.r.o., že akce se z důvodu omezeného 
fi nančního rozpočtu projektu v letošním roce v naší obci 
neuskuteční.

Kontejnery na tříděný odpad

V dubnu 2011 bylo vybudované nové stanoviště pro 
kontejnery na tříděný odpad na ulici Ostopovická (kontejnery 
na plast, bílé a barevné sklo a papír). Dále jsme nově nechali 
vybudovat zpevněnou plochu pod kontejnery u kostela. 
U  obchodu na ulici Školní je nově umístěný kontejner na 
papír. 

Kontejnery na plast se vyváží každý týden ve středu 
večer nebo ve čtvrtek a kontejnery na papír se vyváží jednou 
za 14 dnů vždy v sudý kalendářní týden a to ve čtvrtek 
večer nebo v pátek.

Děkujeme, že do třídění odpadů se zapojuje stále více 
občanů, kteří chápou třídění jako jednu z cest, jak přispět 
k ochraně životního prostředí.

Kontejnery na Ostopovické ulici
 (BK)

Výluka POPŮVKY – KÝVALKA

Z důvodu rekonstrukce silnice II/602 
v  úseku Popůvky – Kývalka budou od 18. 
4. 2011 po dobu asi 5 měsíců provedeny 

následující změny v organizaci autobusové dopravy:
Linka 401 má jako výchozí konečnou v Brně, Starém 

Lískovci zřízenou zastávku Osová (na komunikaci přilehlé 
tramvajové zastávce linek 6 a 8 – společná s linkami 403 a 404). 
Linka bude vedena z Osové přes zastávku Pod nemocnicí 
a expres přímo do Ostrovačic (vynechá tak všechny zastávky 
ve Starém Lískovci, Bosonohách, Troubsku i Popůvkách). Na 
lince budou po dobu výluky zavedeny mimořádné spoje 
v  trase Brno, Osová – Říčany – Veverské Knínice. Přestup 
mezi tramvajovými linkami 6, 8 a linkou 401 je možný pouze 
v zastávce Osová.

Dopravu ve vyřazeném úseku zajistí linka 402 ve 
zkrácené trase Brno, Kyjevská – Troubsko – Popůvky – Říčany 
(obsluhu Veverských Knínic zajišťuje linka 401). V úseku 
Popůvky – Říčany pojedou jen vybrané spoje, které jsou 
vedeny odklonem přes Žebětín a okolo areálu Masarykova 
okruhu. Linka 402 má zkráceny intervaly mezi spoji tak, aby 

v Popůvkách, Troubsku a Bosonohách kapacitně nahradila 
spoje odkloněné linky 401. Cestující také mohou využít 
přestupu mezi linkami 52 a 402 v Žebětíně (výhodné zejména 
při cestách ve směru Bystrc, Kohoutovice, Pisárky apod.).

Prodlužuje se trasa linky 410 o úsek Domašov – 
Ostrovačice, kde budou vybrané spoje doplňovat linku 401.

Upozorňujeme cestující, že od 2. 5. 2011 bude navíc 
v  důsledku rekonstrukce pro veškerou dopravu uzavřen most 
přes dálnici D1na silnici II/602 u Devíti křížů. Z tohoto důvodu 
dojde ke změně trasy linky 401 v úseku Říčany – Velká Bíteš. 
Dopravní opatření během této výluky budou včas zveřejněna.

 3.    Představujeme

Rozhovor s radním 

Vítězslavem Volánkem

Vítězslav Volánek se narodil v Troubsku a 
je mu 28 let. Zatím je svobodný a bezdětný.
Pracuje jako projektant v rodinné fi rmě Mě-

ře ní a regulace. Mezi jeho zájmy a koníčky patří národopisný 
soubor Podskalák, historie, motocykly a hokej.

Víťo, jsi nejmladší člen rady obce a vlastně i celého 

současného zastupitelstva. Je pro tebe určitě mnoho věcí, 

které se týkají dění v obci, nových a neznámých. Už se v tvém 

životě zastupitele událo něco, co tě opravdu překvapilo?

Jako úplný nováček v zastupitelstvu se zatím rozhlížím 
a  otrkávám. Jak se říká, nikdo učený z  nebe nespadl 
a  získávání zkušeností v  tomto směru je pro mě cennou 
záležitostí. O dění v obci, o její historii a podobně se zajímám 
delší dobu a všeobecný přehled mám, proto mě v  životě 
zastupitele překvapuje snad jen míra byrokracie, které je 
potřeba k vytvoření něčeho smysluplného. 

V obci Troubsko ses narodil a navštěvoval jsi také jak 

mateřskou, tak základní školu. Proč si myslíš, že je výhodou 

pro občany, když je v jejich obci školka a škola?

Výhod školky a školy v místě bydliště je nesporně více. Od 
snadné dostupnosti, kdy rodičům odpadá povinnost složitě 
dopravovat děti do vzdálených škol, přes tzv. rodinný charakter 
venkovské školy, až po dle mého názoru nejdůležitější věc, a tou 
je utužovaní kolektivu vrstevníků z obce a tím i prohlubování 
citového vtahu ke své rodné vesnici. Toto je velice důležitý 
prvek, který má vliv na pozdější vývoj obce jako takové, protože 
obec, v níž se lidé neznají, je vsí, kde se nic netvoří. 

Poslední otázka se týká národopisného souboru 

Podsklalák, jehož jsi dlouholetým členem. Souboru 

Podskalák se věnuje další příspěvek, proto ti položím jednu 

osobní otázku. Co tě vede k tomu, že svůj volný čas věnuješ 

„tanečkům v krojích“ a ne jiným aktivitám?

Určitě mám v životě více aktivit, ale co se týká 
národopisného souboru, asi jako každý jiný mlaďoch, jsem 
do Podskaláku přišel před jedenácti lety prostřednictvím 
kamarádů a zábav.  Tehdy jsem ani ve snu netušil, jak moc mě 
činnost souboru v průběhu následujících let chytne. Člověk 
si postupem času udělá obrázek o čem Podskalák vlastně je a 
jak moc je důležité udržovat dědictví po předcích při životě. 
Když se pak sejde výborná parta, je na úspěch přichystáno.

S radním panem Vítězslavem Volánkem si povídala 
B. Končická
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Národopisný soubor Podskalák

V  posledních třech desetiletích 
se v  našich myslích zafi xovalo jméno 
Podskalák. Co znamená toto slovo? 
Jedná se o národopisný soubor? Je to 
taneční kroužek? Či snad nějaký klub? 
Ne, je jde o opravdový troubský folklór.

Založení Podskaláku se uskutečnilo v  zasedací místnosti 
Katolického domu 4. srpna 1980. Posláním národopisného 
kroužku bylo pokračovat v  činnosti svých předchůdců. 
Zakládající schůzky se zúčastnilo 52 troubských občanů. 
O názvu se hlasovalo a jméno vzniklo podle místní trati 
Podskalkem.

K  vrcholům činnosti Podskaláku v  počátečním období 
patří kromě účasti na každoročně pořádaných národopisných 
slavnostech v  Troubsku vystoupení na Mezinárodním 
folklórním festivalu Strážnice v  roce 1982 a 1985, účast na 
přehlídce souborů brněnského regionu, Slavnosti v Blučině, 
účast na Okresních dožínkách v Kuřimi, účast na Šlapanických 
slavnostech a dalších akcích.

Navázáním úzké spolupráce mezi TJ Sokol, místní 
Osvětovou besedou, souborem Podskalák a Okresním 
kulturním střediskem Brno přerostly v  roce 1981 troubské 
národopisné slavnosti místní rámec a staly se slavnostmi 
celého brněnského regionu. Okresní národopisné slavnosti 
se v Troubsku konaly v letech 1981 až 1989.

V  roce 1984 byla činnost souboru ovlivněna odchodem 
členů na vojnu. Původní výbor přestal pracovat, což ale 
nemělo podstatný vliv na činnost souboru. Generační 
problém byl řešen postupně, avšak začátkem a koncem 
devadesátých let došlo k  nástupu silných generací. Činnost 
souboru byla poté ještě pestřejší. Kromě Svatodušních 
slavností se soubor zúčastnil dalších akcí: téměř každoročně 
vystupuje na festivalu Brněnsko, tančí a zpívá, vystupuje 
na plesech v Brně, zúčastňuje se natáčení České televize na 
Staré poště, tančí Troubské královničky v  Praze na Žofíně, 
v roce 1995 a 2004 opět MFF Strážnice, Troubské královničky 
v  pořadu ČT Folklorika 2008, vystoupení Francie 2008, 
slavnosti Tuřany 2010 atd.

 Víťa Volánek

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Vážení čtenáři,
opět se hlásíme s  příspěvkem, ve 
kterém bychom vás rádi seznámili 

s novinkami a dalším děním ve škole v roce 2011. Nejdříve 
se vrátíme k  zápisu do prvního ročníku, který proběhl 
koncem ledna. Pro školní rok 2011/12 bylo celkově 
zapsáno 13 dětí. V  průběhu ledna si tradičně naši žáci 
každý týden zabruslili na umělé ledové ploše Ice Arena 
Olympia v Modřicích. Po vysvědčení začátkem února nás 
opět navštívil kouzelník. Také jsme uspořádali dva sběry 
papíru a sběr separovaného textilu. V  únoru proběhlo 
dotazníkové šetření rodičů žáků, jejichž výsledky 
zveřejňujeme na jiném místě listu. Koncem března se 
žáci 5. ročníku zúčastnili srovnávacího testu společnosti 
Scio „Stonožka“, jehož cílem bylo sledování výsledků 

vzdělávání – testování  znalostí, dovedností, klíčových 
kompetencí a studijních předpokladů žáků. Výhodou 
těchto testů je rychlá zpětná vazba pro vedení školy, 
učitele, ale i žáky a jejich rodiče, dále možnost porovnání 
výsledků naší školy s ostatními školami. Výsledky testování 
budou zveřejněny na stránkách školy.

Od 1. do 30. dubna jste si mohli v Obchodní galerii Orlí 
v Brně prohlédnout výstavu výtvarných prací našich žáků 
s  velikonoční tématikou. Zastoupeny jsou zde i práce dětí 
z výtvarného kroužku. Za organizaci i vlastní instalaci výstavy 
a také reprezentaci naší školy obzvláště děkujeme paní 
Macikové, vedoucí výtvarného kroužku. Ve středu 20. 4. jsme 
tradičně oslavili Den Země. Žáci soutěžili v kresbě křídou na 
chodníku před školou. Letošním tématem byly „Velikonoce 
- svátky jara, přírody a zdraví“. Po skončení soutěže jsme 
odměnili všechny kreslíře. Poslední dubnovou akcí byl 
v  pátek 29. 4. „Bosonožský běh“. Jedná se o běžecký závod 
v přespolním běhu, který pořádá ZŠ Bosonohy a účastní se ho 
naši nejlepší běžci. 

Dalším důležitým krokem bylo zapojení školy do 
projektu „Zvyšování kvality“ v  rámci programu „EU peníze 
školám“. V  prosinci loňského roku si naše škola podala 
žádost o fi nanční podporu z  Operačního programu 
Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt byl schválen 
MŠMT ČR v  lednu 2011 a škola se stala příjemcem dotace 
na projekt „Zvyšování kvality“ v  celkové výši 496  084 Kč. 
Cílem projektu je rozvoj výuky čtenářské, informační a 
matematické gramotnosti, výuky cizích jazyků a ICT. Tyto 
cíle budou naplněny vytvářením inovovaných materiálů pro 
výuku. Vzdělávání pedagogů v daných oblastech pak bude 
sloužit jako doplněk, který umožní ještě zvýšit efektivitu 
celého projektu. Hlavním cílem projektu je tedy zlepšení 
podmínek pro vzdělávání na ZŠ, a to jak v oblasti metodické 
(zvýšení kvalifi kace učitelů a inovace výuky), tak v  oblasti 
materiální (možnost nákupu pomůcek a vybavení školy). 
V  průběhu 3 let se vyučující smluvně zapojí do vybraných 
klíčových aktivit vytvářením inovativních materiálů, které 
musí i následně ověřit přímo ve výuce.

V  měsíci květnu chystáme divadelní představení našich 
žáků věnované všem maminkám. Tímto jim zároveň přejeme 
vše nejlepší k svátku!

Bližší informace o naší škole najdete na webových 
stránkách http://zs.troubsko.cz/

Výsledky dotazníkového šetření rodičů žáků ZŠ 

TROUBSKO 

Šetření proběhlo v  únoru 2011 a zúčastnilo se ho 35 
respondentů z celkového počtu dotázaných 45, tj. přibližně 
78% rodičů. Nejméně odevzdaných dotazníků bylo u rodičů 
žáků 5. ročníku, jen asi 50 %. (Pozn.: žáci 5. roč. odcházejí ze 
školy příští školní rok na 2. stupeň a motivace jejich rodičů 
k vyplnění dotazníku mohla být tím pádem snížena.)

Cílem dotazníku bylo hodnocení činnosti školy. 
Hodnocena byla zejména výuka hlavních předmětů (Čj, M. 
Aj). Celkem bylo rodičům položeno 21 otázek. Procentuálně 
bylo vyhodnoceno 17 uzavřených otázek (s výběrem 
odpovědí). Kvůli obtížnosti zpracování nebyly procentuálně 
vyhodnoceny otázky otevřené (s volnými odpověďmi). 
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Otázky a procenta odpovědí:

1. Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky:
 výborná   dobrá s nedostatky neuspokojivá nehodnoceno
 29%   57% 12%  0% 2%

2. Jak hodnotíte vztah vyučující k žákům:
 výborný   dobrý s nedostatky neuspokojivý nehodnoceno
 46%  53%  0%  0% 1%

3. Jak hodnotíte zacházení s dětmi:
výborné   dobré s nedostatky neuspokojivé nehodnoceno
 40% 51%   9%  0% 0% 

4. Jaká je pomoc poskytovaná učiteli u problémů dítěte:
 výborná   dobrá s nedostatky neuspokojivá nehodnoceno
 24% 55% 9% 0% 12%

5. Vzbuzuje škola v dítěti zájem o učení a vědění?
 ano málokdy vůbec ne nehodnoceno
 80% 20% 0% 0%

6. Jak hodnotíte požadavky na domácí přípravu dítěte ze 
strany školy?
 přiměřené přetěžující nedostatečné nehodnoceno
 89%   1% 8% 2%

7. Má dítě obavy ze školního hodnocení?
 stále občas málokdy vůbec ne nehodnoceno
 0% 28%  30% 42% 0%

8. Jaká je informovanost o dítěti ze strany školy:
 včasná  pozdní  objektivní neseriózní nehodnoceno
 66%   5% 21% 8%

9. Jaké je jednání učitele při styku s rodiči?
 taktní málo taktní nevhodné podnětné nehodnoceno
 79% 5% 0% 16% 0%

10.  Mám pocit, že se mohu na učitele obrátit s případnými 
problémy:

 pokaždé  ne vždy  málokdy není to možné nehodnoceno
 89% 9%  2% 0% 0%

11.  Mám pocit, že se na vedení školy mohu obrátit 
s případnými problémy:

 pokaždé  ne vždy  málokdy není to možné nehodnoceno
 75% 8%  3% 0%  14%

12.  Důvěřuji učiteli:
 bezvýhradně   téměř  méně vůbec nehodnoceno

 26% 66% 6%  0% 2%

13.  Důvěřuji vedení školy:
 bezvýhradně   téměř  méně vůbec nehodnoceno
 25%   56% 11%  0% 8%

14.  Činnost školy je celkově:
 výborná   dobrá  s nedostatky  neuspokojivá nehodnoceno
 17%  57% 23% 0% 3%

15.  Domnívám se, že vyučující je nedůsledný:
 stále občas málokdy vůbec ne nehodnoceno
 5%  14%  33%  42% 6%

16.  Myslím si, že škola by měla být důraznější a striktnější 
ve vyžadování povinností a případně i v postizích:

Ano – 36%, Ne - 64%

17.  Dal bych své dítě do této školy znovu:
Ano -  97% , Ne -3%

Mgr. Michal Řihánek, 
ředitel školy

 4.  Co se v obci událo

Setkání seniorů (26. 2.)

Tento příspěvek by se měl spíše jmenovat Moje první 
setkání seniorů, a to proto, že bylo první, které jsem měla 
na starosti spolu s paní Benešovou a paní Kynclovou. Chtěla 
bych poděkovat všem seniorům, kteří se ho zúčastnili, neboť 
pro mě to bylo příjemně strávené odpoledne ve společnosti 
milých lidí. Myslím, že všichni si pochutnali na výborných 
chlebíčcích a sladkém věnečku ke kafíčku. K tanci i poslechu 
hrála skupina Bonus (A. Vašek, J. Popelka). Hrála bezvadně, 
přesně podle vkusu a nálady hostů. Mohli jsme si zatančit 
při různých hudebních žánrech (dechovka, country, pop). 
Ráda bych zmínila mazurku, při které jsme se skvěle bavili. 
Jen škoda, že se tohoto setkání nezúčastnilo více seniorů. 
Doufám, že při dalším setkání, které proběhne buď na 
podzim, nebo opět v  únoru příštího roku, přijdou i ti, kteří 
letos nebyli. Jste srdečně zváni! 

 (HS)

 MASOPUST nebo VOSTATKY ???

Ono je to vlastně jedno. Ať už 
se mu v různých krajích říká ma-
so pust, fašank, vostatky nebo 
karneval, vždy to býval, a stále 

je, jeden z nejveselejších a nejbujařejších svátků roku.
Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy. Nejznámější 
a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené 
s radovánkami a hodováním. Vyvrcholení Masopustu připadá 
na úterý. O půlnoci z úterý na středu, se pochová basa a tím 
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se symbolicky ukončí doba plesů a zábav. Následujících 40 
dnů jsou pak tyto radovánky zapovězeny. Popeleční středou 
totiž začíná půst, který trvá až do Velikonoc. 

Ve všech okolních obcích se v posledních letech závěr 
masopustu přesunul na dny pracovního volna, tedy na 
předcházející sobotu. V  Troubsku však zachováváme zvyky 
v původní podobě. Občanské sdružení K.A.T. Kaťák Troubsko 
pořádá Ostatkovou zábavu tvrdošíjně v  úterý, a to přesto, 
že v  sobotu by byla účast jistě hojnější. Prostě tradice jsou 
tradice. 

Stejně jako Velikonoce, i Masopust je svátek pohyblivý. 
V  roce 2011 připadl závěr této lidové tradice až na březen. 
V sobotu 5. března se sešlo celkem 28 masek a vůz s koňmi na 
masopustní průvod maškar. Masky za doprovodu harmoniky 
prošly celou obcí, aby všechny sousedy rozveselily, a zároveň 
pozvaly na úterní Ostatkovou zábavu. Milým zjištěním bylo, 
že v nejednom stavení se na masopustní zvyky nezapomíná, 
a tak si masky mohly pochutnat na koblížcích, řízcích, či 
jiných dobrotách, nebo si dát skleničku slivovice. Všem, kteří 
masky obdarovali, je třeba poděkovat. Bez vašich fi nančních 
příspěvků by nebylo možné tyto tradice udržovat. Velké 
poděkování patří také všem maskám a panu Pazourkovi 
s  koňmi. Letos byl masek rekordní počet, což  bylo znát na 
atmosféře. Také se nám poprvé podařilo projít celou obec za 
denního světla. Věřím, že příští rok se k nám přidají ještě další 
a pomohou nám udržet tuto krásnou tradici.

Pod maskami se letos ukrývali:
medvěd - Oldřich Valeš, medvědář - Milan Svěrák, slamák 
- Jiří Pospíšil, harmonikář - Aleš Svěrák, smrtka - Milada 
Bartoňková, Pat a Mat- Pavel Bartoněk a Petr Ošlejšek, Pipi 
dlouhá punčocha - Alena Tkáčová a Jitka Del Favero ml., 
čarodějnice - Lenka Svěráková, divoženka - Božena Valešová, 
vodník - Eda Valeš, Zoro mstitel - Matěj Pospíšil, vlkodlak - 
Vítězslav Volánek, faraoni Iveta Lukášková a Zdeněk Vávra, 
Hipies - Lenka Putnová, jeptiška - Veronika Putnová, pirát 
- Karolína Hrušáková, Asterix a  Obelix - Radek Vonšák a 
Petr Hradečný, Sněhurka - Martin Křivánek, strašáci - Jana 
Křivánková a Jakub Doležal, slon - Vlasta Prokopová, kráva - 
Hana Prokopová, trpaslík- Tereza Novotná, Komeťák- Kamila 
Šprinclová a samozřejmě pan Pazourek a koně.

V  úterý 8. března se v Katolickém domě v Troubsku 
konala tradiční Ostatková zábava. V  poloprázdném sále se 
sešlo asi 70 lidí (z toho 13 masek, které měly vstup zdarma). 
K  tanci hrála kapela „Karla Pešla“ a všichni měli na parketu 
dostatek prostoru pro své taneční kreace. Také tombola byla 

dostatečně bohatá. Cen bylo zhruba stejně jako návštěvníků, 
takže pravděpodobnost výhry byla větší, než je na plesech 
obvyklé. O půlnoci proběhlo pochování basy. Milan Svěrák 
v roli faráře a Aleš Svěrák v roli kostelníka vyvolávali z pódia 
básně na dění v  naší obci. Všichni v  sále se tak rozloučili 
s letošním Masopustem.

za K.A.T. Kaťák Troubsko, Milan Svěrák

Nové knihy v naší knihovně

Knihy zakoupené v měsíci lednu a únoru 2011

Patterson, James  Černý tygr
Beckett, Simon  Chemie smrti
Vandenberg, Philips  Odlévač zrcadel
Grisman, John  Mississippské povídky
Soukupová, Petra  Zmizet
Schwarz, Oded  Konzervování
Wilson, F. Paul  Pevnost
Cole, Martina  Těla na prodej
Crichton, Michael  Říše strachu
Rollins, James  Jidášův kmen
  Mapa z kostí
  Černý řád
  Písečná bouře
Smatana, Lubomír  Jánošíci s těžkou hlavou
Bull, Bartle  Čínská hvězda
Parker, Robert  Dvojí hra
Monyová, Simona   Citová divočina
Komenský, Jan Ámos  Labyrint světa a ráj srdce
Pelevin, Viktor  Svatá kniha vlkodlaků
Felt, Karel   Rebel

Další nové knihy najdete na webových stránkách 

knihovny: www.knihovnapodebrad.wz.cz
Pavel Veleba, knihovník

 5.
  Plánované akce

28. 5. sobota - Pohádkový les
25. 6. sobota - Dětský den na Veselce

Podskalák Vás zve na tradiční „tróbské“ SVATODUŠNÍ 

SLAVNOSTI

Program:
Sobota 4. 6. 

20:00 - Předhodová zábava v areálu Sokolovny, hrají 
kapely Special a Tremolo

Neděle 5. 6. 

09:00 - Zvaní na hody  
Sobota 11. 6. 

6:30 - Odjezd na kácení máje a s tím spojený celodenní 
program 

Neděle 12. 6. 

11:30 - Obcházení stárek
15:00 - Krojovaný průvod z Vyšehradu 
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15:30 - Požehnání u kaple Všech svatých
16:00 - Slavnostní program v areálu Sokolovny
20:00 - Hodová zábava v sále Katolického domu
Celou neděli hraje k poslechu a tanci kapela Petrovanka.

(HS)
Pozvánka do divadla

Zahrádkáři Troubsko zvou občany na divadelní 
představení. Divadelní soubor z  Budišova odehraje 
v Katolickém domě veselou operetu ,,Járy Beneše“ s názvem 

„RŮŽE Z ARGENTINY“

Koná se v sobotu 28. května od 18.00 hodin. Předprodej 
vstupenek bude od 25. 4. na obvyklých místech.

Pozvánka na zájezd

Zahrádkáři Troubsko pořádají jednodenní zájezd do 
jižních Čech.

Trasa: Třeboň – prohlídka zámku, Hluboká nad Vltavou – 
zámek a park, Holašovice (selské baroko – UNESCO), Pořežany 
– muzeum – selská jizba, staré automobily, zemědělské stroje.

Zájezd se koná v sobotu 21. května, odjezd autobusu v 7ºº 
od budovy MŠ.

Přihlášky přijímá: Ing. Procházka na ulici Nár. odboje 3, 
pan Doležal na ulici Školní 54. 

 6. Naši jubilanti

V  této rubrice uveřejňujeme jména obyvatel obce 
Troubsko, kteří oslavují 70 let a více. K významným 
kulatým životním výročím: 70, 75, 80, 85…let přejí našim 
spoluobčanům osobně zastupitelé obce a předávají jim malý 
dárek.

Ještě se vracíme k  jubilantům měsíce dubna 2011, kdy 
významné životní jubileum a to 98 let oslavila paní Jůlie 

Böhmová, bydlištěm Nár. odboje 129, která se narodila 24. 
dubna 1913. Současné nejstarší obyvatelce Troubska osobně 
blahopřála paní starostka.

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci 
květnu a červnu 2011 těmto našim spoluobčanům:

 pan Jan Bednář, ulice Pod vinohrady 2, 70 let
 pan Jan Dufek, ulice U rybníka 60, 70 let
 paní Libuše Pavelcová, ulice Vyšehrad 37, 71 let
 paní Zdenka Putnová, ulice Nár.Odboje 9, 72 let
 pan Antonín Čoupek, ulice Nová 3, 72 let
 pan Stanislav Vávra, ulice Ostopovická 28, 72 let
 paní Jaroslava Čoupková, ulice Pod vinohrady 50, 74 let
 paní Růžena Kamenická, ulice Nár. Odboje 53, 74 let
 pan Antonín Buček, ulice Nová 49, 74 let
 paní Božena Škrabalová, ulice Zahradní 16, 75 let
 pan Lubomír Gromszký,  ulice Nár. Odboje 88, 75 let
 pan Jan Helán, ulice U rybníka 14, 78 let
 pan Josef Hanuš, ulice Vyšehrad 31, 80 let
 paní Marie Doležalová, ulice Nár. Odboje 17, 81 let
 paní Jitka Bartáková, ulice Zahradní 3, 81 let
 paní Květoslava Komínková, ulice Jihlavská 26, 82 let
 paní Cecilie Teclová, ulice Nár. Odboje 70, 83 let
 pan Antonín Kozel, ulice Vyšehrad 38, 84 let
 paní Františka Mahnová, ulice Jihlavská 32, 84 let
 paní Jiřina Gabrielová, ulice Pod vinohrady 28, 84 let
 pan Jan Otoupalík, ulice Veselka 3, 85 let
 paní Pěva Králová, ulice Družstevní 10, 85 let
 paní Růžena Vyziblová, ulice U rybníka 44, 88 let
 paní Anna Pazourková, ulice Nár. Odboje 15, 88 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let 
života.

Obec Troubsko

 7.  Sportovní informace

Valná hromada TJ SOKOL ČOS Troubsko (29. 3.)

Usnesení z valné hromady

Valná hromada schvaluje
1.  Zprávu o činnosti TJ za rok 2010 a plán činnosti na rok 

2011.
2. Zprávu o hospodaření TJ za rok 2011.
3. Návrh rozpočtu TJ na rok 2011.
4.  Zvýšení členských příspěvků od ledna 2012 na částku 

250 Kč pro juniory (děti a studující) a seniory, 200 Kč pro 
necvičící členy a 600 Kč pro všechny ostatní cvičence.
Valná hromada zvolila nového člena kontrolní komise 

paní Zbíralovou.

Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise 
za rok 2010.Paní Böhmová se starostkou
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Valná hromada ukládá TJ:
1. organizovat tělocvičnou činnost v tělocvičně i na 

hřišti ve spolupráci s dalšími organizacemi.
2. plnit plán činnosti a rozpočet na rok 2011.

Plán činnosti TJ na rok 2011

1. zajistit opět minimálně stávající rozsah cvičení.
2. zajistit dle potřeby úklid v nářaďovně.
3. udržovat pozemek před sokolovnou v dobrém 

stavu.
4. uspořádat sportovní odpoledne v rámci oslavy 100 

let Sokola v Troubsku.

Petr Molák
starosta TJ ČOS Sokol Troubsko

Zpráva z fotbalového oddílu TJ Sokol 

Troubsko

S nástupem jara se rozběhly i fotbalové 
soutěže okresního formátu. Úvodní 

mistrovské zápasy mají za sebou také hráči našeho oddílu.
Naše první mužstvo dospělých vstupovalo do jarní části 

soutěže z nelichotivého dvanáctého místa tabulky. Za jasný 
cíl jsme vyhlásili umístění se na nesestupovém místě, což by 
znamenalo udržet se ve III. třídě.

První jarní domácí utkání se nám vůbec nevyvedlo. Utkání 
ovlivnila hrubá chyba naší obrany hned na začátku zápasu. 
Nutno ale podotknout, že soupeř byl jasně lepší, přehrával 
nás a prohra 0:3 tak byla ještě milosrdná. Mrzí nás to o to více, 
poněvadž to bylo derby se sousedními Střelicemi a utkání 
navštívilo hodně příznivců. Druhý domácí zápas se Zastávkou 
B byl již z naší strany o poznání lepší a za výhru 2:1 jsme si 
připsali do tabulky důležité tři body. Měli jsme také štěstí, ale 
to, jak známo, přeje připraveným. Soupeř totiž neproměnil 
pokutový kop, a tak se body nakonec nedělily.

K dalšímu utkání jedeme do Moravských Knínic, které 
zatím okupují poslední místo tabulky. Věříme v další bodový 
zisk, i když víme, že žádné utkání nebude jednoduché. 
Prakticky v posledním možném přestupovém termínu jsme 
na žádost hráče uvolnili a na půlroční hostování pustili 
do Cvrčovic Romana Komínka. Roman je ambiciózní hráč, 
a  tak jsme mu hostování ve vyšší soutěži nakonec umožnili. 
Naopak ze Šlapanic k na přestup nám přišel Jan Suchý.

Domácí zápasy hraje naše první mužstvo na jaře vždy 
v sobotu, a to většinou od 13:30 hodin. Tento netradiční čas 
jsme zvolili z důvodu vypomáhání vybraných hráčů z našeho 
béčka v  A týmu. Čerství borci prostě musejí odehrát první 
zápas za áčko. Víme, že to není pro fanoušky optimální, ale 
záchraně podřizujeme všechno.

Družstvo B hraje domácí zápasy také v sobotu, po prvním 
mužstvu, s výkopem od 16:30 hodin. První jarní domácí utkání 
již hráči rezervy odehráli a se svým soupeřem z Rajhradic si 
rozdělili body za remízu 2:2. K následnému utkání zajíždíme 
do nedalekých Radostic. Naše béčko chce navázat na celkem 
úspěšný podzim a pohybovat se ve středu tabulky IV. třídy.

Mladší žáci v prvním utkání porazili stejně staré chlapce 
ze Střelic 6:0. Bravo, jen tak dále. Další dva zápasy odehrají na 
soupeřových hřištích. Domácí utkání kluci hrají vždy v neděli 

v 10 hodin dopoledne. Úkolem pro jarní část je zlepšit obranu, 
protože počet inkasovaných branek je velký. Hlavní ale je, aby 
fotbal a pohyb všeobecně chlapce bavil více, než vysedávání 
u počítače. Tréninky jsou každé pondělí a čtvrtek od 17 hodin 
na travnatém hřišti a samozřejmě mohou přijít noví mladí 
nadšenci pro fotbal (info pan Štrof, tel.: 604 455 800).

V sobotu 26. března jsme pořádali sběr železného šrotu. 
Finanční prostředky získané tímto způsobem budou použity na 
chod fotbalového klubu. Touto cestou děkujeme občanům za 
„železné příspěvky“ před jejich domy.

Zápasy v měsíci květnu a červnu:
 
A2B – III. třída, skupina B – Muži Troubsko A:

 1. 5. Lažánky – Troubsko  v 10.00 hod.
 7. 5. Troubsko A – Drásov  v 16.30 hod.
14. 5. Zakřany – Troubsko  v 16.30 hod.
21. 5. Troubsko  – Deblín  v 13.30 hod.
28. 5. Chudčice – Troubsko v 16.30 hod.
 4. 6. Troubsko – Dolní Loučky  v 13.30 hod.
11. 6. Troubsko  – Zbýšov B  v 13.30 hod.
18. 6. Řeznovice – Troubsko  v 16.30 hod.

 A3B – IV. třída, skupina B – Muži Troubsko B:

 7. 5. Řeznovice B – Troubsko B  v 13.45 hod.
14. 5. Budkovice – Troubsko B  v 16.30 hod.
21. 5. Troubsko B – MFK Modřice B  v 16.30 hod.
29. 5. Mor. Bránice A – Troubsko B  v 16.30 hod.
 4. 6. Troubsko B – Mor. Bránice B  v 16.30 hod.
11. 6. Troubsko B – Dol. Kounice  v 16.30 hod.

 F1B – Okresní přebor ml. žáci – skupina B:

 1. 5. Troubsko – Prštice  v 10.00 hod.
 7. 5. Hrušovany – Troubsko  v 10.00 hod.
15. 5. Troubsko – Střelice  v 10.00 hod.
22. 5. Práce – Troubsko  v 14.30 hod.
28. 5. Vojkovice – Troubsko  v 10.45 hod.
 5. 6. Troubsko – Prštice  v 10.00 hod.
11. 6. Hrušovany – Troubsko  v 10.00 hod.

Srdečně vás zveme na utkání fotbalového oddílu TJ 

SOKOL TROUBSKO.

Jiří Kroupa - sekretář oddílu

Futsal SK Veselka

První odehrané zápasy: 10. 4. na Zastávce: SK Veselka – 
FC Čechie Zastávka 4:4 (branky 2x R. Komínek, J. Dvořáček, 
J. Helán) a SK Veselka – Kalamita Padochov 6:2 (branky 4x R. 
Komínek, 2x J. Dvořáček). Sestava: J. Helán, P. Otoupalík, R. 
Kazda, R. Sedláček, R. Komínek, J. Dvořáček, P. Rejda.

Tabulka po 13.- 14.kole:  skóre   body
 1.  FC Čechie Zastávka   67:38   30
 2.  MSC Jablíčko Letkovice   49:23  29
 3.  SK Veselka  55:40  27
 4.  Japex Ivančice  59:44   23
 5.  Team Budkovice   46:52  20
 6.  Kalamita Padochov  31:48 20
 7.  FC Pitchpunti   44:46   13
 8.  FC Rokytná   31:54   10
 9.  Trafo Padochov   34:71    7
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Zápasy na měsíc květen a červen:
22. 5. na Veselce 

v 9.00hod. SK Veselka – FC Pitchpunti, 
v 11.00 hod. SK Veselka – Trafo Padochov

29. 5. v Padochově 
v 9.00 hod. SK Veselka – Kalamita Padochov, 
v 10.00 hod. SK Veselka – Zastávka

12. 6. v Budkovicích 
v 10.00 hod. SK Veselka – Jablíčko Letkovice, 
v 11.00 hod. SK Veselka – Budkovice

19. 6. na Veselce 
v 9.00 hod. SK Veselka – Japex Ivančice, 
v 11.00 hod. SK Veselka – FC Rokytná

Volejbal ženy SK Veselka

Volejbalistky SK Veselka se zúčastnily 
turnaje v Kuřimi, kde se umístily na 3. místě. 
Teď začaly bojovat ve svých zápasech 
v neofi ciální soutěži Jihomoravského kraje, 

rády by opustily poslední místo. Držíme palce!

Výzva!!!

Volejbalové družstvo mezi sebou přivítá další ženy 

a  slečny, které mají s  volejbalem zkušenosti a jsou 

ochotné chodit alespoň jednou týdně trénovat. Tréninky 

jsou vždy v sobotu v době 16 – 18 hod., v létě pak v době 

18 – 20 hod..  

Bližší informace vám na tel.: 605 387 456 sdělí Hela 
Sedláčková.

Zprávy SK Veselka 

Na hřišti SK Veselka se dokončuje nové hřiště pro Street 
– Ball, chybí už jen složit koš a zažehlit zámkovou dlažbu. 
Od 20. dubna jsou v  provozu kurty na tenis, volejbal 
a nohejbal. Možnost pronájmu po domluvě u pana Čupy, tel.: 
604 631 780.

Provozní doba areálu SK Veselka: 

duben – říjen v době 8.00 – 22.00 hod.

Na základě rozhodnutí výboru SK Veselka se bude celý 
areál hřiště na noc zamykat! Důvodem je ničení vybavení 
dětského hřiště, budov a nepořádek v areálu, ke kterému 
dochází převážně v  noci. Upozorňujeme všechny vandaly, 
že veškeré přestupky a ničení bude řešeno ve spolupráci 
s Policí ČR!

Předseda SK Veselka Pavel Rejda

 8. Historická ohlédnutí

TROUBSKÝ ZÁMEK – ČÁST DRUHÁ

Když měnil král Václav I. svou ves Bosonohy (s ple bánem 
kostela sv. Petra Zdi slavem) za statky v  Me d lánkách, byla o 
této směně sepsána 14. srpna 1237 listina, kterou podepsala 
řada příslušníků vysoké feu dality a významných osob ností 
Brna a také několik dalších svědků, mezi nimiž byli i šlechtici 
z brněnského okolí.

Z  Troubska to byl Ro-
bertus de Trubzco. Není do-
kumentováno, jestli byl ma-
jitelem celé vsi či její části, 
jisté podle přídomku je, že v ní 
sídlil. 

Troubský  zámek je zmi-
ňován až s  příchodem rodu 
Munků z Ivančic (1542–1543). 
Předchůdcem zámku byla 
starší tvrz či opevněný dvůr, 
který je připomínán roku 
1481. (O působení ro du Mun-
ků a Sekenberků v  Troub-
sku bude psáno v  některém 
z příštích čísel Th.).

Seznam majitelů troubského panství, jejichž sídlem 

byl  TROUBSKÝ ZÁMEK

1542 až 1609 rod Munků z Ivančic :
 Matyáš Munka (otec)
 Martin Munka  (první syn)
 Jan Munka  (druhý syn)
 Vilém Munka (vnuk Matyáše,syn Jana)
1609 až 1628 Karel starší ze Žerotína
1628 až 1629 Albrecht z Valdštejna
1629 až 1648 Jan Křtitel, svobodný pán z Vendenberka 
1648 až 1684   Ferdinand, hrabě z Verdenberka

1684 až 1731 Jiří Rupert Hausperský z Fanalu 
 Felician Julius z Fanalu
 Tadeáš z Fanalu 
1731 až 1735 František Říkovský z Dobřic
1735 až 1806 Jan Tomáš Sekora ze Sekenberku (+1740)
 Anna Marie ze Sekenberku 
 Marie Cecílie ze Sekenberku
1806 až 1809 Leopold rytíř Köffi  ler
1809 až 1823 Maxmilián Linz ze Sekenberku
1826 až 1881 Leopold Hodák 
1881 až 1901 Vilém Hodák
1901 až 1913 Ferdinand Hodák

1913 až 1929 Hugo a Josefína Ftačníkovi
1929 až 1948  Bedřich Hochberg (Po válce přijal jméno 

Horský)

1948  vyvlastnění velkostatku
1948 až 1953 Čs. státní statek
1953 až 1977 Výzkumný ústav krmivářský
1977 až 1995  Výzkumný a šlechtitelský ústav pícninářský 

(VHJ Osev)
Po vybudování nového sídla Osevy na Zahradní ulici bylo 

v areálu zámku Výzkumné provozní středisko.

Troubský zámek před sto lety.

 (Úryvky ze zápisníku pamětníka.)

•   „Když se před staletím stavěl zámek u nás  v  Troubsku, ze 
kterého je dnes torzo, musíme myslet na ty, kteří se pro 
stavbu rozhodli,  a také na ty, kteří dávali kámen ke kameni, 
až vyrostla stavba, postavená k  obraně a pro hospodářské 
účely. Nebylo to nikdy honosné sídlo, šlechta, jež jej vlastnila, 
jinde své zámky měla. 

Vstup do zámku
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•   Za dřívějších majitelů byla radost se sem podívat. Všechno 
bylo čisté, opravené, park mezi věží a hlavní budovou s mnoha 
krásnými stromy a upravenými záhony.

•   Zámecká zahrada, ve které byl také les, v  něm červená 
kaplička, později zbořená při hledání domnělého pokladu. 
Bylo to zbytečné, poklad se nenašel.

•   V parku bazén, v něm zlaté rybky, uprostřed bazénu skalka, na 
ní děvče a chlapec s deštníkem, z něhož neustále kapala voda.

•   Zámecká zahrada byla plná ovocných stromů, květin, 
skleníků. Byla pečlivě upravena, přinášela mnoho užitku.

•   Pod zámkem, který stojí na pilířích, byla voda a my kluci 
jsme zkoumali jak je hluboká. Část podzemí bylo odvodněno 
a upraveno na skladiště. Mnoho se změnilo. Tam, kde je dnes 
kravín, tam stávala kovárna. Pan Pohanka tam bušil do ocele 
a pěstoval také včely. Mnoho úlů měl jeho včelín, postavený ve 
velké jámě, vysázené stromy, keři a květinami. Byla to taková 
velká zmola, hned vedle kovárny. A když pan Pohanka vytáčel 
med z plástů, tak se kluci měli dobře.

•   Za kovárnou byl vchod do velikého sklepa, hlubokého 
a dlouhého. Z něho šly tajné chodby neznámo kam. 

•   Když přišly žně nebo podzimní orba, tak nás kluky lákalo 
pozorovat parní lokomotivu, která poháněla mlátičku. Jiní 
sedláci měli na pohon mlátičky koně. Ti otáčeli převodovým 
zařízením, žentourem a dále řemenem na mlátičku. Na 
podzimní orbu se používala parní oračka. Byly to lokomobily 
pojízdné a tahaly na laně pluh. Lano se navíjelo na buben pod 
kotlem mezi koly. Pluh měl několik radlic a řídil se volantem. 
Kolikrát nebylo vidět z  jednoho stroje na druhý, jak byly od 
sebe daleko. Velké lány byly zorány rychle a dobře.“

Původní zahradní pavilony, vybudované v zámecké 
zahradě v době Sekenberků. 

Pavel Veleba
 (podklady soukromé a staré kroniky)

 9. Příspěvky od občanů

Škola v Troubsku

V roce 2004 jsme se s rodinou přestěhovali do Troubska 
a musím říci, že se nám zde žije dobře a pomalu se stáváme 
troubskými patrioty. Hned po přestěhování nastoupil starší 
syn do 1. třídy místní základní školy, což jsme považovali 
za velkou výhodu. Nemusel dojíždět do Brna a získal doma 
spoustu kamarádů. Troubsko se stalo jeho opravdovým 
domovem a nejen pouhou noclehárnou. V letošním školním 
roce začal do 1. třídy chodit i mladší syn. Ani vteřinu jsme 
neuvažovali o tom, že by neměl nastoupit do místní školy. 
Dost nás ale překvapilo, že dětí v troubské škole ubývá, i když 
mateřská školka praská ve švech. Rodiče zřejmě raději vozí 
své školáky do brněnských škol. 

Kladu si proto otázku, proč tomu tak je?

Prý je to proto, že místní škola není dost dobrá. Moc to 
nechápu. Z vlastní zkušenosti jsem přesvědčena, že děti 
jsou v místní škole připravovány stejně dobře jako v jiných 
školách. Ostatně ve školním roce 2008/09 byli žáci naší školy 
podrobeni srovnávacím testům a pokud vím, výsledky nebyly 
nijak špatné.  A co je možná i důležitější než tolik propagované 
testování - oba chlapci byli a jsou ve škole spokojeni, přišli 
tam se známými kamarády z mateřské školy a do známého 
prostředí. A rozhodně nejsou hůř připravováni, než žáci jiných 
škol. O tom svědčí synovy výsledky na vyšším stupni v Brně. 

Myslím, že školáci v Troubsku ani nejsou ošizeni 
o  mimoškolní zájmové činnosti. V této souvislosti musím 
vzpomenout velmi zdařilé školní divadelní představení 
z roku 2009, v němž vystupovali všichni žáci školy jako jeden 
kolektiv. Starší syn rád vzpomíná na troubskou školu a mladší 
chodí do školy rád. A to je na prvním stupni veledůležité. Jen 
tak vznikají správné sociální vazby, o kterých se často učeně 
píše. Proto bych se ráda obrátila na rodiče školou povinných 
dítek, nepodléhejte žádným poplašným zprávám a nevěřte 
přehnaným představám o přednostech velkých městských 
škol. Mělo by platit, že ta naše je nejlepší.

Ing. Jana Doležalová

Poštovní schránka očima doručovatelky

Ke zlepšení fi nanční situace jsem jako důchodkyně-vdova 
přijala nabídku roznášení reklamních tiskovin. Jak je nám 
všem známo, těchto nabídek značně přibývá. Obchodníci se 
snaží své zboží doporučit a hlavně prodat.

Dovoluji si tímto upozornit, že značná část domovních 
dopisních schránek je již velmi stará a nevyhovující pro 
takové množství letáků. Některé schránky jsou příliš malé 
a také silně zkorodované /zvláště ve staré zástavbě/.

Pokud si majitelé nepřejí doručování nabídkových 
tiskovin, bude vhodné, když upozornění nalepí na schránku. 
V opačném případě bude žádoucí nevyhovující schránky 
vyměnit za větší, případně přidat část pro „NOVINY“.

Markéta Zbíralová

Křížovka s tajenkou – tentokrát s vtipem

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou .................. 
(1. část tajenky) náhodou Velikonoce?“ „Ne ty budou až za 
dva.................. (2 .část tajenky). Proč se ptáš?“
„No, že jsem si ve škole vykoledoval .................. (3. část tajenky)!“

Pavilon na Zámecké ulici Pavilon na ulici Polní

Přestavěný pavilon na ul. Polní
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 3.část 1.část 2.část
  tajenky tajenky tajenky

Tajenku – text celého vtipu - můžete poslat na e-mail: 
zpravodaj.th@seznam.cz. První tři správné odpovědi budou 
odměněny drobným dárkem a jména výherců zveřejníme 
v dalším čísle zpravodaje.

Vyhodnocení tajenky z čísla č. 95: JARO SE BLÍŽÍ

Výherkyně:

Hedvika Vítězová, Národního odboje 123, Troubsko 
Markéta Zbíralová, Vyšehrad 60, Troubsko
Marie Partyková, Národního odboje 19, Troubsko
Všechny uvedené ženy si vyzvedly na Obecním úřadě 

sladkou výhru.
 (BK)

 10.  Jak se máte, sousede?

Znak obce Troubsko – doplnění

Zatímco do roku 1990 bylo umožněno užívání 
svých znaků téměř výhradně lokalitám se statutem 
města či městečka, zákon o obcích č. 367/90 Sb. 

zpřístupnil tento symbol samosprávy všem obcím. Zmíněný 
zákon vyhradil udělování obecních znaků a nově i praporů 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V rámci Poslanecké 
sněmovny dnes pracuje komise pro heraldiku, která návrhy 
obcí posuzuje, schvaluje a stanoví jejich ofi ciální popis.

Konečné rozhodnutí o udělení práva používat 
obecní symboly vydává předseda Poslanecké sněmovny. 
Obnovením práva užívat obecní symboly se v českém státě 
obnovila staletá tradice v minulosti násilně přerušená. Od 
nabytí platnosti zákona o obcích požádalo o právo používat 
své obecní symboly několik set obcí v ČR. Také naše obec 
této možnosti využila, promarnila se však možnost vytvořit 
a nechat současně schválit i druhý symbol obce – prapor.

Při návrhu obecního znaku (praporu) se vždy vychází 

z pečetí a erbů šlechtických rodin, které tu kterou obec vlastnily. 
V  době, kdy se pečetě začaly více používat, jako potvrzení 
různých listin a p., byly i pro šlechtické Troubsko vytvořeny 
pečetě dvě, poněvadž Troubsko bylo rozděleno na dvě části. 
Větší a podstatný díl patřil Troubsku, menší díl patřil řečkovické, 
jezuitské části. Obě části měly své rychtáře, purkmistra.

Pro potřeby prvního, tedy většího dílu vsi, byl v roce 1662 
pořízen typář s vinným keřem, nožem a radlicí – umístěné na 
štítu, nad kterým byl uveden letopočet 1662. Byla to pečeť nová. 
To celé bylo uvnitř mezikruží, na kterém bylo napsáno: PECZET 
DIEDINY TRAVBSKE. V  období, kdy Troubsko bylo městysem, 
i po roce 1918, se používala razítka s  drobnými odchylkami 
pečetního znamení většího dílu (i s nápisem městys).

Z téže předlohy vychází i návrh znaku Troubska výtvarně 
zpracovaný Janem Bukovanským a udělený obci předsedou 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 29. března 1993. 
V modrém štítu je vpravo zlatý stonek vinné révy se dvěma 
hrozny a třemi listy, vlevo jsou vedle sebe stříbrný vinařský 
nůž a stříbrné krojidlo (přesný popis).

Dne 14. dubna 1995 se starosta obce Vladimír Ryba 
a jeho zástupce Stanislav Vlach, zúčastnili slavnostního 
shromáždění, které se konalo v Praze, v budově Parlamentu 
České republiky. Zástupci obce převzali s  rukou předsedy 
Parlamentu ČR, Milana Uhdeho, znak obce Troubsko (pro 
užívání znaku byla vydána obecní vyhláška).

Řečkovičtí jezuité používali pro svůj menší díl pečeť 
s krojidlem, nožem a radlicí (jiný popis uvádí krojidlo a dvě 
radlice). Taktéž to bylo uvnitř mezikruží s nápisem: 

STRVTZ, COLLEGIO SOC. JESV SEITHEN (societatis)
(Troubsko (Strutz), koleje řádu jezuitského strana) 

Pavel Veleba (podklady soukromé a staré kroniky)

A přišlo jaro!

A přišlo jaro! Každý soused z  naší obce, 
kterého jsem se zeptala „ Jak se vede, 
sousede?  mně dal tu stejnou odpověď: 

„Už je to fajn, je jaro“. Zkrátka všichni sousedé jsou rádi, 
že je jaro! Den je delší, je teplo, všechno se začíná zelenat, 
pučet, kvést. Je to opravdu start pro dobrou náladu. Přesně 
jak se říká v  jedné z  mnoha jarních pranostik: „Zima je 

trýzeň, jaro je přízeň““ I když při slově přízeň mne první 
napadne pravdivé přísloví: „Po přízni řízni!“, je taky pravdivé, 
ale o tom až jindy. V  jiné pranostice se zase říká: „Kam se 

první bouřka ponese, tam také všechny ostatní za ní se 

nesou“. O tom bych se ráda přesvědčila. Tak si počkám na 
první bouřku a budu sledovat (samozřejmě v  bezpečí za 
oknem), kam se ponese. Další z  jarních pranostik vychází 
ze životních zkušeností: „Plevel dokáže rolníka položit na 

obě lopatky“. Tak na tuto pranostiku se můžeme opravdu 
spolehnout. Po zasetí něčeho užitečného do krásného 
čistého záhonu většinou ze sadby vykoukne pár rostlinek. 
Zato plevele, který tam nikdo nezasel, vykoukne několik 
druhů a v celých rodinkách. Pokud ho stálým okopáváním 
nepřesvědčíte, že tam pro něj opravdu místo není, objeví 
se znovu. A znovu a znovu! Věřím, že většina sousedů tohle 
může potvrdit z vlastní zkušenosti. I když všech plevelů se 
nezbavujte, protože další jarní pranostika říká: „Je - li z jara 

mnoho bodláčí, bude pěkný podzimek“. A takový pěkný 
podzimek není na škodu. 
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1 - tác; 2 - opak začátku; 3 - obloha; 4 - kosmos; 5 - lehce 
pokropit; 6 - druh pohonné hmoty; 7 - silnější látka; 8 - čas 
oběda; 9 - letní měsíc; 10 - spojka; 11 - nástroj pro nabírání 
hmoty; 12 - poděkuj; 13 - pohyblivá část motoru; 14 - 
odložení; 15 - lotr; 
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Ale zpátky k jaru. Milí sousedé, přeji vám krásné sluníčkové 
jaro a pohodovou náladu a přikládám ještě pár jarních pranostik: 

„Suchý březen, mokrý duben, chladný máj, 

v stodolách háj.“

„Jaro všem otec i máti, hladí a káže pracovati.“

„Květen vodu nosí, červen louku kosí.“

(HS)

 11. Zdravý životní styl

 Správné stravovací návyky 

a zdravý životní styl

Množství jídla

•   Snažte se udržet rovnováhu mezi množstvím přijatého jídla 
a množstvím vydané energie.

•   Přijímá-li tělo více energie, než kolik jí vydá, tak se ukládají 
tuky do zásoby.

•   Pokud chcete hubnout, tak musíte přijmout méně energie, 
než kterou vydáte.

•   Na zhubnutí 1 kilogramu tělesného tuku je třeba energetický 
defi cit 25 000 – 30 000 kJ.

•   Průměrný denní energetický příjem české populace je cca 
10 000 kJ.

Živiny
•   Tělu musíte dodávat všechny základní živiny, vitamíny, 

minerály a vlákninu.

•   Bílkoviny 

✦  Jsou stavebním kamenem našeho organismu.
✦  Zpomalují trávení, mají největší sytící schopnost ze 

všech potravin a na jejich strávení vydáme nejvíce 
energie, stabilizují krevní cukr.

✦  Pokud konzumujete nedostatek bílkovin, tak organismus 
„rozkládá vlastní svalstvo“, aby bílkoviny získal.

✦  Optimální množství bílkovin je 0,9 g na kilogram tělesné 
váhy – pokud nehubnete a pokud nesportujete – 
v tom případě je potřeba vyšší. Většinou přijímáme tak 
polovinu z potřebného množství bílkovin.

Pro představu uvádím obsah bílkovin v  některých 
potravinách v následující tabulce:

potravina - 100 gramů obsah bílkovin v gramech

Vejce celé 1 kus   7,6
Maso hovězí zadní   19,2
Maso vepřové libové   18,2
Kuře – průměr   21,6
Losos  23
Tuňák   21
Šunka   21,4
Čočka (100 g nevařené)   26,9
Fazole (100 g nevařených)   23,7

Hrách (100 g nevařených)   23,7 

1.   Tuky – dříve se doporučovalo omezit tuky na minimum, 
dnes jsou součástí zdravé stravy, i když jsou energeticky 
velmi vydatné. Důležité jsou také proto, že jsou v nich 
rozpustné vitamíny.

✦  Měly by tvořit zhruba 25-30% celkové energetické 
hodnoty – tj. tak 35 – 40 gramů.

✦  Na špatném zdravotním stavu našeho národa má podíl 
právě nadměrná spotřeba živočišných tuků a nedostatek 
rostlinných tuků.

2.   Sacharidy – tvoří základ stravy, jsou hlavním zdrojem 
energie pro tělo.
✦  Jednoduché 

✧  uvolňují se rychle do krve, mají rychlý nástup a jejich účinek 
trvá v těle kratší dobu, slouží jako rychlý zdroj energie.

✧  Ovlivňují hladinu krevního cukru. Výkyvy (pokles) 
hladiny cukru v krvi vyvolává řadu nepříjemných pocitů, 
které nás „ženou“ ke konzumaci něčeho sladkého nebo 
vůbec potřeby jíst (vlčí hlad), což nás na chvíli uspokojí, 
ale opět rozhoupe hladinu cukru. Celý tento „proces“ se 
opakuje a vede k ukládání tuku v organismu.

✧  cukry
✦  Složené 

✧  uvolňují se do krve postupně, vydrží v těle aktivně plnit svoji 
roli delší dobu, než sacharidy jednoduché. V jídelníčku by 
měly mít přednost před jednoduchými cukry.

✧  Rýže, brambory, těstoviny, obiloviny, pečivo atd.

Stravovací režim
1. snídaně - 20% denní energetické spotřeby
2. svačina – 10 %
3. oběd – 30%
4. svačina – 10%
5. večeře 25%
6. druhá večeře 5%
Jezte pravidelně nejlépe 5-6x denně pokud možno 

v  pravidelných intervalech – tzn. jíst po 2,5 – 3 hodinách, 
poslední jídlo 2-3 hodiny před spaním. Nebudete pak mít 
pocit hladu, zabráníte nárazovému přejídání a také tloustnutí. 
Nevynechávejte snídani, která je startem do nového dne.

Snažte se, aby váš energetický příjem nebyl vyšší než 

výdej. 
Pokuste se z ovoce a zeleniny udělat součást každého 

jídla a do jídelníčku je zařadit 5krát denně.
Nahraďte potraviny z bílé mouky celozrnnými a tučné 

mléčné výrobky zakysanými s  nižším obsahem tuku. 

Přednost dávejte bílým libovým masům před tučnými 
červenými. Zařaďte do jídelníčku také ryby. 

Sladkosti, slané pochutiny a  uzeniny jsou potraviny, 

které obsahují prázdné kalorie a bez kterých se zcela jistě 

obejdete.  
Tekutiny jsou stejně důležité jako kvalitní strava – 

přijímejte je v dostatečném množství 2 - 3 litry denně, nejlépe 
v neslazené podobě. 

Zdravé stravovací zvyklosti se velmi snadno učí 

v dětském věku. 
(EŠ)

 12. Žijí také s námi

Oblíbený domácí mazlíček – leguán zelený

Tento krásný ještěr nám svým vzhledem připomene dobu 
dinosaurů nebo nás zavede do doby pohádkových draků. 
Leguán zelený je asi nejznámější ještěr, který dosahuje délky 
až 1,5-2 m, přičemž ocas zaujímá dvě třetiny délky těla. Samec 
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má velký hrdelní lalok a hřbetní hřeben z kožních ostnů, který 
se táhne po celé délce těla. 

Ve volné přírodě se leguán zelený vyskytuje od jižního 
Mexika po střední část jižní Ameriky. Obývá většinou tropické 
deštné pralesy podél řek. Většinu času tráví ve větvích nad 
hladinou řek, kde se ve dne sluní a v ranních a večerních 
hodinách slézá na pastvu do bylinného podrostu. Při nebezpečí 
se vrhá ze stromů do vody, je to dobrý plavec. Dlouhý ocas 
používá v obraně jako bič, při útěku jej může odhodit. Samice 
klade 20-40 vajec, které zahrabává do země, po zhruba 120 
dnech se líhnou mláďata dlouhá 20 cm. Leguáni jsou převážně 
býložravci, hmyz tvoří část potravy mláďat a dospívajících 
jedinců. V dospělosti se živí býložravě, listy a plody.

Dospělý pár - 150 cm dlouzí - potřebuje terárium 
asi 200 x 200 x 150 cm. Mláďatům stačí menší terárium, 
jednak z  důvodu velikosti a jednak kvůli ochočení, protože 
mláďata se v  menším prostoru tolik nebojí. Do terária je 
vhodné dávat větve ke šplhání, které by měly mít v průměru 
alespoň tolik cm, jako je průměr těla ještěra. Nutná je 
nádrž s vodou ke koupání. Ve dne by se měla teplota 
v  teráriu pohybovat mezi 25-35 °C a v noci mezi 20-22 °C.
Mláďata krmíme nejen rostlinou potravou, ale přidáváme 
také hmyz, hlavně cvrčky. Dospělé jedince krmíme především 
rostlinou potravou, a to lučními bylinami (hlavně pampeliškami), 
listovou zeleninou a ovocem, přidáváme minerály a vitamíny, 
pro dostatek vápníku přidáváme drcenou sépiovou kost či 
vaječné skořápky. Při nedostatku zeleného krmiva v zimě 
je vhodné přidávat k ovoci kompletní krmivo pro leguány 
v granulích. Živočišnou stravu dospělým jedincům nedáváme, 
živočišná strava jim může způsobit velké zdravotní potíže.
Leguán zelený patří spolu s ostatními leguány a např. varany 
mezi nejinteligentnější zvířata v celé plazí říši. Je dokonce 
schopen se naučit vnímat pozitivně lidskou přítomnost 
a  dokonce ji i vyhledávat. Pokud budete věnovat čas jeho 
socializaci, zjistíte jak inteligentní a vnímavý ještěr leguán 
je. Navíc, vzhledem k velikosti těchto ještěrů je určitý druh 
socializace nebo ochočení velice žádoucí.     (ZJ)

 13.  Troubský hrnec

Troubské masopustní koblížky

Troubské hospodyně nepečou podle receptur, proto jsou 
uvedené dávky přibližné. Podle jedné hospodyňky z Veselky, která 
mně výstřižek z novin s receptem zapůjčila, jsou velmi chutné.

Na 1 kg hladké výběrové mouky, 8-10 žloutků, 3 

lžíce rumu, mezi prsty osolit, za jednu korunu kvasnice¹, 

necelý ½ l mléka, může, ale nemusí být citrónová kůra, 

cukru se přidává hrstka do kvásku, který děláme z části 

mléka. Tuk se nedává, protože se smaží na sádle.

¹ za korunu kvasnic - myšleno v roce 1985
Všechny potraviny, které potřebujeme na koblížky, je dobře 

nechat do rána na teplejším mís tě, aby, než je zaděláme, měly 
stejnou teplotu. Do kvásku rozmícháme žloutky a přidáme 
další ingredience. Dobře vypracujeme a necháme na teplém 
místě vykynout. Na vále vyválíme plát, ze kterého vykrajujeme 
kolečka. Na polovinu z nich dáme náplň, přiklopíme druhým 
kolečkem a dobře na okrajích spojíme stisknutím. Přikryjeme 
bílým plátnem ještě trochu na vykynutí. 

Do kastrolu se silnějším dnem rozehřejeme sádlo. Má ho 
být na dva prsty rozpuštěného. Koblížky vkládáme vrchní 

stranou dolů a kastrol přikryjeme poklicí. Smažíme na malém 
ohni. Po obrácení už poklici nepřikládáme. Hotové dáme 
okapat na prkénko a obalujeme v  cukru s  vanilkou nebo 
vanilkovým cukrem.

Náplní bývá a je dodnes v Troubsku rybízová marmeláda, 
také však ořechová nebo maková nádivka. Dvě poslední, 
každou zvlášť pomeleme a zalijeme mírně mlékem, ve které 
jak ořechy, tak i mák povaříme. Ochutíme cukrem a rumem.

Pavel Veleba

Dále Vám nabízíme historický recept, který byl kdysi 
v Troubsku velmi oblíben.

Povidlové řezy

Suroviny: 40dkg hladké světlé mouky, 30 dkg mletého 
cukru, 2 kávové lžičky kakaa, 1 kávová lžička jedlé sody.

Vše promícháme v míse a přidáme ¼ litru mléka, 2 celá 
vejce, 5 polévkových lžic oleje, 15 dkg povidel (nejlépe 
domácích), smícháme a dáme péct. 

Po upečení necháme vychladnout, poté rozřízneme 
uprostřed a potřeme krémem.

Krém: uvaříme puding z ½ litru mléka, 1 balíčku 
vanilkového pudingu a 15 dkg mletého cukru. Až puding 
vychladne, přidáme 25dkg másla a dle chuti rum. Nakonec 
řezy můžete posypat kakaem. 

Dobrou chuť i v jiné než masopustní době!
 (HS)

 14. Inzerce
 

� Dětský svět Kvítek – MINIŠKOLKA KVÍTEK – zahájila 

zápisy dětí na školní rok 2011/2012. Miniškolka je pro 
děti od 1,5 roku, dopolední program plný písniček, pohádek, 
malování, cvičení a hraní. Bez rodičů.
Informace na.tel.: č.: paní.Sedláčková 605 387 456, paní.

Fialová 604 84  740.

� Tenis – hodiny pro jednotlivce, ale i skupiny

Máte rádi tenis? Chcete ho i Vy umět hrát? Tak právě pro Vás, 
ať jste děti nebo dospěláci, jsou určeny hodiny tenisu pod 
vedením Janči.
Výuka: Veselka nebo Popůvky, čas, místo a bližší informace 
po dohodě s instruktorkou.
Kontakt: Jana Bělohlávková. tel: 733 71  307.

� Chrámový sbor Troubsko hledá nové členy

Sbor je otevřen každému, kdo rád zpívá. Hlavně bychom 
uvítali muže do skupiny tenoru a basu. Zkoušky jsou každý 
čtvrtek od 18:00 hod. v kostele v Troubsku.
Kontakt: tel.: 605 53  064.

� HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve 
vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: 774 248 403.

� KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno 
stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, 
tel.: 776 637 839.
� KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. 
Dohoda jistá, tel.: 776 809 213.
� KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší 
i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý 
kupec. Tel.:  546 220 361. Zn. Brno i okraj.

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



14.

10.990,-
16.490,-

PO– PÁ: 10–20
SO – NE: 10 –18
OC Campus Square, Brno-Bohunice

www.cyklopoint.cz

- 40%

NA KOLO ZA SUPER CENY

CROSSWAY TFS 700-V

Zpravodaj Troubský hlasatel, zdarma. Vydavatel: Obec Troubsko,(www.troubsko.c), Počet výtisků: 680 ks, Vychází: 6 x ročně, 
Redakční rada: Blanka Končická (BK), Helena Sedláčková (HS), Eva Šmahlíková (EŠ), Oldřiška Kališová (OK), Zuzana Jasinková (ZJ), 
Petr Kaniok - korektury textu. Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz, Registrace MK ČR E 10287, 

Grafická úprava a tisk: PROTIS spol. s r.o., Podolí, www.protissro.cz, Uzávěrka dalšího čísla: 20. 6. 2011, Distribuce: červenec 2011.

OFSETOVÁ TISKÁRNA

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

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

www.protissro.cz

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

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

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

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


