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 1. Slovo na úvod – Zápisník starostky

Zdravím všechny spoluobčany ke konci roku 2011. Chce 
se mi říci, že čas běží jako bláznivý, neboť jsme se jen před 
malou chvilkou vrátili odpočatí z dovolené a ejhle, už bude 
zase konec roku. Už se můžeme společně těšit na čas vánoční 
spojený s rodinou, dárky a pohodou. A také na čas, který nás 
nutí se trochu zastavit a popřemýšlet, co je pro nás důležité. 
Jestli vygruntovaný dům, velký stromeček, plno drahých dár-
ků, nebo jen čas strávený v klidu s rodinou.

V  tomto malém zamyšlení se chci zmínit o  osudu, kte-
rý zasáhne vždy, když to nejméně čekáme. Sám rozhodne 
o tom, jestli nás potěší a nadělí nám štěstí anebo nás zasáhne 
tragédie v rodině.

Chci vám popsat nelehkou situaci, která se stala našim 
spoluobčanům, mladým lidem s malým dítětem, kteří během 
okamžiku přišli o střechu nad hlavou. Osudný listopadový ve-
čer zachvátil plameny nově opravený domek na Veselce. Ro-
dina, která velmi nedávno zrekonstruovala domek a těšila se, 
jak prožije vánoční svátky už ve svém, bohužel přišla úplně 
o všechno.

Proto vás prosím, vážení spoluobčané, pomozme jim.
Obec nabídla pomoc jako první. Požádala Komerční ban-

ku, u které má vedený účet, o založení nového účtu pro po-
stiženou rodinu. Banka se rozhodla ke vstřícnému kroku a tak 
účet, který byl založen, bude veden rok bezplatně. Na tento 
účet mohou přispívat všichni občané, kterým není lhostejné 
neštěstí druhých, a chtěli by rodině fi nančně pomoci. V jejich 
tíživé situaci materiální pomoc ztrácí smysl.

Zastupitelstvo obce Troubsko schválilo nejen bezplatné 

poskytnutí kontejnerů na odstranění suti, protože z domku 
možná zůstanou jen obvodové zdi, ale také fi nanční pomoc 
v částce 50.000,- Kč.

Rodina chce po  všem zůstat v  naší obci a  zamýšlí začít 
znovu se stavbou rodinného domku. Nyní se však potýká 
s problémem, kde bydlet. Uvítala by tedy také  pomoc v po-
době krátkodobého podnájmu.

Děkuji vám všem za poskytnutí jakékoliv fi nanční částky, 
která této rodině pomůže lépe snést následky neštěstí.

Nakonec vám všem, milí moji spoluobčané, přeji krásné 
prožití svátků vánočních a do nového roku 2012 hlavně hod-
ně zdraví, spokojenosti, elánu, štěstí a úspěchů.

Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko

 2. Obecní úřad informuje

USNESENÍ č. V  Zastupitelstva Obce Troubsko ze dne 

21. 11. 2011

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Doplňuje program jednání:  
o bod 6a – dodatek č. 2 k nájemním smlouvám pro MUDr.

Mádrovou, Uhlířovou a Eneva;
o bod 18a – žádost o poskytnutí dotace na přímé náklady 

na vzdělání pro ZŠ a MŠ;
v bodě 15 oprava textu místo slova „ochrany“ patří „po-

moci“;
přesunutí bodu 13 a 14 za bod 3 – bude to bod 3a, 3b.

Schvaluje:
Usnesení č. V/1 - Program s  doplněním bodu 6a, 18a, 

opravu slova v bodě 15 přesunutí bodu 13 a 14 za bod 3;
Usnesení č. V/4  - Darovací smlouvu mezi TJ Sokol Troub-

sko a Obcí Troubsko;
Usnesení č. V/5  - Směnnou smlouvu mezi Obcí Troub-

sko a panem Romanem Turečkem p.č.233/4 za p.č. 1457/22 
a 1457/188;

Usnesení č. V/6 -  Vypuštění z programu bod č. 6 - dodatek 
č.1 k nájemní smlouvě; SK Veselka. Důvodem je prověření ná-
ležitostí předloženého Dodatku ve spolupráci s JUDr. Suryn-
kovou;

Usnesení č. V/6a –Dodatek č.2 k nájemním smlouvám pro 
MUDr. Mádrovou, MUDr. Uhlířovou a MUDr. Eneva;

Usnesení č. V/7  -  Pravidla pro používání peněžních pro-
středků fondu rozvoje bydlení, 
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Zrušení OZV č. 1/2000 a OZV č. 2/2006;
Usnesení č. V/8a -  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 

o místním poplatku za užívání veřejného  prostranství;
Usnesení č.V/8b -  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 

o místním poplatku ze psů;
Usnesení č. V/8c  - Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 

o  místním poplatku za  provozovaný výherní  hrací přístroj, 
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lo-
kálního herního systému;

Usnesení č. V/9a  -  Vnitřní směrnici č. 4/2011 o inventari-
zaci;

Usnesení č. V/9b –  Vnitřní směrnici č. 5/2011 odpisování 
majetku;

Usnesení č. V/10 – Rozpočtové opatření č. 6/2011;

Schvaluje: 
Usnesení č. V/11 – Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi 

Městem Rosice a Obcí Troubsko s doplněním bodu IV. doba 
trvání smlouvy na jeden kalendářní rok a následně po vyhod-
nocení s uzavřením smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 3 kalendářní měsíce;

Usnesení č. V/12 – Dohodu o provedení stavby a smlou-
vu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Troubsko a Vírským oblastním vodovodem;

Usnesení č. V/15 – Smlouvu o zajištění právní služby a po-
moci mezi Obcí Troubsko a JUDr. Jiřinou Surynkovou, advo-
kátkou;

Usnesení č. V/16 – Pravidla rozpočtového provizoria Obce 
Troubsko v předloženém znění; 

Usnesení č. V/17 – Smlouvu o  zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Troubsko a Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových;

Usnesení č. V/18 – Finanční příspěvek Katolickému domu 
Troubsko ve výši 30.000 Kč na zlepšení kulturně-estetického 
prostředí v sále Katolického domu (výměna okenních závěsů 
a záclon);

Usnesení č. V/18a- Finanční dotaci na  mzdy ZŠ a  MŠ 
Troubsko ve  výši 150.000 Kč (s  tím, že se radě obce ukládá, 
ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ Troubsko, zpřesnit předlo-
žené podklady k žádosti o fi nanční dotaci a předložit na nej-
bližším zastupitelstvu obce vyúčtování mezd ZŠ a MŠ Troub-
sko za rok 2011);

Usnesení č. V/19 – Nevratný fi nanční příspěvek – pomoc 
v nouzi – p. Špatný a p. Kutalová ve výši 50.000 Kč a bezplatné 
poskytnutí kontejnerů na odpad.

Bere na vědomí: 
Přesun bodů 13 a 14 za bod 3 – bude to bod 3a, 3b;
Usnesení č. 3 Kontrolu plnění úkolů usnesení z minulého 

zasedání;
Usnesení č. V/3a Zprávu fi nančního výboru;
Usnesení  č. V/3b Zprávu kontrolního výboru.    
 

Ukládá : 
Radě obce, ve spolupráci s  ředitelem ZŠ a MŠ Troubsko, 

zpřesnit předložené podklady k  žádosti o  fi nanční dotaci 
a předložit na nejbližším ZO vyúčtování platů zaměstnanců 
ZŠ a MŠ Troubsko za rok 2011.

Neschvaluje: 
K bodu 16 doplnění termínu platnosti pravidel rozpočto-

vého provizoria na rok 2012.

Pravidla pro používání peněžních prostředků fondu 

rozvoje bydlení 

V návaznosti na jednání zastupitelstva obce ze dne 21. lis-
topadu 2011 předkládáme občanům Pravidla pro používání 
peněžních prostředků fondu rozvoje bydlení. Dokument se 
po schválení zastupiteli stal dalším interním předpisem obce. 
Na  základě těchto pravidel pak obec začne půjčovat obča-
nům volné fi nanční prostředky, které jsou k dispozici na účtu 
tohoto fondu. V současné době je k dispozici cca 250 tis. Kč 
a  podávat první žádosti o  poskytnutí úvěru lze nejdříve od 
1. ledna až do 31. března 2012. Níže občanům předkládáme 
tato pravidla:

Článek 1

Účel Fondu

1.  Fond rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) byl zřízen rozhod-
nutím zastupitelstva obce Troubsko dne 21. listopadu 
2011.

2.  Fond je určen k poskytování dotovaných úvěrů (dále jen 
Úvěr) na  opravy, rekonstrukce a  modernizace (dále Sta-
vební práce):
a)  nemovitostí určených zcela k bydlení (tj. byty, rodinné 

domy, obytné domy o více bytových jednotkách apod.) 
na území obce Troubsko (dále jen „Obec), (dále Nemo-
vitost k bydlení),

b)  vnějších přípojek k Nemovitostem k bydlení, (např. roz-
vody energií, přípojky na veřejné sítě apod.);

c)  zahrad sloužících k užívání spolu s Nemovitostí k bydle-
ní, (např. oplocení, pochůzné a pojezdové plochy, sado-
vé úpravy, technické zahradní stavby jako jsou sklady 
techniky a nářadí, krby, bazény apod.);

d)  rekreačních objektů (např. chaty, chalupy apod.) 
na území Obce a nesloužících k podnikání.

3.  Příjemci Úvěru z Fondu (dále jen Příjemce) podle článku 
1 odst. 2 písm. a) – c) mohou být fyzické osoby, které jsou 
hlášeny k trvalému pobytu na území Obce a jsou vlastníky 
Nemovitostí k bydlení, které neslouží k podnikání a  jsou 
zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov 
v katastrálním území a obci Troubsko.

4.  Příjemci Úvěru z Fondu (dále jen Příjemce) podle článku 1 
odst. 2 písm. d) mohou být fyzické osoby, které jsou vlast-
níky rekreačních objektů (např. chaty, chalupy apod.), jež 
neslouží k  podnikání a  jsou zapsány v  katastru nemovi-
tostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katas-
trální pracoviště Brno-venkov v katastrálním území a obci 
Troubsko.

Článek 2

Příjmy fondu

1. Příjmy Fondu jsou:
-  příjmy ze splátek půjček a úroků z dříve poskytnutých 

půjček určených na  opravy a  modernizaci bytového 
fondu;

-  příjmy ze splátek úvěrů a úroků včetně úroků z prodlení 
poskytnutých dle těchto Pravidel;
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- prostředky určené usnesením zastupitelstva obce;
- dary od fyzických a právnických osob.

2.  Správu Fondu zabezpečuje účetní obce, která odpovídá 
za  řádné účtování a  převody peněžních prostředků, po-
skytuje informace radě a zastupitelstvu obce.

3.  Nevyčerpané peněžní prostředky v běžném roce se převádějí 
do dalšího roku v rámci schvalování závěrečného účtu obce. 

4.  Převod peněžních prostředků z  Fondu do jiných fondů 
Obce je nepřípustný.

Článek 3

Použití peněžních prostředků Fondu

1.  Peněžní prostředky Fondu slouží výhradně na úhradu veš-
kerých výdajů vzniklých se zabezpečením účelu Fondu dle 
článku 1.

2.  Úvěr k účelu dle článku 1 může být poskytnut za  těchto 
podmínek:
a)  výše Úvěru nesmí přesáhnout 80% hodnoty celkových 

nákladů Stavebních prací, celkově však nesmí přesáh-
nout 50  000 Kč, slovy padesát tisíc korun českých. Do 
celkových nákladů lze započítat všechny prokazatel-
né náklady související se Stavebními pracemi. Pro po-
souzení uvedené procentní hodnoty předloží žadatel 
o Úvěr vždy rozpočet Stavebních prací,

b)  Úvěr bude splácen formou měsíčních splátek splatných 
vždy do posledního dne kalendářního měsíce. Výše 
měsíční splátky bude stanovena poměrem výše čer-
paného Úvěru k  počtu měsíců do dne vrácení Úvěru. 
První splátka bude splatná do posledního dne měsíce 
následujícího po čerpání Úvěru. Poslední splátka bude 
splatná ke sjednanému dni splacení Úvěru a bude činit 
nesplacenou část Úvěru. Výši měsíční splátky stanoví 
Obec neprodleně po čerpání Úvěru,

c)  úroková sazba z poskytnutého Úvěru bude vždy odvo-
zena od ročního PRIBORU České národní banky. U žá-
dostí schválených zastupitelstvem obce v  době od 
1. ledna do 30. června běžného kalendářního roku se 
použije sazba vyhlášená ke dni 31. prosince předcho-
zího kalendářního roku. U žádostí schválených zastupi-
telstvem obce v době od 1. července do 31. prosince 
běžného kalendářního roku se použije sazba vyhláše-
ná ke dni 30. června běžného kalendářního roku. Tato 
sazba se vynásobí koefi cientem 1,2 a  bude neměnná 
po celou dobu trvání úvěrové smlouvy,

d)  úrok bude splatný formou ročních splátek na základě 
vyúčtování Obce, vyúčtované úroky jsou splatné vždy 
koncem každého kalendářního roku, za nějž je úrok vy-
účtován. Ke sjednanému dni splacení Úvěru je splatnou 
i zbylá část sjednaného úroku.

e)  lhůta pro čerpání Úvěru je nejvýše jeden rok a počíná 
běžet ode dne uzavření smlouvy o úvěru,

f )  doba splatnost Úvěru běží ode dne uzavření smlouvy 
o úvěru a činí 
a. tři roky v případě Úvěrů ve výši do 30 000 Kč,
b.  pět let v  případě Úvěru ve  výši od 30  001 Kč do 

50 000 Kč,
c.  úvěr může být splacen před uplynutím lhůty k jeho 

splacení, v tomto případě se platí úroky jen za dobu 
od poskytnutí Úvěru do jeho splacení, 

g)  závazek splatit Úvěr řádně a  včas bude zajištěn pro-
hlášením ručitele. Ručitelem může být i zletilý příbuz-
ný, který má vlastní příjem. Ručitel musí prokázat svoji 
schopnost splatit Úvěr předložením potvrzení o příjmu 
ne starším než jeden měsíc. Podpis ručitele na jeho pro-
hlášení musí být úředně ověřen.

h)  Příjemce je povinen provádět Stavební práce, na které 
čerpal Úvěr, v souladu se stavebními předpisy. Poruší-li 
Příjemce podle vyjádření příslušného stavebního úřa-
du tuto svoji povinnost, je Obec oprávněna odstoupit 
od úvěrové smlouvy se vznikem povinnosti dlužníka 
vrátit ke dni zániku úvěrové smlouvy poskytnutý úvěr 
a zaplatit sjednané úroky,

i)  Příjemce nesmí být dlužníkem Obce (nesmí mít závaz-
ky po  lhůtě splatnosti) nebo její organizace, a  to od 
doby podání žádosti o poskytnutí Úvěru až do uzavření 
smlouvy o úvěru;

j)  je-li Příjemcem fyzická osoba, která je podnikatelem, 
předloží čestné prohlášení, že Nemovitost k bydlení či 
rekreační objekt dle článku 1 odst. 2 písm. d) neslouží 
k podnikání.

3.  Peněžní prostředky Fondu lze čerpat jen na základě uza-
vřené smlouvy o úvěru.

4.  Obec je oprávněna provádět kontrolu použití Úvěrem 
získaných peněžních prostředků k  účelu podle uzavřené 
smlouvy o  úvěru. Neoprávněné použití peněžních pro-
středků Fondu je porušením rozpočtové kázně s násled-
nou sankcí podle obecně závazných právních předpisů 
(zákon č. 250/2000  Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Článek 4

 Pravidla pro poskytování peněžních prostředků Fondu

1.  Uzávěrka termínů pro podávání žádostí o poskytnutí Úvě-
ru (dále jen Žádost) je vždy 31. března a 30. září běžného 
kalendářního roku.

2.  Žádost předkládá žadatel poštou nebo osobně na adresu 
Obce, Zámecká 8, 641 41 Troubsko. Žádost musí být podá-
na na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na po-
datelně Obce nebo v elektronické podobě na webových 
stránkách Obce. Je-li Nemovitost k  bydlení či rekreační 
objekt dle článku 1 odst. 2 písm. d) ve společném jmění 
manželů, jsou Žadateli a Příjemci společně oba manželé. 

3.  Neprodleně po uplynutí termínu uzávěrky pro podání bu-
dou všechny do té doby doručené Žádosti, které budou 
obsahovat všechny náležitosti včetně příloh, vyhodnoce-
ny a projednány v radě a zastupitelstvu Obce.

4.  Evidenci Žádostí včetně kontroly úplnosti, uzavření a ná-
sledně dodržování uzavřené smlouvy o  úvěru zajišťuje 
účetní obce.

5.  Úvěry je možné poskytnout jen do výše volných peněž-
ních prostředků Fondu.

6.  O poskytnutí Úvěru rozhoduje zastupitelstvo obce na zá-
kladě návrhu zpracovaného radou obce.
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Článek 5

Závěrečná ustanovení

1. Na poskytnutí Úvěru nemá Žadatel právní nárok.
2.  Tato pravidla nahrazují pravidla o použití peněžních pro-

středků Fondu vydaná vyhláškou obce Troubsko č.1/2000 
o  použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení 
na území obce Troubsko“ ve znění vyhlášky obce Troubsko 
č.2/2006.

3.  Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva 
obce č. V  ze dne 21. listopadu 2011 a  nabývají účinnosti 
dne 1. ledna 2012.

Přílohy: 

Žádost o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení,
Ručitelské prohlášení (dlužník, manželé_spoludlužníci)
Smlouva o úvěru (dlužník, manželé_spoludlužníci) 
- přílohy jsou k dispozici na webových stránkách obce
 (BK)

   ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY

Mateřská škola

Září jsme zahájili v plném počtu 56 dětí. Většina z 22 nově 
příchozích dětí je věku 3-4 let a  nastoupily do třídy Koťat. 
V této třídě učí paní učitelky Mgr.  Ivana Kašparová a Bc. Ka-
teřina Kamenická. U  předškolních dětí pracují paní uč itelky 
Hana Kroupová a Marti  na Dufková.

Již v loňském školním roce byl dětmi i rodiči s velkým zá-
jmem přijat hudebně-pohybový kroužek M. Dufkové ze tří-
dy Medvíďat. Proto i letos jeho činnost pokračuje. A opravdu 
nezahálí, jak měli rodiče možnost vidět na zahradní slavnosti 
na přelomu září.

Stejně tak pokračuje přípravný kurz anglického jazyka 
pod vedením Mgr.  I. Kašparové. Děti jsou rozděleny do tří 
skupin, z  toho skupina nejmladších dětí se ještě na některé 
hodiny dále dělí. 

Tak jako na všech MŠ, také u nás se často setkáváme u dětí 
se špatnou výslovností. Pod záštitou logopedické kliniky 
na Veslařské ulici provádí logopedickou prevenci Bc. Kame-
nická. Ta obětavě s dětmi z nejmladšího oddělení nacvičuje 
divadelní vystoupení. Pohádku O Sněhurce jsme mohli zhléd-
nout v září. Dětem se pohádka velmi líbila, ale stejně rádi také 
nahlíží „pod pokličku“ profesionálům. Proto jsme v naší školce 
od září tohoto roku již shlédli alternativní pohádku M. Hrušky, 
divadelní společnost Trnkových dětem zahrála Pohádky z hr-
nečku. Navštívil nás i  kouzelník. Také jsme vyjeli do divadla 
Radost na pohádku O Honzovi a zakleté princezně. Ve výčtu 
našich akcí dále připomenu Drakiádu, která proběhla společ-
ně se ZŠ. Každou středu se naši předškoláčči vydávají do ZŠ, 
aby se pozvolna seznámili s prostředím, do kterého příští rok 
nastoupí. Je jich 26, a proto jsou rozděleni do dvou skupin.

Celý měsíc listopad žily děti přípravami na jarmark. V obou 
třídách jsme vytvářeli vánoční dílka ze všech sil. Zvláště paní 
učitelka M. Kroupová přinesla spoustu zajímavých a neotře-
lých nápadů. Také její hudební doprovod při zpěvu koled je 
nenahraditelný. Před Vánocemi jste všichni zváni do ZŠ na vá-
noční dílny.

K  Vánocům neodmyslitelně patří stromeček s  dárečky. 

Díky našim obětavým rodičům budou mít děti ve školce bo-
hatého Ježíška. Dostane se i na nový dřevěný prvek na zahra-
du, který však děti dostanou jako překvapení až na jaře. Všem 
tedy ještě jednou mnohokrát děkujeme. Každý i  sebemenší 
příspěvek nám pomáhá dětem vylepšit podmínky ke  hře 
i vzdělávání. 

Na  počátku druhého pololetí budou opět pokračovat 
v MŠ edukativně-stimulační skupiny. Budou probíhat v odpo-
ledních hodinách a pod vedením paní učitelky M. Dufkové si 
děti společně s  rodiči osvojí návyky a  dovednosti potřebné 
pro vstup do ZŠ. Navíc rodiče dostanou objektivní pohled 
na to, jak je dítě v různých oblastech zdatné, a co je potřeba 
ještě docvičit. V té době proběhne i zápis do první třídy ZŠ

Ale vraťme se ještě na chvíli zpět do roku 2011. V tomto 
roce prošla budova MŠ změnami. Používáme nové videote-
lefony, máme nainstalovány nové plastové dveře a oplocení 
směrem ke  kuchyni. Díky zručnosti tatínků máme nový ná-
bytek v šatnách, pískoviště a dopadovou plochu pod stávají-
cí dřevěnou pyramidou. Vzhledem k velmi dobré spolupráci 
s Obecním úřadem a sponzorským příspěvkům se nám po-
dařilo nově vybavit zahradu. Pořídili jsme dřevěnou loď se 
skluzavkou, velké auto a  domeček v  podobě šneka. Velké 
oblibě se těší kovový kolotoč a páková houpačka. Děkujeme 
a věříme, že všichni budou souhlasit s tím, že investice do dětí 
nikdy není zbytečná.

Do nového roku přejeme všem spoluobčanům pevné 
zdraví a optimistický pohled na svět.

 Mgr. Ivana Kašparová

Základní škola

9. ledna v 17 hodin proběhne třídní schůzka rodičů bu-
doucích prvňáčků.

Na této schůzce se rodiče dozví, co jejich děti čeká v prv-
ním školním roce. Budou seznámeni s  výhodami genetické 
metody, kterou používáme při výuce čtení v 1. ročníku. Dále 
budou rodičům představeny zájmové útvary, které mohou 
děti ve svém volném čase na naší škole využít. 

Třídní schůzka proběhne v  přítomnosti všech pedago-
gických pracovníků ZŠ Troubsko a zástupců obce. Rodiče se 
mohou zeptat na  vše, co je bude zajímat, nebo budou mít 
na srdci a samozřejmě mohou přispět svými nápady a návrhy. 

11. ledna: od 8 do 12 hod se bude konat Den otevřených 
dveří. 

Rodiče si mohou prohlédnout, jak vypadá výuka genetic-
kou metodou v praxi a samozřejmě nahlédnout do jakýchkoli 
vyučovacích hodin a tříd. 

Od 10–10.45 h, taktéž 11. ledna, bude dále možnost na-
vštívit vyučovací hodinu s budoucími prvňáčky. V těchto ho-
dinách procvičujeme s  dětmi dovednosti a  znalosti hravou 
formou, které děti potřebují k  úspěšnému začátku školní 
docházky. Děti se zde učí správné držení tužky, rozlišení ba-
rev, geometrické tvary a  počítání do pěti. Díky těmto hodi-
nám budou děti dokonale připraveny k zápisu do 1. třídy ZŠ 
Troubsko. 

24. ledna od 14 do 17 hodin proběhne v ZŠ zápis budou-
cích prvňáčků. 

Děti prožijí krásné odpoledne na  palubě naší školy. 
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Se svojí loďkou hravě proplují všemi úkoly, které je čekají 
a na konci plavby najdou malý poklad. V září pak naši plavčíci 
úspěšně vkročí do 1. třídy ZŠ Troubsko a po absolvování 5. 
třídy se z nich stanou kapitáni prvního stupně ZŠ Troubsko. 
Na všechny malé plavčíky se moc těšíme

 Plavbě zdar!
   Za celý pedagogický sbor

 Mgr. Jana Mitášová

Informace o dalších akcích ZŠ v listopadu a prosinci

Vánoční výstava prací žáků ZŠ v  Obchodní galerii Orlí 
v Brně

21. listopadu: Návštěva Wannieck  gallery v Br ně, výukový 
program „Příběh barvy“

27. listopadu: Vystoupení žáků na  1. řemeslném vánoč-
ním jarmarku a prodej jejich výtvorů

12. prosince: Mikulášská nadílka ve Vyškovském muzeu
21. prosince: Vánoční dílny pro děti z MŠ

Bližší informace o  dění v  naší škole najdete na  nových 
stránkách http://www.zs-troubsko.cz/

   Školní jídelna

Dovolte malé zamyšlení nad stravou vašich dětí. Těžiště 
správné výživy a stravování leží bezesporu v  rodině. Poměr 
školního stravování a  stravování doma je jednoznačně pře-
vládající na straně rodiny. Ovšem v mnoha případech je škol-
ní jídelna jediným místem, kde dítě konzumuje ryby, luště-
niny, některé druhy zeleniny (například mnohé děti neznají 
brokolici, celerový salát, červené zelí, jáhly, pohanku atd.).

V mateřské škole jsou připravovány svačinky obohacené 
o zeleninovou oblohu a také obložené ovocné talíře. Některé 
děti nejsou zvyklé čerstvou zeleninu a ovoce jíst, ale ve spo-
lečnosti svých vrstevníků, kde vidí, jak ostatní velice s chutí 
konzumují rajče, okurek, papriku, pórek a další druhy zeleni-
ny, neodolají, ochutnají a pomalu přicházejí na chuť i tomuto 
druhu potravy. Horší je to u dětí ve škole, které se často ne-
nechají přesvědčit o tom, že určitá jídla jsou pro jejich zdravý 
vývin důležité.

U  dětí jsou velice oblíbené sladké pokrmy. Samozřejmě 
jim je také dopřejeme. Z pohledu zdravé výživy je však nutné 
přísun sladkých jídel omezit, což platí také o tucích. Naopak 
je nutné zvýšit přísun mléka a mléčných produktů. Důležitá 
je rovněž konzumace ryb a  luštěnin. To vše dětem v dosta-
tečném množství v  návaznosti na  spotřební koš (skladba 
a množství surovin, majících vliv na zdravý vývin) podáváme.

Bohužel, děti nejsou vždy ochotné pokrmy, jejichž složení 
odpovídá požadavkům zdravé výživy, také jíst. Je tedy také 

na vás na rodičích, abyste  svým dětem vysvětlovali, jak 

je důležité pro jejich tělíčko, co konzumují. 
     

 Svatava Tomanová
 Vedoucí jídelny

Výzva občanům

V  souvislosti s  požárem domu na  Veselce zřídila obec 
účet, na  který mohou nejen občané Troubska ale i  ostatní 
osoby přispívat panu Špatnému a jeho rodině. Bližší informa-
ce k požáru jsou uvedeny v Zápisníku starostky.

Všem, kteří přispějí, děkujeme!

Číslo účtu: 107-1179530267/0100 (Komerční banka)

 3.   Představujeme

Rozhovor s paní Helenou Benešovou

Paní Helena Be-
nešová je vdaná a  má 
dvě dospělé děti - syna 
Martina a  dceru Jitku. 
Mezi její koníčky a  zá-
jmy patří cvičení pila-
tes, badminton, turis-
tika, vyjížďky na  koni 
a  samozřejmě její „za-
hrádka“.

S paní Helenou si povídala Blanka Končická

Tvá prodejna je známá v celé obci. Říká se, že u Tebe lze kou-
pit vše od pastičky na myši přes cukrovinky až po oblečení pro 

Záběry vyhořelého domu
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všechny věkové kategorie. Jak se rozhoduješ při jednání s doda-
vateli, když řešíš sortiment prodejny?

Vlastně je to tak, jak jsi řekla. Snažím se mít v obchodě co 
nejširší sortiment zboží, který doplňuji podle přání zákazníků. 
Tomu podřizuje i jednání s dodavateli a snažím se využít je-
jich nabídku pro co nejširší sortiment zboží v prodejně, jak jsi 
říkala od pastičky na myši po lokomotivu.

Kdo jsou tvoji nejčastější zákazníci a co si myslíš, že je moti-
vuje nakupovat právě v tvé prodejně?

Nejčastější zákazníci jsou samozřejmě místní občané, ale 
zavítají ke mně i z okolních obcí. A otázku „Proč?“ bys měla 
položit spíše jim. Jsem ráda, že u mne najdou to, co potřebují.

Díky přátelské povaze a  příjemné komunikaci s  Tebou se ti 
určitě mnoho občanů svěřuje se svými radostmi a starostmi. Je 
výhodou být členkou zastupitelstva obce a mít možnost nejen 
občany informovat o dění v obci, ale zároveň se podílet na ře-
šení jejich problémů, o kterých se dozvídáš právě při nákupech?

Mám obchod na  vesnici, kde se lidé znají a  povídání 
k tomu patří podobně jako u kadeřníka. Teď, když jsem člen-
kou zastupitelstva, se na  mě lidé obrací s  problémy častěji 
a společně hledáme řešení.

Co očekáváš od dalšího roku, kdy by mělo dojít ke  zvýšení 
cen a  tím i  ke  snížení kupní síly obyvatel této republiky včetně 
občanů naší obce? Je možné se na tuto událost z pozice podni-
katele nějak připravit a už dopředu na ni reagovat?

Myslím, že připravit se dá leda psychicky, protože nikdo 
nemůže doopravdy vědět, co přijde za  rok nebo za  pět let. 
Z mé pozice si pouze přeji, aby se nenaplnily krizové scénáře 
vládních ekonomů.

Rozhovor s panem Ing. Jaroslavem Chaloupkou

Požádala jsem majitele zahradnictví Chaloupka v Troub-
sku, aby se podělil se čtenáři o  historii vzniku zahradnictví, 
jeho současnosti a plánech do budoucna. A zde je výsledek 
jeho zamyšlení:

„Po ukončení pronájmu vinotéky na Jezuitské ulici v Brně 
jsem se rozhodl podnikat ve svém oboru, který jsem vystudo-
val a mnoho let se mu také věnoval. Několik let jsem chodil 
okolo pozemku na rohu u kostela v Troubsku a překvapovalo 
mě, že na něm roste pouze plevel. Napadlo mě na něm zbu-
dovat zahradnictví, protože podnikat v okrasném zahradnic-
tví byl můj dávný sen.  Pozemek jsem koupil s tím, že na něm 

jsou věcná břemena v podobě vysokotlaku plynu, vedení vy-
sokého napětí a telefonu. V té době jsem netušil, že ochranná 
pásma jednotlivých vedení pokrývají celý pozemek a  že se 
zde nedá postavit ani „psí bouda“. Začal jsem obcházet vlast-
níky jednotlivých sítí a řešil s nimi jak z této zapeklité situace 
ven. Uspěl jsem až po  několika jednáních na  RWE, kde mě 
povolili na  mé náklady přeložit vedení vysokotlaku plynu. 
Byla to akce značně fi nančně náročná, ale stála za to, protože 
na pozemku se už mohlo začít stavět. Nastalo však to pravé 
dilema, zda postavit pouze boudu na nářadí anebo vybudo-
vat zahradnictví s  celým zázemím. Nakonec zvítězila druhá 
varianta s tím, že se fi nančně zadlužím a že budu minimalizo-
vat náklady na stavbu prací svépomocí.  Stavbu jsme zreali-
zovali společně s mým synem Markem, se kterým v současné 
době také podnikám. V době zahájení výstavby zahradnictví 
byl syn ještě zaměstnán, ale každou volnou chvíli trávil se 
mnou na stavbě. Zahradnictví má rozlohu 40 arů a práce pro 
dva je v něm až dost. Naštěstí se zapojila také manželka a její 
pomoc trvá stále. Také její zkušenosti z letitého hobby v obo-
ru okrasných rostlin a speciálně skalniček jsou pro zahradnic-
tví přínosem.

Prodej rostlin jsme zahájili na  jaře v  roce 2007 s  tím, že 
veškeré rostliny jsme průběžně nakupovali ve velkoobchodě. 
Sortiment v prvním roce prodeje byl z dnešního pohledu ža-
lostný, ale i přesto si k nám zákazníci našli cestu a uvítali, že 
mají v obci zahradnictví. Na podzim téhož roku jsme po cel-
kové kolaudaci otevřeli vinotéku, kde aktuálně nabízíme 9 
druhů sudových vín a také přívlastková vína v lahvích.  Lidé, 
kteří vinotéku navštívili, se většinou stali našimi stálými zá-
kazníky. Snažíme se udržet poměr kvality a ceny vín na vyso-
ké úrovni.

V současné době je zahradnictví téměř dobudované a náš 
sortiment se podstatně rozšířil.  Všechny rostliny, které nabí-
zíme, jsou vypěstovány u  nás v  zahradnictví nebo v  jiných 
zahradnictvích v České republice. Je proto u nich podstatně 
větší jistota zdárného růstu a jejich přezimování než u rostlin 
dovezených z  ciziny z  jiných klimatických podmínek, které 
prodávají supermarkety. Máme v  našem sortimentu okolo 
stovky různých balkonovek, přísadu zeleniny, trvalky, skalnič-
ky, listnaté keře a konifery. Specialitou, kterou naše zahrad-
nictví nabízí, jsou tučnolisté skalničky. Jejich krásu si můžete 
prohlédnout na webu syna Marka www.delosperma.webno-
de.cz. Vlastníme největší sbírku těchto rostlin v republice a ty, 
které jsou atraktivní a také odolné v našem klimatu, nabízíme 
k prodeji. V  letošním roce ještě chystáme prodej vánočních 
stromků, adventních věnců, svícnů a hřbitovních aranžmá. 

V příštím roce chceme pokračovat v nastoleném trendu 

Zahradnictví Chaloupka Majitel zahradnictví s rodinou. Vlevo syn Marek
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a nadále pečovat o naše zákazníky, aby z našeho zahradnic-
tví odcházeli maximálně spokojeni. Na jaro chystáme speci-
ální kolekci skalniček, kterou bez nadsázky můžeme označit 
za jedinečnou. Zákazníci v ní naleznou rostliny, které nejsou 
v  prodeji jinde v  Evropě. Specialitou je několik hybridů vy-
šlechtěných v našem zahradnictví.

V neposlední řadě nabízíme služby i mimo naše zahrad-
nictví a to realizace zahrad, včetně automatických zavlažo-
vacích systémů, realizace zahradních jezírek a údržby okras-
ných zahrad. Pokud by měli čtenáři zájem o  podrobnější 
informace, naleznou je na  našem webu www.zahradnictvi-
chaloupka.webnode.cz. 

Při této příležitosti, kde jsem ve zkratce informoval o dění 
v  našem zahradnictví spoluobčany v  naší obci, bych chtěl 
všem popřát pohodu, hezké prožití vánočních  svátku a hlav-
ně hodně zdraví v novém roce.“

 (BK)
 4.   Co se v obci událo

KDYŽ JSEM ŠEL Z  HRADIŠŤA  Z  POŽEHNÁNÍ… aneb 

Jožka Černý již po třetí zpíval v Troubsku (1. října)

V sobotu 1. října se v Katolickém domě představil nejzná-
mější moravský zpěvák lidových písní se svou kapelou a pěk-

ně zpívající krojovanou zpěvačkou.
První návštěva oblíbeného zpěváka 

Jožky Černého se uskutečnila v Troub-
sku již v  březnu 1992. Při své druhé 
návštěvě vystupoval s  kapelou Grácia, 
a to v únoru 1995. Jeho třetí vystoupení 
(v 69 letech) bylo stejně skvělé, jako ta 
dvě předcházející. 

Jožka Černý se narodil 14. 3. 1942 v  Čejči. Pracoval jako 
mechanik šicích strojů, automechanik a  umělecký kovář. 
Hlavně však perfektně zpíval, vydal 21 CD a DVD.

Koncert pořádala obec. Návštěva cca 130 spokojených 
posluchačů.

 Text a foto Pavel Veleba, knihovník (Portrét z internetu.)

  Vítání občánků 26. listopadu

V  sobotu 26. listopadu proběhlo na  Obec-
ním úřadě slavnostní vítání občánků. Do života 
byly přivítané paní starostkou tyto děti: Tomáš 

Balabán, Ondřej Chaloupka, Jan Adámek a Simona Ošlejško-
vá – všichni z ulice Nár. Odboje, Alžběta Svobodová z ulice 
Vyšehrad

Přejeme jim, aby v životě zažívaly jen krásné chvíle plné 
radosti a lásky.

 Matrika – L. Chaloupková

1. Řemeslný vánoční jarmark (27. listopadu)

První adventní neděli se konal První řemeslný vánoční jar-
mark v Katolickém domě. Přípravy jarmarku začaly už o loň-
ských vánocích, kdy přišla paní starostka s nápadem tuto akci 
za rok uskutečnit. V průběhu letních prázdnin jsme pak pro-
střednictvím našeho zpravodaje oslovili troubské podnikate-
le, kutily a další šikovné občany, aby se zúčastnili a předvedli 
své umění ostatním. Nakonec se na  ploše Kaťáku sešlo 12 
vystavovatelů, kteří nabídli vše možné, od adventních věnců 
přes rukodělné práce našich žáků MŠ a ZŠ až po krmítka pro 
ptáčky od dětí z dětského domova v Náměšti nad Oslavou. 

Vstupné bylo dobrovolné a  podařilo se vybrat částku 
10.400 Kč, která byla v prosinci předána řediteli Mgr. Řihán-
kovi k nákupu pomůcek a jiných potřeb pro děti navštěvující 
školku a školu.

Jožka Černý při svém vystoupení 1. října v  Katolickém domě 
v Troubsku.

Naši noví spoluobčané
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Poděkování patří zaměstnancům OÚ, kteří pro návštěvní-
ky napekli vánoční cukroví, nasušili křížaly a připravili výbor-
ný punč a teplou medovinou, kterou poskytl sponzor rodina 
Veverkova z Bosonoh. Ukončení jarmarku vystoupením dětí 
z MŠ a ZŠ a slavnostní rozsvícení stromečku v parku na návsi 
bylo vydařeným zakončením akce.

Že se akce vydařila je patrné i z ohlasu některých návštěv-
níků:

J. Vašková, ul. Munkova: „ Krásný začátek adventu, vá-
noční atmosféra a pohoda hned při vstupu do sálu, chvilka 
zastavení v  dnešní uspěchané době a  hlavně radost udělat 
radost jiným. Z  vánočního jarmarku by se mohla stát třeba 
i tradice ...“

L. Štarhová, ul. Školní: „První ročník troubského jar-
marku mě velmi mile překvapil. Byli jsme se na něj podívat 
s celou rodinkou hned dvakrát. Ráno jsme si vybrali ozdoby 
na stromeček a k vánoční výzdobě. Také jsme nakoupili ně-
jaké drobnosti od dětí z mateřské školky. Babička si vybrala 
z nabídky adventních věnců a ozdob. Děti si užily vánočního 
cukroví a já se hlavně naladila do adventního času. Vrcholem 
však pro mě bylo odpolední vystoupení dětí základní školy 
a  hlavně pak živý betlém a  program dětí mateřské školky, 
což je samozřejmě jasné u  maminky „maláčka“, která byla 
krásným andílkem. To už tu Vánoce opravdu jsou. Rozsvíce-
ní vánočního stromu bylo příjemným zakončením celé akce. 
Jsem ráda, že je v parku, kde mu to sluší víc než na chodníku 
u radnice. Vánoce jsou prostě tady! Věřím, že se příští rok zú-
častní víc šikovných lidí se svými výrobky. Ráda bych si příště 
koupila třeba nějakou dřevěnou ozdůbku. Všem přeji krásný 
adventní čas a úsměv na tváři.“

P. Molák, ul. Národního odboje: „ Jarmark se mi líbil. Po-
kračování v příštím roce bude výborné!“

H. Sedláčková, ul. Pod Vinohrady:  „Teplá medovina byla 
výtečná, lidé se usmívali a bylo na nich vidět, že jsou spokoje-
ni – jednoduše řečeno HŘEJIVÝ JARMARK.“

P. Veleba, ul. Vyšehrad: „Osobně mne překvapil velký po-
čet vystavujících, prodávajících i zájem návštěvníků, který byl 
podpořen „zpívající“ ZŠ a MŠ Troubsko. Domnívám se, že by 
se takové akce měly konat každý rok. Mě osobně nejvíce zau-
jaly nádherné zvonky pana Dušana Jedličky a výrobky rodiny 
Smetanových z Hraniček. Cukroví jsem nechutnal, vypadalo 
přitažlivě, což jistě nejlépe ohodnotí ženy. Možná by příště 
mohla tiše hrát reprodukovaná adventní hudba.“

Nové knihy v naší knihovně

Knihy zakoupené v měsících září až listopad

Krásná literatura

Košťálová, Michaela Tragický osud S. Monyové
Sacher, Richard S. Monyová – Život a smrt
Kepler, Lars Paganiniho smlouva
Wilde Oskar Obraz Doriana Graye
Vandenberg, Philips Skrytí vládci
Nykänen, Harry Cesta černých ovcí
Woodová, Barbora Zlatá země
Francis, Dick Horké peníze
Stout, Rex Úsměv patří zločincům
Coelho, Paulo Alef
Unberto, Eco Pražský hřbitov
Brown, Sandra Ostrý střih 
Viewegh, Michal Mafi e v Praze
Fulghum, Robert Od začátku do konce
Vasilenko, Svetlana Šamara
Lyoynováy, Annabel Zlatá střední cesta
Svěrák, Zdeněk Nové povídky 2
Doplet, Ken Pád Titánů
Francis, Felix Hazard

Naučná literatura

Kulhánková, Jitka Mizející Ladak
Rohál, Robert Jiřina Švorcová a Ti druzí
Görtemakerová, H. Eva Braunová
Štekl, Jiří Rájem rozhlednovýmÚčast na jarmarku byla velkolepá

Vzpomínka na letošní jarmark
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Ehrman, Bart Petr, Pavel, Magdaléna
Moroniová, Claudia Biblické pohromy

Knihy pro mládež

Lanzczová, Lenka Létem políbená
Flanagan, John Hraničářův učeň - 10 dílů
Stará, Ester Žežicha se neříká
Munkovi, Alena a Jiří Štafl ík a Špagetka
Brukner, Josef Jak se kocourek vydal do světa

Další nové knihy najdete na  webových stránkách 

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

 5. Plánované akce

    Živý vánoční betlém (23. prosinec)

Zveme všechny na „ŽIVÝ VÁNOČNÍ BETLÉM“ v  areálu 
hřiště SK Veselka v 17:00 hod. Vánoční atmosféra s punčem, 
perníčky a koledami. V tomto roce je vystoupení ozvučené!

    Plesová sezóna (plesy se konají v sále Katolic-
kého domu)

27. ledna   Sportovní ples SK Veselka

29. ledna   Dětský maškarní ples – o zábavu se postará 
„Šest medvědů s Cibulkou“

  Soutěž o nejvydařenější vánoční výzdobu 

Obecní úřad vyhlašuje každoroční soutěž o nejvydaře-

nější vánoční výzdobu domu na území obce Troubsko. Je 
důležité vědět, že hodnotitelské komise bude hodnotit vnitř-
ní i  venkovní výzdobu jako celek. Výsledky soutěže včetně 
fotografi í budou zveřejněny na  webových stránkách obce 
a v dalším zpravodaji. 

Nejúspěšnější účastníci soutěže obdrží drobný dárek. Tak 

neváhejte a zapojte se do soutěže, ať se také naše obec 

opět vánočně rozzáří.

Hodnocení proběhne ve dnech od 22. do 30. prosince. 

  (HS)
 6.  Naši jubilanti

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

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci le-

den, únor a březen roku 2012 těmto našim spoluobčanům:

Paní Marcelína Valentová, ul. Nár. Odboje, 70 let
Paní Elena Kamenická, ul. U dráhy, 70 let
Paní Anna Hernjoklová, ul. Lišky, 70 let
Paní Irena Haiserová, ul. Zahradní, 70 let
Pan Vladimír Bedřech, ul. U rybníka, 70 let
Pan Josef Zavadil, ul. Nár. Odboje, 70 let
Paní Jindřiška Bartoňková, ul. Nár. Odboje, 71 let
Paní Marie Geršlová, ul. Vyšehrad, 71 let
Pan August Turek, ul. U lednice, 71 let
Paní Jana Pelikánová, ul. Nár. Odboje, 72 let
Paní Věra Tkáčová, ul. Nár. Odboje, 72 let
Paní Zdenka Tesařová, ul. Vyšehrad, 72 let
Paní Jaroslava Kroupová, ul. Školní, 72 let
Pan Josef Brázda, ul. Jihlavská, 72 let
Pan František Dujka, ul. Vyšehrad, 72 let
Pan Karel Váňa, ul. Nová, 72 let
Pan Vítězslav Žák, ul. Ostopovická, 72 let
Paní Věra Rejdová, ul. Jihlavská, 73 let
Paní Marie Vágnerová, ul. U dráhy, 73 let
Pan Josef Hofman, ul. Hodakova, 73 let
Pan Milan Pacner, ul. Zahradní, 74 let
Pan Ladislav Dvořák, ul. Nár. Odboje, 74 let
Pan Josef Lysoněk, ul. Zámecká, 75 let
Paní Jiřina Vojtová, ul. U dráhy, 76 let
Pan Jan Sedláček, ul. Vyšehrad, 76 let
Pan Sáva Buršík, ul. Pod vinohrady, 77 let
Paní Vlasta Mahnová, ul. Jihlavská, 78 let
Paní Bohumila Sáčková, ul. U dráhy, 78 let
Paní Marta Břinková, ul. Pod vinohrady, 79 let
Paní Marie Chylíková, ul. U rybníka, 79 let
Paní Zdenka Potužáková, ul. Nová, 79 let
Paní Josefa Růžičková, ul. Pod vinohrady, 79 let
Paní Olga Hamříková, ul. Nár. Odboje, 80 let
Paní Růžena Tůmová, ul. Veselka, 80 let
Pan Jaroslav Bartoněk, ul. Školní, 81 let
Pan Josef Svoboda, ul. Vyšehrad, 81let
Paní Marie Hanušová, ul. Vyšehrad, 82let
Paní Marie Kubová, ul. Školní, 82let
Paní Marie Fričová, ul. Hodakova, 82 let
Paní Olga Váchová, ul. U dráhy, 83 let
Paní Zdenka Pazourková, ul. Nár. Odboje, 84 let
 Paní Dagmar Dvořáková, ul. Nová, 85 let
 Pan František Novotný, ul. U rybníka, 86 let
 Paní Růžena Otoupalíková, ul. Nár. Odboje, 88 let
 Pan Josef Bartoněk, ul. Zámecká, 88 let
 Paní Ludmila Kuklová, ul. Vyšehrad, 89 let
 Paní Marie Tesařová, ul. Nár. Odboje, 93 let

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

 Obec Troubsko 
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 7.  Sportovní informace

   Zpráva z fotbalového oddílu TJ Sokol Troubsko

A2B – III. třída muži – sk. B

Tabulka:
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/jihomoravsky/brno-
venkov/souteze.asp?soutez=623A2B

V  tabulce střelců je na  10. místě Vozdecký Martin – 8 

branek.

A3B – IV. třída muži – sk. B

Tabulka:
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/jihomoravsky/brno-
venkov/souteze.asp?soutez=623A3B

 
V tabulce střelců je na 4. místě Nehleděl David – 11 bra-

nek.

Futsal SK Veselka – tabulka po 11.+12. kole (konečná podzim)

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Dream Team Budkovice 12 10 1 1 75: 27 31 (31)
2. SK Veselka 12 9 0 3 51: 31 27 (0)
3. Japex 06 Ivančice 12 8 0 4 73: 44 24 (3)
4. FC Pitchpunti 12 6 0 6 44: 39 18 (9)
5. FC Čechie Zastávka 12 5 1 6 28: 35 16 (-2)
6. FC Rokytná 12 5 0 7 49: 46 15 (-3)
7. Kalamita Padochov 12 5 0 7 31: 49 15 (-6)
8. TJ Sokol Neslovice 12 3 0 9 23: 74 9 (-18)
9. Trafo Padochov 12 2 0 10 18: 47 6 (-15)

TABULKA STŘELCŮ 

1.-2.     Hašek Luboš /FC Rokotná/ 30 branek

1.-2.     Šedrla Marek /Japex 06 Ivančice/ 30 branek  

 3.     Široký Emil /Dream Team Buškovice/ 26 branek

5.  Dvořáček Jaroslav /SK Veselka/  16 branek

  Kuželkářská liga amatérů:

Tabulka:
www.kuzelkyrosice.cz/dokumenty/2011-12/kla/1-liga/06.
pdf

   TJ ČOS Sokol Troubsko – cvičení pro předškolní 

děti

Kde: každou středu od 16.15 do 17.15 hodin v sokolovně
Pro koho: pro děti od 3 let věku, horní hranice věku není 

omezena
Cílem: zlepšit pohybovou aktivitu, pružnost a  správné 

držení těla, naučit se být součástí kolektivu a umět se pro-
sadit

Náplň: hry a soutěže, cvičení s náčiním, překonávání pře-
kážek apod. 

Proč: Čím více věcí se dítě naučí před nástupem do školy, 
tím lépe se pak zařadí do kolektivu svých vrstevníků.

 Cvičení vede zkušená lektorka Blanka Končická

Přejeme všem sportovcům, trenérům a  členům pod-

půrných týmů hodně nejen sportovních úspěchů v  no-

vém roce 2012!                     

 (HS)

 8. Historická ohlédnutí

Povídání o železnici – 3 
(dokončení)

Nostalgické vzpomínání na dobu, kdy se přes náš katastr 
„řítil“ první nákladní vlak z Božího Požehnání do Brna s nákla-
dem uhlí pro brněnské továrny je u konce. Nákladních vlaků 
jezdí oproti minulosti poskrovnu, osobní železniční doprava 
je propojena s  autobusovou, takže se dá oboustranně pře-
stupovat. 

Život železniční zastávky značně utichl. Budu tvrdit, že 
Troubsko je pěkná obec a  postupem doby je stále hezčí. 
Prostor zastávky však obci nepatří, tady krása končí. Hradlo 
s domkem již nezáří jako dříve. Čekárna nevzhledně pospre-

jovaná (i s pamětní 
deskou), celý pro-
stor málo udržova-
ný, přejezd, zvláště 
pro autobusy ne-
bezpečný, o  něja-
kém chodníku se 
nedá mluvit. K  vy-
budování kdysi slí-
beného nadjezdu 

Nadějní sokolíci
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či jiné vhodné úpravě stále nedochází. Nový je jen pomníček 
zbytečně zmařených životů. Snad se to při zamýšlené elektri-
fi kaci tratě vylepší.

Vám ve vlaku

Vy, kteří dřímáte v rychlíku na trati,
vy, kteří čekáte, až se den navrátí,
vy, kdo se díváte, jak světla letí tmou,
na jiskry za oknem, stín vlaku nad vodou, 
vy, kteří jedete za chlebem, za prací,
vy, které vlaku let k domovům navrací, 
vzpomeňte strojvůdce tam vpředu - 
na stroji, jak řídí tento let sněžnými závoji.

Vzpomeňte na všechny, kdo střeží vaše sny, 
na muže na trati, v stanicích pod okny,
vzpomeňte na stopy těch, 
kdo šli před vámi po pražcích zavátých, 
tunely, skalami, vzpomeňte na všechny, 
jež bleskem míjíte, na ty kdo vedou vás, o nichž nic nevíte.

Jednou si vzpomeňte, vy, kteří ze zvyku svěříte životy vago-
nům rychlíku, 
jednou si vzpomeňte, že ocel kolejnic bez srdcí statečných 
není nic,
že lidé stvořili z hmoty kus zázraku, na to si vzpomeňte, 
vy všichni ve vlaku, až váš vlak se bude krajem hnát,
až stráže signálů vás budou objímat, až vás vlak poveze do 
práce, k mamince, k domovu, jenž zbyl už jen vzpomínce,
že sluncem, nocí tmou váš vlak se bude hnát,
na všechny na trati musíte zamávat. 
 Vilém V.

Pavel Veleba, knihovník (Na  obrázku nejrychlejší česká 
parní lokomotiva „Albatros“- 120 km/hod. Foto net.)

Povídání o významných osobnostech obce – část I                     

Marie Cecílie ze Sekenberku

Marie Cecílie ze Sekenberku patří mezi velké osobnos-
ti naší obce, na které můžeme pohlížet s úctou. Narodila se 
v roce 1731 a  jako čtyřletá přichází se   svými rodiči do naší 
obce z nedalekých Syrovic, když její otec Tomáš Jan Sekora 
ze Sekenberku koupil 10. dubna 1735 Troubsko se zámkem, 
třemi  zahradami, poplužním dvorem, dvěma  ovčíny, mlý-
nem atd. za 85 000 zlatých a dvě stě dukátů a ujímá se řízení 
troubského panství. Pod jeho vedením panství neobyčejně 
prosperuje, žel, velmi brzo umírá a zanechává po sobě vdovu 
Annu Cecílii (1712–1787) a jedinou dceru Marii Cecílii. 

Když 7. května 1787 matka Anna Cecílie zemřela, ustano-
vila dědičkou svoji jedinou dceru Marii Cecílii, „pannu nábož-
nou a v ústech i srdcích lidu ve věčné paměti žijící“. 

V  té době byla Marie Cecílie řeholnicí starobrněnského 
kláštera a po smrti své matky musela s papežským svolením 
klášter opustit, aby se mohla ujmout řízení zděděného stat-
ku. Její život se tak výrazně změnil, ale ona se ve své dobrotě 
a  zbožnosti nezměnila. To  dokumentuje také zápis P.  Edu-
arda  Hájka v  brožuře o  naší obci, která vyšla v  roce  1894, 
když  kaplan Hájek vychází z  vyprávění řeholníků kláštera, 
kde  Marie  Cecílie pobývala. Nekypěla zdravím, přesto zdě-
děné panství řídila velmi dobře. Nemyslela jen na  sebe 

a  svůj  statek, který  vzkvétal, ale  též na  svoje  poddané, je-
jich kulturu a vzdělání. 

Ve starých kronikách o Marii Cecílii ze Sekenberku čteme: 
22. července 1790 byl na věž kostela vyzvednut zvon o váze 
377 kilogramů a jeho náklady činily 441 zlatých a 5 krejcarů. 
Nápis na zvonu zněl: SIT NOMEN DOMINI BENEDIKTUB.DO-
NAVIT CACILIA DE SEKENBERG (Budiž jméno Páně pochvá-
leno, darovala Cecílie ze Sekenberku.). Zvon měl ještě dru-
hý latinsky psaný nápis: Já, Cecílie mám za svou původkyni 
Marii Cecílii ze Sekenberku, paní v  Troubsku, Ostopovicích 
a Popůvkách. Ulil mě Klement Stecher v Brně, v době faráře 
Jana Michala Kuchelmeistera v roce 1790. Tento zvon, zvaný 
Cecílie (nesl její reliéf ), byl zničen v roce 1917 jako materiál 
pro válečné účely.

V roce 1790 vyhořel (neopatrností Jana Vávry, troubského 
sládka) zámecký pivovar, ten byl znovu vybudován během 
jednoho roku, byl však přenesen na Veselku. 

V roce 1796 byla jejím nákladem (4000 zlatých) zhotove-
na nová, mědí krytá, kostelní věž. Okna na ni byla zdobena 
platinou. (Původní krytina byla šindelová. Do  věže uhodil 
16. července 1785 blesk, polovina ji shořela, ale byla ještě té-
hož roku opravena.) 

Pro značnou vzdálenost kostela od  osady, vybudovala 
na  dolním konci obce proti  faře kapli Všech  svatých, s  jejíž 
stavbou bylo započato v roce 1795. Stavba trvala tři roky. Vy-
svěcena byla 29. září 1798. Náklady: 2 525 zlatých. Kaple stála 
osamoceně, sakristie se budovala až téměř za sto let (1889). 
Zvon ve věži kaple nesl nápisy s datem 1798. Byl ulit Klemen-
tem Stecherem v Brně. Jeho hmotnost činila 40 kg. 

Z různých pramenů sepsal Pavel Veleba, knihovník (2011)

 9. Příspěvky od občanů

VÁNOCE 2011
Příjemné prožití vánočních svátků, 
klid, mír a spokojenost
vašim domovům

a hodně zdraví a úspěchů
po celý nadcházející rok
                  přeje 
   Pavel Veleba, knihovník

 P.F. 2012

Bible - kniha knih
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Z historického hlediska je bible knihou velmi starou, byla 
napsána před několika tisíci lety jazykem zcela rozdílným od 
toho našeho a  odráží v  sobě odlišnou kulturu. Svým obsa-
hem je však bible neustále aktuální a nová, promlouvá k vě-
řícím každé doby.

…A ukážu Vám ještě mnohem vzácnější cestu:

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, 
ale lásku bych neměl,
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím 
a obsáhl všechno poznání,
ano, kdybych měl takovou víru, že bych hory přenášel, 
ale lásku bych neměl, 
nic nejsem.
A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám 

sebe k upálení, 
ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

/Jedna z  nejcitovanějších pasáží Bible – 1.Kor 13,1-3; 13. 
kap. 1. listu Korinťanům/

Odkud pochází slovo bible

Staročeské podoby znějí různě: bibla, biblí, biblé, biblijě. 
V latině znělo biblia - množné číslo, protože se jedná o knihy. 
Do latiny se dostalo z řečtiny - 1. pád zněl biblion „kniha“, což 
je pravidelně utvořená zdrobnělina ke slovu biblos „papyrus“. 
Toto slovo biblos vzniklo podle místního jména - názvu města 
Byblos, které leželo v blízkosti dnešního města Džebelu v Liba-
nonu. Odtamtud se totiž nejen do Řecka dovážel papyrus, a tak 
produkt dostal jméno podle místa svého údajného původu. 

Koledy

Slovo koleda se v českém jazyce používá již hodně dlouho. 
První dokládající dochovaný písemný záznam pochází z roku 
1462. Koledou se rozuměla jednak píseň, kterou naši předko-
vé zpívali především na oslavu narození Ježíše Krista, jednak 
jako přání jen toho nejlepšího v nadcházejícím roce. Stejné 
slovo však označovalo i nadílku, kterou byl koledník následně 
po zpěvu nebo přání obdarován a kterou si odnášel.

Slovo koleda pochází z  latinských slov calere/=volat/ 
a calendis/=první den v měsíci/, které používali staří Římané. 
Calendis, česky kalendy, byly pro starověký Řím mimořádně 
důležité především v  lednu. Někdy ve  druhém století před 
naším letopočtem se totiž 1. leden stal začátkem nového 
roku a pro obyvatele Věčného města to byl vždy velký svátek 
spojený se vzájemnými návštěvami a předáváním dárků. Prá-
vě slovo calendis (kalendy) přešlo i do jazyka starých Slovanů 
a odtud do středověké češtiny v podobě slova - koledy.

Naši pohanští předkové, ještě před příchodem věrozvěs-
tů Cyrila a  Metoděje, kteří k  nám přinesli křesťanství, slavili 
zimní slunovrat jako nejdůležitější událost roku. Dá se před-
pokládat, že už tehdy se vzájemně navštěvovali, zpívali pís-
ně a vzájemně si blahopřáli. Křesťanství pak koledy převzalo 
a modifi kovalo do dnešní podoby.

Tradice a  obcházení ve  městech a  na  vesnicích o  dru-
hém dnu vánočním, kdy vznikly verše o koledě a Štěpánovi, 
přetrvává až do dnešních dnů. Koledníci někde přinášející 
ozdobené větvičky, bývali za  přání do nadcházejícího toku 
a za zpěv koled odměňováni. A to ovocem, chlebem, drobný-
mi mincemi a samozřejmě hltem nějakého „tvrdšího pití“, aby 
se jim v mrazivém počasí lépe šlapalo.

Koleda, koleda Štěpáne! 

Co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad´ jsem s ní na ledu,
psi se ke mně sběhli,
koledu mi snědli.

Sv. Štěpán Štěpánovo ukamenování

Apoštol Štěpán proslul jako výtečný řečník, vypravěč 
a vykladač Kristova učení. Byl velmi vzdělaný a úspěšně šířil 
jeho učení, což se nelíbilo židovským vyznavačům zákona. 
Když je nakonec obvinil z  Kristovy smrti, byl obviněn, od-
souzen a  ukamenován. Stalo se tak mezi lety 35 a  37 před 
damašskou branou do Jeruzaléma. Jeho svátek se v nenábo-
ženském Česku jmenuje „Druhý svátek vánoční“.

Nejznámější vánoční koleda –  Tichá noc, přesvatá noc/

Stille Nacht, heilige Nacht 
Autor Franz Xaver Gruber na slova básníka Josepha Mo-

hra.
Poprvé byla uvedena 24. prosince 1818. Přeložena do 300 

jazyků.

 Reakce na článek „Zápisník starostky“

Jménem občanského sdružení „Troubští sousedé“, které 
zastupuje občany Troubska převážně z  ulic Zahradní, Polní 
a Jihlavská s Vaším výrokem uveřejněném v Troubském hla-
sateli v bodě 1. Slovo na úvod - Zápisník starostky (proč se 

Co mám smutný dělati?
Musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte!
Koledu mi dali,
Přece se mi smáli.
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někteří naši spoluobčané brání podnikatelským aktivitám) 
nesouhlasíme.

Obyvatelé těchto ulic, které se nachází v  těsné blízkos-
ti dálnice D1, jsou již dnes vystavováni hluku, ať dennímu 
nebo nočnímu, který v provozních špičkách přesahuje mez, 
tj. 70/60db! Ani postavená protihluková stěna (proti plánům 
cca o 30 metrů kratší nad ul. Zahradní) ke snížení hluku ne-
pomohla.

Proto se bráníme v této lokalitě další výstavbě, která tento 
hluk ovlivní. Jedná se o: Areál log. centra, Centrum PPG (obojí 
jsou sklady, kde se zboží jen naváží a zase rozváží) a Školicí 
středisko řidičů, kde se má denně na pěti cvičných plochách 
zdokonalovat v řízení řidiči 60 osobních a 10 nákladních vo-
zidel a nějaká motorka. Každý z řidičů projede 20x za 1,5 hod. 
po cvičné dráze, kde bude prudce brzdit, uvádět vozidlo do 
smyku, projíždět vodní clonou aj. To vše přivede do naší obce 
další osobní, nákladní a  kamionovou dopravu, která již tak 
špatnou situaci v oblasti životního prostředí ještě zhorší.

K tomu je nutno brát v úvahu již schválené „Zásady územ-
ního rozvoje“ Jihomoravského kraje, které podporují v území 
přednostně rozšíření dálnice D1 na 6 jízdních pruhů, výstav-
bu R 43, jihozápadní, jižní a jihovýchodní tangenty jižně od 
dálnice D1. Tato výstavba a  následný provoz na  vybudova-
ných komunikacích přinese další nárůst hluku v  přilehlých 
částech obce a zhoršení životních podmínek.

Proto se ptáme: je snad „neférové“ jednání, když chceme 
žít ve zdravém životním prostředí, když chceme přechod pro 
chodce na ul. Zámecká nebo když žádáme obec o posečení 
porostů a odstranění nepořádku na obecním pozemku p. č. 
51/1?

Přesto proti vhodným podnikatelským aktivitám (spor-
tovním areálům, výrobním dílnám, opravnám) umístěných 
v místech, které nepřesahují přijatelné limity hluku 60/50 db, 
nemáme námitky.

Troubsko dne 10. října
 Za o. s. „Troubští sousedé“
 L. Otoupalík - předseda

Křížovka s tajenkou (vánoční pranostika)

Tajenku zašlete na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz nebo 
prostřednictvím sms na číslo: 606 073 646. Tři správné odpo-
vědi budou odměněny drobným dárkem a  jména výherců 
zveřejníme v dalším čísle zpravodaje.

 1 druh matematické disciplíny     
 2 lahodný rybí pokrm     
 3 bazén pro veřejnost     
 4 chladné místo pro uskladnění potravin     
 5 dřívější smrtelná nemoc     
 6 dvoumístná číslovka     
 7 zpěvákův výkon     
 8 jihočeské městečko     
 9 stavební materiál     
10 druh lůžkoviny     
11 vojenská hodnost     
12 skupina hudebníků     
13 část nohy     
14 namotat     
15 oklamat     
16 držák na věšení záclon     
17 pravoúhlý     

18 upravit povrch cínem     
19 zesilovat     
20 „obráběč“ kamene     
21 cizojazyčný pomocník     
22 odpadní jímka     
23 černý pták     
24 hráč ve volejbale     
25 bydliště hajného     

 (BK)

 10. Jak se máte sousede?

Svačina pro dceru a další příběhy ze života

Blíží se nám konec roku. Člověk se často zamyslí nad tím, 
co se za celý rok událo. Co nám přinesl dobrého, zlého, veselé-
ho, smutného, neobvyklého či překvapivého. Tady je něco ve-
selého. Jedna moje kamarádka v tomto roce nachystala dceři 
perfektní svačinu. V lednici jen máslo, bylo pondělí ráno, a tak 
si vzpomněla, že u jednoho časopisu byla malá paštika. Našla 
ji na lince a zaradovala se. Pěkně voňavou paštiku – i s kousky 
masa, namazala ji dceři na chleba. Jako každé dítě, i její dcera 
chtěla prozkoumat, co má k svačině. Paštika se jí moc nezdá-
la, ty kousky masa. Po otázce, co je to za paštiku, se pustily do 
hledání obalu a… v podstatě to byla paštika, ale pro kočky 
(čtyřnohé) – „mňau“. Jindy se zase moje kamarádka vypravila 
k lékařce. Znáte to, obléci si nejlépe nejnovější spodní prádlo, 
navonět a vyrazit. Cestou ji stále škrabala podprsenka. Divila 
se, protože se jí to ještě nikdy nestalo. Přešla to s  tím, že ji 
asi něco jen kouše. U lékařky, jako obvykle, vysvléci se do půl 
těla. Lékařka propukla ve smích se slovy „Můžete mi říct, proč 
máte na podprsence kolíček na prádlo?“ Obě se výborně po-
bavily. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Často se v  našem životě objeví vždy něco veselého 
a za ním ruku v ruce něco smutného. Nebo něco zlého a s tím 
se pak ukáže něco dobrého. Někdy je to v pořadí obráceně, 
někdy člověk některé věci vůbec nevnímá a ony mu uniknou. 
Všichni dobře víte, že na Veselce vyhořel mladým lidem dům 
– potkalo je to zlé, ale my, tím myslím - sebe, Vás, nás - jim 
můžeme ukázat něco dobrého tím, že jim pomůžeme. Každý 
podle sebe, co kdo může. Vím, že kdyby se to stalo mně, nebo  
byla bych moc vděčná za pomoc – i malou.      

Přeji všem nej do nového roku 2012, ať vás potkává 

více toho veselého a dobrého, a ať to zlé snadno překoná-

te! Přeji hlavně zdravíčko a dobré přátele.

 (HS)

 11.  Zdravý životní styl

  Svačina

V posledním článku bylo psáno o snídani, takže tentokrát 
budeme pokračovat dalším denním jídlem, kterým je ve sku-
tečnosti dost opomíjená svačina. Zaměřím se spíš více na děti, 
ale samozřejmě obdobná pravidla platí i pro ostatní populaci. 

Jak by vlastně měla taková zdravá svačina vypadat? Proč 
je vlastně svačina důležitá a proč ji neodbývat?

Člověku dělá lépe stravovat se častěji a po menších por-
cích. Jíst by se mělo po  2,5-3 hodinových intervalech. Je to 
lepší pro tělo, mysl i psychiku. 

Nevhodně zvolená svačina (čokoláda, oplatky, brambůr-
ky, saláty a  podobné pochutiny) má pak za  následek nejen 
problémy s váhou, ale i zažívací potíže, nízkou imunitu, cuk-
rovku a zkažený chrup. 

Pokud jde o děti, tak když dáte dítěti peníze na svačinu, 
nikdy si nekoupí to, co by mělo, ale to, co má rádo. Bufety na-
víc nabízejí samé sladkosti, saláty, chlebíčky, bagety, rohlíky 
s párky a smažené rychlovky.

Proč je svačina tak důležitá? Má pozitivní vliv na naše myš-
lení, dává nám totiž sílu reálně a logicky přemýšlet. Učení je 
náročné, a pokud dítě svačinu nemá, cítí se vyčerpaně, což se 
samozřejmě také odrazí na jeho výsledcích. Dítě bez svačiny 
nebo s odbytou svačinou má problémy se soustředit, cítí se 
vyčerpaně a má pocit, že mu to nemyslí.

Ideální je, aby jednu část svačiny tvořilo ovoce a k tomu 
bylo nějaké pečivo, mléčný výrobek a zelenina. Nejlépe ovoce 
ke svačině dopolední a mléčný výrobek ke svačině odpoled-
ní. Buďte variabilní. Vyhýbejte se bílému pečivu. Na českém 
trhu je dnes dostupných mnoho celozrnných výrobků, takže 
máte širokou škálu možností.

Při chystávání svačiny se vyhněte buchtám, tučným vý-
robkům a uzeninám. Pozor však na light výrobky, protože tyto 
odtučněné výrobky vskutku nejsou určeny pro děti a kolikrát 
ani pro dospělé, protože místo tuku mají sacharidy a obsahují 
nižší poměr živin.

Svačina by neměla obsahovat zbytečné nasycené tuky, sa-
charidy a dále také tzv. prázdné potraviny, které tělu nepřiná-
šejí nic dobrého (majonéza, kečup, hořčice, tatarka, sladidla, 
koření a podobně).

Nezapomínejte na  tekutiny! Důležitou součástí je mít 
ve  škole dostatek tekutin. Ideální by bylo, kdyby dítě pilo 
čistou neperlivou vodu. Pokud se nezadaří, tak jsou vhodné 
i jiné neslazené tekutiny, například čaj.

Mléčné výrobky potřebuje každé dítě. Nezanedbávejte 
tuto potřebu ani o svačinách. Mléko je velice důležitým zdro-
jem bílkovin a  vápníku, který dítě potřebuje ke  zdravému 
vývoji. Začleňte proto mléčné výrobky do stravy dítěte, ať již 
v podobě sýrů, jogurtů, či mléka.

Takže závěrem … svačinu chystejte sobě i svým dětem.
Přeji všem krásné vánoční svátky a  hodně štěstí, zdraví 

a moudrosti v novém roce.
  (EŠ)

 12. Žijí také s námi

Pandinus imperátor (štír)                               

Výskyt: 
Tropické pralesy centrální Afriky.

Popis: Jedná se o jednoho z největších druhů štíra na svě-
tě. Je smolně černý, při určitém osvětlení až lahvově zelený. 
Mohutná klepeta má pokryta hrbolky a chloupky, které mu 
pomáhají ve  vyhledávání potravy. Velikost je cca 12-23 cm. 
Jeho toxicita je zanedbatelná. Udává se, že dospělec má jed 
srovnatelný s včelou. Při manipulaci se ani nesnaží bodnout, 
spíš se brání svými mohutnými klepety.

V přírodě žije ve větších koloniích. Jde o společenský druh 
se sociálním chováním. Několikrát jsem v teráriu pozorovala, 
jak skupina chrání a hlídá jedince, který se právě svlékl.

Chov: Je to velice nenáročný chovanec vhodný i pro úplné 
začátečníky. Není nijak zvlášť náročný na prostor. Menší sku-
pince (3-6 kusů) úplně postačí terárium se dnem o velikosti 
40x30 cm. Jako podklad používám pouze navlhčený lignocel. 
Dá se použít i  substrát pro rostliny, který se dá koupit v  ja-
kémkoliv zahradním centru. Ale pozor! Pouze nehnojený. Do 
terária je vhodné umístit nějaké úkryty. Stačí několik kousků 
prohnuté kůry, například z buku. Dá se použít i břidlice nebo 
např. skořápky kokosových ořechů. Vhodná je mělká miska 
na vodu, ze které štíři občas pijí. Menším kusům není potřeba 
misku dávat. Stačí udržovat substrát v jedné části terária vlhčí. 
Pokud menším kusům misku dáte, tak jen velmi mělkou a je 
vhodné do ní umístit několik kamínků, aby se v případě ne-
hody neutopili. Do terária můžete umístit i živou rostlinu. Ale 
tito štíři, kteří velice rádi kopou nory ji většinou brzy zlikvidují. 
Já rostliny nepoužívám, ale viděla jsem terária osazená zelení 
a vypadala velice efektně.

Co se týče teploty, dají se chovat i v pokojové teplotě, ale 
vhodnější je terárium aspoň přes den vytápět žárovkou. Ide-
ální teplota je kolem 28 °C. Pokud mají teplotu nižší, mají po-
malejší metabolismus, méně žerou a pomaleji rostou.

Důležité: Pokud se rozhodnete tyto štíry chovat, je důle-
žité pořídit skupinku, a to minimálně 3 kusy. Vhodnější je vět-
ší množství. Je pak navíc daleko větší naděje, že budete mít 
v chovu zastoupena obě pohlaví. U mláďat se nedá absolutně 
určit pohlaví.

Krmení: Krmit můžete v  podstatě jakýmkoliv druhem 
hmyzu, který máte k dispozici. Vhodní jsou cvrčci všech dru-
hů, sarančata, švábi a  podobně. Mláďata krmím moučnými 
červy, které ale vždycky zabíjím (stříhám nůžkami na polovi-
ny). Pokud se mouční červi nebo červi Zofobas morio zahra-
bou do substrátu, mohou štíra, který se zrovna svleče, ohro-
zit. Prostě do něj zespodu vyžere díru. Dávám jim i cvrčky, ale 
mláďatům vždy jen mrtvé. Vůbec jim to nevadí a zabitý hmyz, 
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který jim dávám do terária na noc, do rána dohledají a vylu-
xují. Skupinu adultních zvířat, která chovám ve větším teráriu, 
krmím nepravidelně. Prostě jim jednou za čas nasypu do terá-
ria čtvrt litru cvrčků a nestarám se. Během pár dní je vychytají 
do jednoho. Občas jim přilepším třeba myším holátkem, které 
mi zbude po krmení mláďat hadů.

Štíři jsou mistři v hladovění, a když potravu nechtějí, tak 
je nedonutíte. Nemá smysl se s tím nějak znepokojovat. Před 
svlekem nežerou delší dobu. 

Co je dobré vědět: Pokud chcete tyto štíry chovat, je 
opravdu nutné si pořídit skupinku a ne jen jednoho. Doporu-
čuji minimálně tři kousky, ale přikláním se k ještě většímu po-
čtu. Navíc tím máte daleko větší šanci, že budete mít ve svojí 
skupině zastoupena obě pohlaví. U mláďat totiž bohužel po-
hlaví nejde určit. Nechci tvrdit, že když si pořídíte jen jeden 
kus, tak že vám uhyne, ale rozhodně neprospívají tak, jako 
ve  skupině. U  dospělců se pohlaví dá celkem úspěšně určit 
podle pohlavní destičky a hřebínků na spodní straně těla.

Když se štír svléká, tak s ním nesmíte v žádném případě 
manipulovat. Téměř jistě ho tím zabijete.

  (ZJ)

 13.  Troubský hrnec

  Perníčky

Suroviny: 600 g hl. mouky, 360 g ml. cukru, 100 g ml. oře-
chů, 4 vejce, 4 lžíce medu, 10 g zažívací sody, 1 lžička ml. sko-
řice + pomlet (6 hřebíčků, 2 nová koření, 1 badyán)

Mouku a cukr prosejeme. Do mouky zamícháme zažívací 
sodu, přidáme pomleté ořechy a ostatní suroviny. Vše zpracu-
jeme na vále ve vláčné těsto, které necháme do druhého dne 
v  lednici. Perníčky pečeme ve  v yhřáté troubě — asi 230°C, 
aby se pěkně nafoukly. Upečené, ještě horké perníčky potře-
me vajíčkem, aby se pěkně leskly. Perníčky se nemusí nechá-
vat uležet — jsou hned po upečení měkké!

Druhý den uděláme polevu a perníčky nazdobíme.
POLEVA: 200 g ml. cukru, 1 bílek, 1 lžíce citrónové šťávy
Tyto perníčky můžete ochutnat, jako každý rok, na „ Živém 

Betlému“ na Veselce. 

 Do nového roku přejeme všem kuchařkám a  kucha-

řům nejlepší recepty!             
 (HS)

 14. Inzerce
 

■  Anglická školka Safi rka v Kohoutovicích přijímá během 
školního roku 2011/12 děti od 2,5 let do anglické třídy! Více 
na www.safi rka.cz nebo tel. 607 733 055.

■  Nabídka medu

Prodej medu od včelaře z Vysočiny: tmavý - 
110 Kč, světlý - 80 Kč, pastovaný - 95 Kč, světlý á 
5 kg - 350 Kč. Kontakt: E. Šmahlíková, Troubsko – 
tel: 515 546 717, 602 874 958.

■  Nabídka péče o tělo

Masáže: Lifting obličeje (300 Kč), Aroma-masáž zad (330 

Kč), Bowenova terapie (250 Kč), Lymfodrenáž obličeje a de-
koltu (300 Kč), Refl exní terapii lymfatického systému (300 Kč) 
- každá čtvrtá masáž zdarma. 

Další nabídka: dárkové poukazy, prodej parfémů FM 
Group a rakytníkových sirupů. 

Mirka Hemalová, Nová 288, 664 47 Střelice, objednávky 
předem telefonicky: 739 240 298. 

■  Kdo daruje, nebo prodá staré gramofonové desky. Ozvě-
te se! Tel. č. 605 387 456

■  Pedikúra do domu

Klasická pedikúra: relaxační koupel, odstranění zrohovatělé 
pokožky, stříhání a pilování nehtů, úprava nehtové kůžičky, od-
stranění kuřích ok, ošetření zarostlých nehtů, masáž chodidla.
Kontakt: Vlasta Prokopová (Pazourková), Lišky 9, Troubsko, 
tel.: 773 280 081, studio Zuzana, Merhautova 129, Brno.

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

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ

VÁNOČNÍCH A MNOHO ŠTĚSTÍ,

ZDRAVÍ, OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH

ÚSPĚCHŮ V ROCE 2012

VÁM PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI OÚ 

A ZASTUPITELÉ OBCE
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POŠTOVNÍ SPOØITELNA JE
SOUÈÁSTÍ ÈESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ BANKY, A. S.

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ      800 210 210

pøímo u obchodního manažera

Era hypotéku získáte: 

O VÌT  E N M:
Z E S Á

 J na rá dova B z á

 el. 731 423 020t :   

 jbraz ova@cso .czd b

Nemáte jasno v otázce financování? Nemusíte nikam
chodit, rádi poradíme a vše vyøídíme za Vás.

Era hypotéka

Svùj domov si s námi,

poøídíte jednoduše.

Era hypotéka bez poplatku za poskytnutí 

se sazbou již od 3,29 % i s možností pøefinancování úvìru 

Chcete stavìt, koupit dùm 

nebo provést rekonstrukci?

Era pùjèka na bydlení

OFSETOVÁ TISKÁRNA

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

Podolí u Brna 115
PSČ 664 03
Tel.:       544 228 378
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

RESTAURACE 

PODSKALNÍ MLÝN
  1 km za Troubskem

teplá kuchyně, otevřeno denně

POLEDNÍ MENU – 
výběr ze 7 jídel

možnost uspořádání  
oslav a večírků

www.podskalnimlyn.cz 
tel. 602 770 262
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