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Zápisník starostky

Bere na vědomí:
Usnesení č. VI/5: informativní zprávy.
Určuje:
Usnesení č. VI/1c: ověřovatele zápisu: Ing. Blanka Končická
MBA, p. Vítězslav Volánek.
(OÚ)

Vážení a milí spoluobčané,
přeji vám všem klidné prožití Vánoc, nejkrásnějších svátků
v roce. Užijte si pohodu se svými nejbližšími.
Do nového roku přeji všem hodně dobrých myšlenek,
pevné zdraví, spoustu energie a elánu, kopu štěstí a mnoho
chuti do práce.
Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko

★★★
Informace o územním plánu obce Troubsko
Chtěl bych navázat na článek uveřejněný v Troubském
hlasateli v září 2016. Po veřejném projednávání ÚP v červnu
2016 bylo podáno přes 350 připomínek (většinou se týkaly
územních rezerv ke komunikacím R43 a R52). Bylo rozhodnuto, že s vypořádáním těchto připomínek počkáme do doby,
než případně vstoupí v platnosti nové Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR). To se stalo 3. listopadu loňského roku. Posléze vyvstala nutnost zapracovat do našeho
územního plánu změny vyplývající ze ZÚR. Po projednání
s dotčenými orgány se ukázalo, že kvůli některým změnám,
týkajících se horkovodu a železničního koridoru, bude nutno vyhlásit další veřejné projednání územního plánu obce
Troubsko, k čemuž došlo 22. listopadu letošního roku. K těmto změnám byly podány další připomínky (celkem 170), které budou následně vypořádány. V tomto roce by měl být také
ukončen soudní proces týkající se zrušení ZÚR, ke kterému
jsme se rozhodnutím obecního zastupitelstva připojili. To samozřejmě souvisí s tolik diskutovanými územními rezervami
v našem územním plánu. Bohužel, snaha o jejich odstranění se nám a ostatním sousedním obcím nezdařila, i přes to,
že obec Ostopovice to zkoušela soudní cestou. Podala kasační stížnost k Nejvyššímu soudu, která byla rozsudkem ze 17.
května tohoto roku zamítnuta.

Obecní úřad informuje
USNESENÍ VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBSKO konaného dne 11. 10. 2017 v zasedací
místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing. Blanka Končická
MBA, PhDr. Petr Kaniok Ph.D., Ing. Pavel Vašek, Helena Benešová, Helena Sedláčková, Ing. Petr Kamenický, Pavel Chaloupka,
Mgr. Jiří Pospíšil, Vladimír Ryba, Jarmila Kadlecová, Oldřich Rejda, Vítězslav Volánek.

Ještě jednou bych chtěl připomenout důvody, proč se snažíme dokončit a schválit nový územní plán obce Troubsko:
• Platný územní plán již plně nevyhovuje rozvoji obce, potřebám občanů i podnikatelů
• V novém územním plánu jsou nově navržené lokality
na výstavbu rodinných domů
• Dojde k lepší regulaci bytových staveb
• Podnikatelé v obci také již netrpělivě čekají na nové zóny
pro průmyslovou výrobu
• Obec by chtěla v nově navržené lokalitě za farou vybudovat sběrný dvůr

Schvaluje:
Usnesení č. VI/1a: způsob hlasování zvednutím ruky.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. VI/1b: diskusi k jednotlivým bodům programu
pro členy i pro veřejnost.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. VI/2: program jednání.
pro 13; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. VI/4a): vyhlášení výběrového řízení na svozovou
firmu s odvozem komunálního odpadu 1x14 dní.
Pro 12; proti 0; zdržel se 1.
Neschvaluje:
Usnesení č. VI/4b): zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství
„Moje odpadky“.
Pro 11; proti 1; zdržel se 1.

Pěkné prožití vánočních svátků a nového roku přeje
Oldřich Rejda
člen rady obce
1.

Dokončili jsme významné investice

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na děti:
a) jejichž rodiče
1. zemřeli
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
nebo

V listopadu jsme dokončili významné investice na hřbitově
a v okolí kostela:
• kolumbárium a hrobová místa;
• dvoje schody na hřbitově;
• parkoviště u kostela.

3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti

S výsledky všech těchto akcí se můžete seznámit na fotografiích.

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné
za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti
plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající
zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se
prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší
než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,
opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak
ohrožují občanské soužití
d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných
fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo
jmění, nebo je podezření na spáchání takového činu
f ) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány
do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti nebo jejich
umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými
osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami
h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které
se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou
anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
SPO se tedy ve své činnosti zaměřuje zejména na pomoc
dětem a jejich rodinám.
Obec Troubsko vykonává činnosti SPO v rozsahu dané
zákonem č. 539/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů a řídí se standardy kvality. Činnost spojenou s SPO vykonává starostka obce: e-mail: starosta@troubsko.cz, tel. 547 227 054.
Obec s rozšířenou působností, kde je poskytována sociálně-právní ochrana v plném rozsahu:
MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, www.slapanice.cz, datová schránka: 2xfbbgj
Mgr. Lucie Šlancarová, odbor sociální, e-mail: slancarova.
lucie@slapanice.cz, tel. 533 304 661.

(OÚ)
★★★
Je dobré vědět, co je to „SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA
DĚTÍ“
•
•
•
•

Důležitá kontaktní místa
Úřad práce Brno – venkov, Šujanovo nám. 302/3, 660 35
Brno, tel. 950105505.
Oblastní charita Rajhrad, Komenského 38, 667 01 Židlochovice, tel. 739389264.

Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen „SPO“) se rozumí:
Ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
Ochrana oprávněných zájmů dítěte
Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
Zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě,
které nemůže být vychováváno ve vlastní rodině

Odborné sociální poradenství:
Centrum naděje a pomoci o. s., Vodní 258/13, 602 00 Brno,
tel. 543254891 (pro ženy a dívky).
2.

Manželská a rodinná poradna, Táborská 533/198, 615 00
Brno – Židenice, tel. 548 539 271.
Azylové domy:
Armáda spásy, Staňkova 354/6, 602 00 Brno, tel.
773 770 253.
Domov sv. Markéty, Staňkova 386/47, 602 00 Brno, tel.
549 122 961.
Dům na půli cesty:
SOS Kotva, Borůvková 505/7, 621 00 Brno-Medlánky, tel.
724 316 605.

riu, kde se seznámili se základy fyziky mechaniky atd.. O potřebě vnímat přírodu, respektovat ji a chránit se dozvídáme
ve vzdělávacích programech v centru Linka či Lipka. Samozřejmě, programy pro děti jsou vybrány v souladu se Školním
vzdělávacím programem, takže se liší podle ročníků.
Naši prvňáčci například v listopadu navštívili vědecko-zábavní park VIDA!. Zúčastnili se výukového programu s názvem Alchymista, kde si vyzkoušeli různé pokusy. Poté si
mohli zařádit na atrakcích jako například: simulace silného
větru či zemětřesení, na chvíli se z nich stali moderátoři počasí nebo řidiči větrného kola.

Krizová pomoc:
Modrá linka, o. s., Lidická 1880/50, 602 00 Brno, tel.
549 241 010, 608 902 410.
SPONDEA, o. p. s., Sýpka 1351/25, 613 00 Brno-Černá Pole,
tel. 541 235 511.

Připravil kolektiv ZŠ Troubsko
Zprávičky z naší školičky
Podzim utíká jako voda a my s dětmi se snažíme nezahálet.
Rozvíjíme jejich znalosti, co se týče slušného chování a denního života. K tomu nám bylo nápomocno divadlo Šikulka,
které zahrálo dětem pohádku „O poslušnosti“. Divadlo Úsměv
zase seznámilo děti s podzimními radovánkami a povyprávělo jim příběh o drakovi, kterému vrána ukradla ocas.
Abychom si o zvířátcích jen nepovídali a nehráli divadelní
představení, pozvali jsme si Duo Eden s vystoupením opiček,
pejsků a hadů a místní sokolníky, kteří dětem předvedli své
dravce. Děti si tak mohly zblízka prohlédnout puštíka obecného, orla jestřábího, raroha velkého nebo káně lesní. Společně jsme si o těchto dravcích pověděli spoustu zajímavých informací. Děti si vyzkoušely rukavice pro sokolníky a odvážlivci také pohladili puštíka obecného. Manželům Urbánkovým
velice děkujeme!
Barvičky s dětmi procvičujeme neustále, ale během tematického dne se vždy soustředíme pouze na dvě barvy.
Tak jsme si zopakovali barvy modrou a červenou, oranžovou
a hnědou. Společně jsme se zamysleli, co můžeme v těchto
barvách vidět v přírodě, nebo v našem okolí.
Oranžová barva také rozzářila naši zahradu díky vyřezaným dýním. Rodiče s dětmi se sešli jedno říjnové odpoledne
na školní zahradě a během příjemně stráveného času vydlabali a vyřezali krásné svítilny.
V současné době se už začínáme chystat na dobu předvánoční. Pečlivě jsme připravovali vystoupení dětí na tradiční obecní vánoční jarmark. Zajeli jsme se podívat na vánoční výstavu betlémů a stromečků na zámku Slavkov. Cesta
byla krátká a zpříjemněná pohádkami o Krtečkovi. Na zámku
nás mile přivítala paní průvodkyně, která nám nejprve ukázala výstavu betlémů pocházejících nejen z České republiky.
Mohli jsme si prohlédnout také betlémy z Mexika, Španělska,
Itálie, Německa... a nádherně ozdobené vánoční stromečky.

Více informací na www.troubsko.cz – sociálně-právní
ochrana.
(OÚ)
★★★

Zprávy ze Základní a mateřské školy
Nastává adventní období, kdy se děti těší
na Vánoce a my dospělí se snažíme vše připravit tak, abychom i my mohli ke štědrovečernímu
stolu zasednout s pocitem klidu a pohody.
Děti mají za sebou již více než čtvrtinu nového školního rok. Přivykly pravidelné školní přípravě a dovádění na hřišti či v bazénu je již pro mnohé vzdálenou vzpomínkou. I my ve škole se jim ale snažíme školní dny obohatit,
rozšířit jim obzory a zdravě je otužovat a vést ke sportování,
i když nám počasí leckdy nepřeje.
Bruslení s Kometou II
V pondělí 23. října se naši žáci vydali zabruslit do haly
DRFG. Paní Hofírková z Komety Brno tak splnila slib, daný
na jaře panu učiteli Zemachovi, že naši školu bude preferovat
při výběru zájemců o akci Bruslení s Kometou. Na celém kluzišti bruslili pouze naši žáci. Dvanácti dětem se věnovali čtyři trenéři, z čehož dvě byly profesionální trenérky krasobruslení. Po asi pětiminutovém rozbruslení se dětí ujali a dokonce
nad rámec smlouvy se nám věnovali opravdu naplno 65 minut. Jedna z trenérek se celou dobu starala na bruslích o naše
začátečnice, a po hodinové práci se jí podařilo děti rozbruslit.
Ostatní tři trenéři pracovali se zbytkem třídy. Zcela jinými metodami rozvíjeli u dětí bruslařské dovednosti. Děti si vyzkoušely například přenášení váhy na jednu nohu a základy tzv.
překladu, jízdy vzad, koordinace paží a nohou a sbírání tenisových míčků z ledu, vhození do koše atp.
Tento intenzivní trénink dal dětem opravdu hodně. Štěstí
nám přálo, protože v následujících týdnech si mohly děti tuto
fyzicky náročnou akci ještě jednou zopakovat.
Výuka v terénu
Mimo sportovních akcí také umožňujeme dětem takzvanou „výuku v terénu“. Od září měli starší žáci možnost navštívit Antropos, Planetárium, knihovnu či Nouzovou kolonii. V Technickém muzeu jsme se poutavou formou dozvěděli
mnohé o životě našich babiček, ale také o nejnovějších technologiích. Mnohé si žáci mohli přímo ověřit v Experimentá3.

Poté nás její kolegyně zavedla
do zámeckých komnat, kde děti
pomohly nalézt ztracenou korunku. Při dobrodružném putování zámkem si prohlédly salonky dámský, lovecký, taneční sál,
knihovnu.... Odměnou za splněné úkoly a nalezenou korunku
jim byla pokladnice plná bonbónů. Spokojeni jsme si odpočinuli u obědového balíčku a plni
energie vyběhli do zámeckého
parku. Zpáteční cesta byla okořeněna povídáním dětí, kterési s sebou domů vezly spoustu
zážitků.
Připravil kolektiv MŠ Troubsko

Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojené dětství.
Líba Chaloupková
pracovnice OÚ
★★★
Beseda se Stanislavem Motlem (listopad)
V měsíci listopadu uspořádala Obec Troubsko besedu se
Stanislavem Motlem, tentokrát na téma „Kam zmizel zlatý poklad republiky?“ Beseda proběhla v pohostinství Katolického
domu a zúčastnilo se jí kolem padesáti občanů.
(OÚ)

Vánoce se tedy rychlým krokem blíží a my vám ze srdce
přejeme pohodové přípravy na nejkrásnější svátky v roce, jejich pokojné prožití a v roce 2018 samé usměvavé a sluníčkem zalité dny.
Za všechny děti, paní učitelky, paní vychovatelky, asistentky i provozní pracovnice
Ivana Kašparová
ředitelka
★★★

Co se v obci událo
Vítání občánků (listopad)
V listopadu se uskutečnilo vítání nových občánků do života. Děti mezi občany naší obce přivítala starostka paní Irena
Kynclová. S pásmem básniček a písniček vystoupily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Hany Kroupové.
★★★
Přivítány byly tyto děti:
Alena Mikulášková z ulice Vyšehrad
Adéla Vařílková z ulice Školní
Kristýna Kovalenko z ulice Marie Cecilie
Filip Kazda z ulice Školní
Aleš Krásný z ulice Vyšehrad
Julie Doležalová z ulice Školní
Jakub Holý z ulice Zahradní
Magdalena Daňková z ulice U dráhy
Dominik Cembis z ulice Veselka
Tereza Turečková z ulice Nár. odboje

Podzimní zájezd zahrádkářů (14. října)
V sobotu 14. října jsme se vydali objevovat krásy naši jižní Moravy. Naše první zastávka byla v archeologickém parku
v Pavlově. V místě, kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu, vznikla netradiční stavba skrytá v terénní vlně
na svazích Pálavy. Výstavní prostor má připomínat jeskyni
z doby osídlení lovců mamutů, před 25 až 27 tisíci lety. Stavba vyrostla přímo na archeologickém nalezišti, a tak jsou zde
k vidění odkryté archeologické vrstvy s kostmi mamutů a dalšími nálezy z okolí Pavlova a nedalekých Dolních Věstonic.
Také jsou zde vystavené umělecké předměty, různé nástroje
a rituální hroby. Zajímavě pojaté, ale na můj vkus až moc moderní. Asi stárnu. Ale pan průvodce byl opravdu skvělý.
Druhá zastávka byla v Mikulově, tentokrát jsme se zaměřili na židovskou obec. Paní průvodkyně nás seznámila s počátky mikulovské židovské obce, které sahají do období po roce
1421, kdy byli Židé vypovězeni rakouským vévodou Albrechtem V. z Vídně a Dolních Rakous. Další příliv nastal za vlády
Ladislava Pohrobka, který vyhnal Židy z moravských královských měst. Mikulovská židovská obec se postupně rozrůstala a získávala na významu, až se stala jednou z nejvýznamnějších na Moravě. V první polovině 16. století se stal Mikulov sídlem moravských zemských rabínů. Dnes je památkou na kdy4.

Pořádali jsme 7. ročník vánočního jarmarku (3. prosince)
První prosincovou neděli, která byla první adventní, se
uskutečnil již 7. ročník řemeslného vánočního jarmarku. Pro
konání jsme opět využili velký sál Katolického domu.
Produkty na jarmarku nabízelo16 prodejců. Vše se odehrávalo v duchu Vánoc a nabídka každého z nich měla své
kouzlo. Připomenu některé z nich – paní Záděrová s nabídkou adventních svícnů a rodina Vavruškových s textilními výrobky jsou stálicemi na jarmarku. Nově své výrobky nabízela
Andrea Zahradníková a její ručně zdobené nádobí bylo moc
pěkné. Paní Kroupová s dcerou byly první, které své zboží vyprodaly. Nejrychleji šlo na odbyt jejich linecké cukroví. Nazdobené perníčky se také dobře prodávaly. Děti ze ZŠ a MŠ
vyrobily krásné vánoční dekorace – svícny, stromečky, vonné pytlíčky a také keramické drobnosti – andílky, zvonečky
apod. Podruhé se jarmarku zúčastnili manželé Maláčovi ze
Silůvek. Jejich dřevěné krabičky dekorované ubrouskovou
technikou byly ještě krásnější než loni. Jarmarku se tentokrát
nemohl zúčastnit řezník ze Žabčic, ale jejich místo statečně
zaujalo koření od Davídka a Doktor čaj. Paní prodavačku jsme
všichni obdivovali, protože její prodejní stánek byl před hostincem a venku byla teplota kolem nuly. Tradicí už se stala nabídka čaj a punče. Šéfy této nápojové sekce byli pánové Kyncl
a Sedláček. Pomocníkem oběma byla vnučka pana Kyncla,
která s úsměvem sekundovala při vydávání nápojů.
Na závěr jarmarku vystoupily děti z MŠ a ZŠ Troubsko. Hudební pásmo plné písniček, her a básniček s vánoční tématikou zaujalo všechny přítomné diváky. Paní starostka omluvila paní ředitelku Kašparovou, která se zranila, a všem jí přejeme brzké uzdravení. Akce byla ukončena slavnostním rozsvícení vánočního stromu na návsi (na ulici Školní) a zpěvem vánočních koled.
Vánoční jarmark se konal již posedmé a litovat mohou občané, kteří jej nenavštívili. Byl opět úžasný. Více fotografií můžete zhlédnout na webu obce v sekci „Kultura a sport“.
(BK)
Fotogalerie jarmarku:

Židovská synagoga

Židovský hřbitov

Ochutnávka vína
si rozsáhlé židovské sídliště jen barokní synagoga, která slouží jako židovské muzeum, a 45 domů chráněných jako nemovitá kulturní památka. A také velký židovský hřbitov s několika tisíci náhrobky. Ten jsme ani celý neprošli, prohlédli jsme
si nejstarší a nejcennější část, takzvaný „rabínský vršek“ s náhrobky moravských zemských a místních rabínů a příslušníků
nejbohatších mikulovských rodin.
Po obědě jsme jeli na naši třetí zastávku, a to do obce Mikulčice. I tady už jsme jednou byli, tenkrát jsme si prohlédli
„Slovanské hradiště“. Tentokrát byl cíl naší cesty vinný sklípek.
Po prohlídce muzea vinařství jsme konečně mohli ochutnat
dobré víno a burčák v rodinném vinařství u Bartoníků. Také
jsme se od paní Hany Bartoníkové dověděli různé zajímavosti
o Mikulčicích, třeba, že v dnešní době mají Mikulčice 11,2 ha
vinic a 51 zaregistrovaných vinařů. Kromě vinařství provozují Bartoníkovi ještě penzion a infocentrum. Také vyrábí různé
speciality z vína, hroznů a černého bezu. To vše jsme si mnozí
nakoupili. Bartoníkovi jsou velice podnikaví a mají další velké
plány, takže o nich ještě určitě uslyšíme.
Večer rychle utekl, a tak jsme se v pohodě vrátili domů.
Jaroslava Bartoňková
Dopisovatelka zpravodaje
Petr Váňa - fotograf
5.

Nové knihy v naší knihovně
Andersen, Hans Christian – Pohádky
S touto překrásnou knihou se ocitnete
v kouzelném pohádkovém světě, kde vždy
nakonec dobro zvítězí nad zlem, a špatné
činy jsou po zásluze potrestány.
Cornwell, Patricia – Lhostejné srdce
Doktorka Kay Scarpettova pracuje na místě činu, kde došlo ke smrti dcery filmové magnátky, když se jí v mobilu objeví podivný starý videozáznam, který by mohl vážně ohrozit kariéru její neteře Lucy. Další videa, odkrývající neblahá tajemství z Lucyiny minulosti, na sebe nenechají dlouho čekat. Kay se bojí komukoli svěřit a začne pátrat na vlastní pěst. Něco ďábelského, někdo s lhostejným srdcem se
noří z minulosti, aby zničil celý její svět a všechny, které miluje, a dává to jasně najevo. O Lucy se brzy začne zajímat FBI
a budovat případ, který by ji mohl poslat na zbytek života
do vězení…
Čechová, Heda – Můj syn Vladimír Čech: životní příběh
nejslavnějšího českého milionáře
Vladimír Čech prožil svých jedenašedesát let naplno. Byl
hercem, moderátorem, po založení Občanského fóra také
poslancem České národní rady. Záhy se stal díky televizní
obrazovce jedním z nejslavnějších Čechů a rozhodně byl,
a svým způsobem dosud je, nejslavnějším českým milionářem. Život Vladimíra Čecha popisuje s intimní obeznámeností a zároveň překvapivým nadhledem jeho matka, legendární rozhlasová a televizní hlasatelka Heda Čechová.
Delaney, J. P. – Ta přede mnou
Emma se snaží vzpamatovat z traumatického přepadení
a se snoubencem hledá místo, kde by mohla začít nový život. Ovšem žádný z bytů, které navštíví, pro ni není cenově
dostupný – anebo se v něm necítí bezpečně. Dokud nenavštíví ten dům na Folgate Street. Je to mistrovské architektonické dílo – minimalistický design ze světlého kamene a skla
se vzdušnými, otevřenými prostory. Ten dům má ovšem také
svá pravidla.
Elsberg, Marc – Blackout
Jednoho chladného únorového dne zhasnou světla v Itálii. A nejen tady. Chvíli nato ve Švédsku, pak v Německu, Francii, Rakousku, Belgii a Holandsku. Všude v Evropě se hroutí elektrická síť, přestanou fungovat výtahy, metra uváznou
v tunelech...
Fulghum, Robert – Opravář osudů
George Novak přijede do Prahy, aby pátral po svých českých kořenech. Nakonec ale zjistí, že vlastně hledá odpověď
na jinou otázku: Kdo jsem? Kdo si myslím, že jsem? A kdo
je Vera, sousedka a přítelkyně plná pochopení, ale i tajemství? Georgeovi v jeho hledání nejvíc pomáhají nová setkání – s trochu záhadnou mladou ženou Luci Milenou nebo
s bytostí, která mu předloží naprosto nečekanou nabídku.
V hospodě U Devíti draků a ovce, místě pro rozhovory, otázky a odpovědi přímo stvořeném, najde pak nejedna zápletka rozřešení.
Gabaldon, Diana – Mořeplavec
Claire zjišťuje, že Jamie u Cullodenu nepadnul, ale žil dál
6.

Plánované akce

a vrátil se na své panství. Zde se několik let skrýval v jeskyni,
kam mu jeho poddaní nosili jídlo, než se vydal Angličanům,
aby jeho lid přežil z peněz za jeho hlavu. Při pobytu ve věznici se spřátelí s jejím velitelem, jehož život kdysi ušetřil, a zároveň objevuje tajemný zlatý poklad u severního pobřeží.

Živý Betlém (23. prosince)
V sobotu 23. prosince od 17 hodin vás srdečně zveme
na tradiční „Živý betlém“ na hřišti SK Veselka. Přijďte si prožít
příjemný předvánoční podvečer s příběhem o narození Ježíška, zpívání koled, ochutnávky perníčků a pití výborného punče.

Keleová-Vasilková, Táňa – Přítelkyně
Tři ženy – Hana, Marta, Táňa. Tři přítelkyně – tři osudy, které pojí touha po sebanaplnění a smysluplném životě. Hledají samy sebe a přitom cosi ztrácejí a jiné zase nacházejí, trápí
se i těší, jednoduše si se sebou vláčí balíček života naplněný
různorodou směsí. A samozřejmě i plný zvratů a překvapení.

Sportovní ples SK Veselka (26. ledna)
V pátek 26. ledna se koná Sportovní ples SK Veselka od 20
hodin v sále Katolického domu. Hraje kapela „TOM SAWYER Band“. Čeká vás sportovní zábava plná tance. Vstupenky
na ples je možné již nyní objednat na tel. č. 605 387 456.

Kepler, Lars – Písečný muž
Jedné chladné zimní noci se ve Stockholmu objeví mladý muž, jenž kráčí podél železničního mostu. Je silně podchlazený a má těžký zápal plic. Kromě toho v nemocnici vyjde najevo jeden šokující fakt: podle úmrtního listu má být
tenhle člověk už sedm let mrtvý. Zabil ho sériový vrah Jurek Walter, jehož poté, co ho Joona Linna zatkl, soud poslal
na léčení na psychiatrii v naprosté izolaci. Ale kde ten člověk
celé ty roky byl?

Dětský maškarní ples (28. ledna)
V neděli 28. ledna od 15 hodin pořádáme Dětský maškarní ples v sále Katolického domu. Přijďte si s dětmi zatančit, zasoutěžit a vesele se pobavit.

Matoušková, Tereza – Válka zrcadel
O očích se říká, že jsou oknem do duše. Ty Ankařiny připomínají pohled do zrcadla a kdo do nich pohlédne, znovu
spatří své milované. Keltská čarodějka a schovanka arcimága se naučila se svým darem žít, a už ani nepřemýšlí, zda to
není spíš prokletí. Přesto se může její život ocitnout v troskách mávnutím motýlích křídel.

(HS)
Folklorní ples (3. února)
V sobotu 3. února 8 od 20 hodin pořádá Podskalák v sále
a šenku Katolického domu folklórní ples. Hraje dechová kapela Střeličáci a cimbálová muzika Denár ze Znojma.

Mongredien, Sue – Našlo se koťátko!
Maminka malé Lily přinese domů tři slabá koťátka, která
se našla opuštěná venku pod keřem. Kočičí miminka potřebují hlídat a pravidelně krmit. Celá rodina, včetně fenky Meg,
si malé chlupáče ihned zamiluje. Lily se snaží co nejvíce pomáhat a o mláďátka pečovat. Podaří se koťátka zachránit, nahradit jim maminku a najít nový domov?

Víťa Volánek
spolupořadatel plesu
★★★

Naši jubilanti
V této rubrice uveřejňujeme jména obyvatel obce Troubsko, kteří oslavují 70 let a více. K významným životním výročím: 70, 75, 80, 85, 90 ... let přejí našim spoluobčanům zástupci obce s malým dárečkem.

Mornštajnová, Alena – Hana
Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost lidského života, pak je to utrpení. A existuje-li něco, co život znehodnocuje, pak je to utrpení, které člověk působí jiným. Jenže co když
je přesto nevinen? Co když je to všechno jen shoda okolností a člověk je pouze bezmocným nástrojem osudu?

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci prosinci 2017 a lednu 2018 těmto našim spoluobčanům:
pan Ing. Vladimír Procházka, ul. Nár. Odboje
70 let
pan Robert Chmela, ul. Vyšehrad
70 let
pan Zdeněk Vyzibla, ul. Pod vinohrady
71 let
paní Alena Bedřechová, ul. U rybníka
72 let
paní Vladislava Černíková, ul. Nár. Odboje
72 let
paní Ludmila Zmrzlíková, ul. Vyšehrad
73 let
pan Rudolf Kostelecký, ul. Jihlavská
73 let
paní Ludmila Velebová, ul. Vyšehrad
74 let
pan Pavel Svoboda, ul. Nár. Odboje
74 let
pan Jiří Matoušek, ul. Nár. Odboje
74 let
paní Anna Bučková, ul. Nová
75 let
paní Eva Čupová, ul. Veselka
75 let
paní Květoslava Svobodová, ul. Jihlavská
75 let
pan Josef Michna, ul. Jihlavská
75 let
pan Pavel Veleba, ul. Vyšehrad
75 let
paní Danuše Ruberová, ul. Vyšehrad
75 let
pan Pavel Mífek, ul. Zámecká
75 let
paní Marie Partyková, ul. Nár. Odboje
76 let

Sapkowski, Andrzej – Zaklínač: Křest ohněm
Setkáváme se opět Geraltem, který si léčí zranění utrpěna na Thaneddu v tajemném lese Brokilonu u dryád. Do příběhu vstupují nové důležité postavy, o kterých byla v dřívějších knihách jen malá či žádná zmínka. Na prvním místě je to
lučištnice Milwa. Dále pak rytíř Cahir a nakonec ještě tajemný Regis…
Sapkowski, Andrzej – Zaklínač: Čas opovržení
Příběh běží dál paralelně v několika liniích – Nejdůležitější
je samozřejmě Ciri a to, co znamená pro osud světa. Nezanedbatelnou částí je také politická situace a události okolo války s Nilfgaardem, která se chystá každou chvíli vypuknout…
Zdroj anotací: Databazeknih.cz
Radek Sedláček,
knihovník
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paní Olga Fialová, ul. Nár. Odboje
paní Marcelína Valentová, ul. Nár. Odboje
pan August Turek, ul. U lednice
pan Bohuslav Široký, ul. Sadová
paní Jaroslava Kroupová, ul. Školní
pan Ladislav Dvořák, ul. Nár. Odboje
paní Vlasta Bartoňková, ul. Nová
paní Bohumila Sáčková, ul. U dráhy
paní Marta Břínková, ul. Pod vinohrady
paní Dagmar Fráňová, ul. Vyšehrad
pan Josef Svoboda, ul. Vyšehrad
paní Mária Hanušová, ul. Vyšehrad
paní Marie Kubová, ul. Školní
paní Marie Berková, ul. Družstevní

76 let
77 let
77 let
77 let
78 let
80 let
81 let
84 let
85 let
86 let
87 let
88 let
88 let
92 let

V kapli jsou konány pravidelné bohoslužby každý čtvrtek
v 18 hodin.
Všem občanům a přátelům Troubska a celé farnosti přeji
požehnané dny Adventu a radostné a pokojné Vánoce 2017.
Vánoční bohoslužby ve farním kostele 24. prosince
16 hodin – mše svatá pro rodiče s dětmi
22 hodin – tzv. „půlnoční“ mše svatá, účinkuje chrámový sbor
František Koutný,
farář

Líba Chaloupková, pracovnice OÚ
Rády bychom poděkovaly všem našim jubilantům
za velmi příjemné přijetí při naší návštěvě u příležitosti blahopřání k narozeninám a přejeme pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a optimismu do nového roku!
Helena Benešová, Helena Sedláčková a Líba Chaloupková
★★★

Napsali nám
Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou uváděny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž redakční
rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schopna ověřit
všechna fakta v příspěvku uvedená.
★★★
Dokončena oprava kaple Všech svatých
Dne 27. září byla věž kaple Všech svatých v Troubsku pomocí autojeřábu osazena novým krovem zčásti pokrytým
novým měděným plechem. Následně pokračovaly tesařské
a klempířské práce k dokončení střechy. Dne 16. listopadu
mohlo být demontováno lešení od věže kaple. Tak se na ni
nyní skýtá nerušený pohled. Zvláště upoutává pozornost zatím čerstvá barva měděného pláště střechy. Na něm jsou
opět všechny dekorace, jaké byly původně.
Přibyla však jedna novinka, na kterou je třeba upozornit.
Na straně nad hřebenem střechy kaple byl letopočet původního dokončení věže, a to 1798. Číslice 9 trochu mate, bývá
považována za číslici 2. To není možné, neboť kaple byla postavena v roce 1795. K tomuto letopočtu, který na střeše opět
je, přibyl letošní – 2017. Tady je třeba upozornění. Tvůrci číslic chtěli napodobit číslici 7 podle původního letopočtu, ale
při pohledu zdola vypadá jako číslice 1. Proto bude mnohý
číst letopočet jako 2011. Bude dobré, aby místní byli správně
informováni a případně mohli opravit ty, kteří neznají okolnosti rekonstrukce.
Celkové náklady na tuto opravu činily 629 494 Kč. Touto
cestou chci vyjádřit velké poděkování obci Troubsko, která
věnovala příspěvek 200 000 Kč, Ministerstvu kultury ČR za příspěvek 250 000 Kč a Jihomoravskému kraji za 150 000 Kč.

★★★
Aušperský potok byl zlatonosný!
O prázdninách, před necelým desetiletím se vypravili dva
studenti gymnasia v Hradišti (Eman a Venda) poznat přírodní
zajímavosti naší země. To je zavedlo rovněž do PP Augšperský
potok. Po zlatě nepátrali, zajímali se o přírodu a napsali o tom
pěkný článek i s obrázky. Co je však zaujalo, bylo pojmenování lesa severně od Horního rybníka – Kominice, resp. nad Kominicí. Po prázdninách několikrát navštívili Brodské muzeum
a našli spojitost Kominice s Komní. Na přelomu 14. a 15. století odešla část obyvatel Komně a usídlili se s největší pravděpodobností právě v údolí nad dnešním Horním rybníkem.
Údolím protékal nevelký potok a při lovu ryb v něm objevili první zlatá zrnka. Nepropadli panice, předstírali zemědělskou činnost na malých políčkách, ale bohatli rýžováním zlata. Nevelké údolí však nebylo nevyčerpatelné, převrátili kde8.

jakou hroudu, kdejaký kámen, dokonce svou činností ztrhali pramen potoka. S nabytým bohatstvím se koncem 16. století v tichosti přesídlili, není však přesně známo kam. Zůstalo
po nich suché údolí a název místa Kominice. Zánik obce byl
spojován s ničivým tažením švédských vojsk.
Vkrádá se myšlenka, zda náš slavný učitel národů J. A. Komenský neměl v úmyslu se ukrýt právě u těchto bývalých
obyvatel Komně. Snad k nim měl i příbuzenský vztah. Bohužel už tady nikoho nezastihl, tak přespal v Troubsku na zámku
a pak mu nezbývalo, než pokračovat dál, do Amsterodamu.
A pojmenování potoka? Možná Au šperk, možná Au + Ag
šperk, možná si také studentka Venda na nějaký šperk sedla,
pak by to bylo podle jejího výkřiku.

li zde venkovní žaluzie, které ochrání pacienty před vysokými letními teplotami. U nás pečujeme nejen o pacienty, ale
i jejich příbuzné. Úmrtím pro nás péče o pozůstalé nekončí,
poskytujeme jim i nadále potřebnou oporu i případné rady.
Pro tyto účely plánujeme vybudovat pietní místo, které bude
sloužit jako zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. Jana zase
bude moct zakoupit potřebné pomůcky k poskytování lepší
péče pro nevyléčitelně nemocné v jejich domovech.
V Oblastní charitě Rajhrad pomáháme na lokální úrovni. Možná jsou také vaši sousedé nebo známí, kteří využívají pečovatelskou službu, humanitární balíčky nebo našli oporu v hospicové péči. Díky příspěvkům dokážeme naši pomoc
nejen udržet, ale zdokonalit ji tak, aby nikdo nestrádal.
Poděkování patří především všem dobrým lidem za to, že
nám pomáhají poskytovat přímou pomoc a péči tam, kde je
potřeba.
Mária Durkáčová
koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
www.rajhrad.charita.cz

Ještě jednou Augšperský potok.
Při trošce vážnosti je zřejmé pojmenování potoka jako pozůstatek z doby panství Hausperků. Možná by se v letopisech
dalo vybrat i jiné – starší – pojmenování, ale doba, kdy potok
protékal hausperským panstvím vlastně není tak dávná. Louky, lesy i potok byly hauspersků a už to tak zůstalo. Mohli bychom plakat nad tím, že Komenský na své mapě Moravy „náš“
potok nepojmenoval, ale i kdyby, označení Au… , coby něco
společného se zlatem, by se tam neobjevilo. Písmenné značky chemických prvků zavedl teprve v roce 1818 švédský chemik J. J. Berzenus.
Zajímavý název potoka se objevil na Šemberově mapě
Moravy z roku 1863. Jako propagátor národních tradic uvedl
název M. Bobruvka – tedy zřejmě Malá Bobrava. Škoda, že se
to neujalo, zapadlo to jako spousta jiných obrozeneckých výrazů, mohli jsme mít po problému s Augšperským potokem.

★★★
Zpráva o stavu kuželkářského sportu
Tímto článkem bychom rádi podali informaci o činnosti
K.A.T. Troubsko, zapsaného spolku, v sezóně 2016/2017.
Spolek se v uplynulé sezóně pod týmovým názvem Ctirad
Troubsko účastnil již po čtrnácté dlouhodobé celoroční kuželkářské soutěže pořádané na kuželně v Rosicích nazvané
Kuželkářská liga amatérů (KLA) http://www.kuzelkyrosice.cz/
kla/ . V uvedené lize proti sobě nastupují čtyřčlenná družstva
neregistrovaných hráčů v disciplíně 60HS (hodů sdružených).
Týmu se podařilo zvítězit a obhájit tím vítězství z předchozí sezóny, což mimo jiné znamená možnost startu v kvalifikaci Mistrovství ČR neregistrovaných v roce 2018, když z dvanácti utkání desetkrát zvítězil a dvakrát odešel poražen s průměrným zápasovým náhozem 1061 kuželek. V průběhu soutěže se podařilo také překonat rekord kuželny mezi amatérskými týmy náhozem 1151 kuželek.
Na rosické kuželně se také účastníme dalších turnajů, které většinou obsazujeme dvěma družstvy. Zde je stručný výčet
výsledků v uvedené sezóně:
září 2016
Cobra cup
1. jednotlivci: 1. Petr Dujka
leden 2017 Autoexpres cup 1.
2. Tomáš Turek
květen 2017 Romapol cup
3.
2. Tomáš Turek
Dalších turnajů dvojic a jednotlivců se zúčastňujeme
na kuželnách v Ivančicích a Moravském Krumlově.
Vrcholem uplynulé sezóny byla samozřejmě účast na Mistrovství České republiky neregistrovaných ve dnech 17. a 18.
června ve Vsetíně. Samotnému postupu mezi 24 účastníků předcházela kvalifikace hraná na kuželně v Blansku, z níž
jsme postoupili jako devátý tým z celkově sedmdesáti týmů,
které si ve svých soutěžích napříč celou republikou vybojovaly účast (kvalifikace se hrála na čtyřech kuželnách).
Vlastní šampionát probíhá dvoukolově ve dvou dnech,
když do druhého dne postoupilí nejlepších 16 družstev. Sobota se nám velice povedla. Po výborném výkonu jsme byli
na průběžném 3. místě, když Milanu Svěrákovi se dokonce
povedl nejlepší individuální nához ze všech kuželkářů.
V neděli již výkon nebyl optimální, přesto z toho bylo pro
Ctirad Troubsko konečné výborné 5. místo na Mistrovství
České republiky. https://sites.google.com/site/kuzelkynere/11-rocnik-mcr-nere-2017

Vladimír Procházka
Občan obce Troubsko
★★★
Štěstí, zdraví, vinšujem Vám!
Kašpar, Melichar a Baltazar si pomalu nasazují koruny – Rajhradská charita připravuje další Tříkrálovou sbírku - K+M+B
2018 již brzy u vás
Začátek roku se neúprosně blíží a s ním je již tradičně spjata Tříkrálová sbírka. V období od 1. do 14. ledna budou malí
koledníčci chodit ode dveří ke dveřím, zpívat o narození Páně
a všem dobrým lidem vinšovat štěstí a zdraví.
Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku
s úctou ke krásné tradici, kterou koledování přináší. Šíření
křesťanského poselství nespočívá pouze v požehnávání příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do které přijímají dobrovolné dary
z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci.
Loňský výtěžek nám pomohl rozšířit aktivity a činnosti
Nízkoprahového centra pro děti a mládež Vata v Židlochovicích, které pomáhá řešit problémy mladé generace. Podařilo se nám zakoupit dodávku, díky které můžeme efektivně
rozvážet humanitární pomoc lidem v nouzi v našem blízkém
i vzdálenějším okolí. V Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa jsme zmodernizovali rozlučkovou místnost, kde se pozůstalí loučí se svými zesnulými příbuznými.
Letošní výtěžek bychom rádi využili k vybudování nových
jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa a namontova9.

Posledním kláním tradičně bývá účast na Rosickém letním
poháru – Memoriálu Miloše Kratiny. Jedná se o čtyřkolovou
mezinárodní soutěž čtyřčlenných týmu registrovaných i amatérských kuželkářů na 120HS. V roce 2017 jsme obsadili krásné 8. místo, když jsme byli nejlepší z neregistrovaných týmů,
ale nechali jsme za sebou také spoustu týmů hrajících soutěže registrovaných hráčů.
V následující sezóně nás kromě všech tradičních akcí čeká,
jak již bylo zmíněno výše, kvalifikace na 12. mistrovství ČR neregistrovaných v Ratíškovicích a, doufejme, taki účast na závěrečném turnaji v Poděbradech.
Zkusit si kuželkářský sport nabízíme i široké veřejnosti. Rosickou kuželnu máme pronajatou každé pondělí od 17 do 18
hod., případně je možné po předchozí domluvě objednat
i jiný (víkendový) termín.
Spolek K.A.T. Troubsko se nevěnuje pouze kuželkám.
Ve snaze o zachování tradic na vesnici je organizátorem Tradičních maškarních Ostatků – průvodu masek po obci a taneční masopustní zábavy.
Veškeré uvedené aktivity můžeme provozovat také díky
podpoře ze strany Obce Troubsko, za kterou se snažíme odvděčit kvalitní reprezentací. Snad se nám to aspoň trošku
daří…
Oldřich Zbíral
člen KAT Troubsko
★★★
Zahrádkáři Troubsko v roce 2017
V tomto roce oslavil Český zahrádkářský svaz 60. výročí
svého založení v České republice. Celostátně proběhlo mnoho výstav a akcí. Naše organizace si toto výročí připomněla
na své členské schůzi v únorurletošního roku. V průběhu roku
jsme zorganizovali.dvě odborné přednášky pro naše členy.
Na jaře přednášku o pěstování zeleniny a využití pro lidské
zdraví – přednášející byl pan Ing. Karel Křivánel. Na podzim se
uskutečnila přednáška o pěstování vinné révy.
Zajistili jsme ovocné stromky a keře a sadbové brambory pro občany v obci. Uspořádali jsme dva zájezdy – jarní byl
do Brodku u Konice s prohlídkou firmy NADĚJE paní Mgr. Jarmily Podhorné. Dále následovala prohlídka skanzenu v Příkazích a královského město Litovel. Podzimní zájezd nabídl
zajímavosti jižní Moravy. Navštívili jsme nový ARCHEOPARK
v Pavlově. Velmi zajímavá byla prohlídka Synagogy a židovského hřbitova v Mikulově. Odpoledne jsme ukončili přátelským posezením ve sklípku u Bartoníků v Mikulčicích.
V tomto roce jsme na jaře pozvali divadlo Kroměříž, mladí ochotníci nám zahráli pohádku: „O Honzovi a hloupé víle
Rozárce“. Líbila se nejen dětem, ale taki dospělým Na podzim
jsme už žádné divadelní představení neorganizovali z důvodů velkého množství různých akcí v obci.
Naše členská základna má 28 platných, většinou starších,
členů. Svými hezkými zahrádkami kolem svých domů také
přispívají ke vzhledu obce a ke krásnému životnímu prostředí
Rádi mezi sebou přivítáme nové členy.
Máme své webové stránky – www.zahradkaritroubsko.cz,
kde uvidíte mimo jiné, zajímavé fotografie od pana Patra Váni
z naší činnosti.
Foto Petr Váňa
Doležal Pavel
jednatel ZO ČZS

★★★
Informace z SK VESELKA
SK Veselka dostala od OÚ Troubsko dotace na rok 2017
ve výši 50 tisíc Kč.
Dotace se použily na tyto aktivity: Ples SK Veselka (nájem
sálu, kapela, tombola), zaplacení startovného za fotbal, údržba sportoviště (hnojivo, antuka), nájem tělocvičny (fotbal, nohejbal, volejbal).
Futsal OP Brno-venkov 2017/2018
Turnaj v Padochově (30. září, pořadatel TJ Trafo)
TJ Sokol Trafo Padochov – SK Veselka 1:7 (1:3),
Branky: Lukáš Hrbek – David Dvořáček 4, Jaroslav Dvořáček, Radek Sedláček, Dalibor Sedláček. Rozhodčí: Karel Baláž,
Leoš Káfoněk.
Remos Oslavany – SK Veselka 3:8 (1:4),
Branky: Gruna Martin, Dočkal Vladimír, Koudelný Vojtěch David Dvořáček 4, Dalibor Sedláček 2, Jaroslav Dvořáček, Radek Sedláček. Rozhodčí: Leoš Káfoněk, Karel Baláž. ŽK: Lukáš
Franěk, Tomáš Šabata (oba REM).
10.

Turnaj v Rakšicích (7. září, pořadatel Orli Rakšice-Moravský Krumlov)
MSC Jablíčko Letkovice – SK Veselka 2:7 (1:2),
Branky: Jakub Holý 2 – David Dvořáček 3, Dalibor Sedláček
3, Radek Sedláček. Rozhodčí: Leoš Káfoněk, Roman Křípal.
Orli Rakšice/Moravský Krumlov – SK Veselka 4:4 (1:4),
Branky: Jan Brveník 3, Pavel Šedrla – David Dvořáček 2, Jaroslav Dvořáček, Radek Sedláček. Rozhodčí: Roman Křípal, Leoš
Káfoněk. ŽK: Jan Brveník (Orli). ČK: Jan Jursa (Orli).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům výboru, Podskalákům a ostatním příznivcům katolického spolku za pomoc v letošním roce při úpravách katolického domu. Našim
cílem je celkově sladit prostor, funkčnost předmětů tak, abychom se v něm dobře cítili. Přeji vám všem krásné prožití adventní doby, radostné a pohodové prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí v novém roce 2018.
Jiří Koutný
předseda spolku
★★★

TABULKA po 7./8. kole
1. Remos Oslavany

6 4 0 2

36: 26

12

2. SK Veselka

4 3 1 0

26: 10

10

3. Orli Rakšice-Moravský Kr

6 3 1 2

40: 32

10

4. TJ Sokol Trafo Padochov

6 2 1 3

17: 33

7

5. MSC Jablíčko Letkovice

6 0 1 5

18: 36

1

Autocentrum K.E.I. radí: Jak správně a bezpečně sedět
v sedadle?
V sedadle auta stráví řidiči ročně průměrně asi 300 hodin,
to je dvanáct a půl dne. Moderní auto je plné bezpečnostních
prvků, které ochrání posádku. Ale je třeba je umět využít. Aby
vás auto ochránilo, je také nutné si dobře připravit pracoviště za volantem.

TABULKA STŘELCŮ po 7.-8. kole
1. Dvořáček David (Veselka) 13 branek
2. Martin Gruna (Oslavany) 12 branek
3. Jan Brveník (Rakšice/Moravský Krumlov) 11 branek
Pavel Rejda
Předseda SK Veselka
★★★
Informace z Katolického domu
Letos v dubnu se uskutečnila valná hromada spolku,
na kterém byl zvolen výbor ve složení Jiří Koutný, Vítězslav
Volánek, Pavel Chaloupka, Martin Křivánek, Roman Koutný,
Přemysl Blažík a Miloslav Dočekal starší. Do kontrolní komise
Marie Partyková, Martin Konečný a Pavel Svoboda. Další bod
programu vyplynul ze změny občanského zákoníku, kvůli níž
musíme mít v názvu zapsaný spolek. Takže nový název spolku od října uvedený ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně je Katolický dům Troubsko, z. s. Hlavním
cílem našich činností bylo zhotovení nového topení v sále Katolického domu, které provedla firma Thermona, spol. s r.o.,
Zastávka u Brna. Topení bylo předáno do užívání v září 2017
včetně potřebných revizních zpráv a projektové dokumentace. Chtěl bych poděkovat paní Ireně Kynclové, radě a zastupitelům obce za poskytnutou dotaci 100 000 Kč z rozpočtu
obce. Odstranili jsme stará topidla, byl zaveden plyn do klubovny a předělána stará část rozvodu plynu do mědi. Celkové náklady na nové topení dosáhly výše 201 346 Kč. Do konce tohoto roku ještě chceme vybudovat topení na dámských
toaletách.
V současné době probíhá zpracování kreativního návrhu
dvou konceptů sálu Katolického domu, návrhu osvětlení, barevně materiálového schématu a návrhu zařizovacích předmětů a dekorací paní Litworovou z Troubska. Firma Janko
project vypracovává stavební studii, statické posouzení stropu pro umístění nového stropu včetně odhlučňovacích panelů a rozvodu elektrického osvětlení sálu. Provede zaměření
a zakreslení kompletního stávajícího projektu.

V autě je třeba usadit se tak, abyste si při nehodě neublížili
ještě víc. Odborníci speciálního týmu Výzkum dopravní bezpečnosti varují před extrémními posedy - moc blízko u volantu, nebo naopak za ním ležet, s nataženýma nohama a rukama.
Volant - většina moderních aut má nastavitelný sloupek volantu, který se doporučuje nastavit výš a přitáhnout
k sobě. Je třeba, aby do airbagu při případném nárazu padala hlava, ne hrudník. Minimální vzdálenost mezi horní částí těla a airbagem ve volantu by měla být 25 - 30 cm. Když je
řidič příliš blízko k airbagu, může to mít fatální následky při
nehodě, protože se airbag nestihne rozbalit tak, jak je třeba.
Pozor také na sezení „na dlouhou ruku“, pokud máte volant
příliš daleko, nedokážete dostatečně rychle volantem točit,
což může být fatální při vyhýbacích manévrech a v situacích
vyžadujících rychlou reakci. Pokud dojde k nárazu a rukám
umožníme se propnout v kloubech, bude náraz ničit klouby
na rukách i v rameni. Volant držíme v poloze tři čtvrtě na tři.
V této poloze má řidič nejlepší podmínky pro vyhýbací manévry. Bezpečnostní experti také vysvětlují, že tato poloha rukou na volantu je nejšetrnější pro lidské tělo při nárazu. Airbag je širší než věnec volantu a v případě jeho aktivace budou ruce „odhozeny“ z volantu.
Bezpečnostní pás - má přes tělo vést ideálně dole přes pánevní kosti, nikoli přes břicho. Důležitou roli hraje i nastavení výšky horního uchycení bezpečnostního pásu. Horní uchycení si dejte spíše níž. Je třeba, aby pás šel přes rameno, určitě nemá jít okolo krku.
Opěrky hlavy - při čelním nárazu je člověk nejprve vymrštěn dopředu a trochu se nadzvedne a pak tělo letí zpátky.
Opěrka má v tu chvíli zachytit hlavu. Horní hranu mějte zároveň s nebo nad temenem hlavy, aby nedošlo k zalomení páteře o horní hranu příliš nízko položené opěrky.
Příště poradíme, jak správně a bezpečně sedět ve vozidle.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
11.

Křížovka

Zdravý životní styl

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 134
Mezi podzimní práce patří hrabání listí a rytí. Napište nám,
jaké další práce na podzim na zahrádce děláte vy.
Nejzajímavější příspěvek na téma PODZIMNÍ PRÁCE nám
zaslala paní Markéta Zbíralová a její text zveřejňujeme:
Tak toho listí je opravdu hodně, zvláště z 36letého třešňového stromu, jabloně jsou opadané pouze z části. Listí ukládám do dřevěných palet, škoda, že plastový kompostér, který přiděloval OÚ, jsem nedostala. Zasadila jsem 18 stroužků českého česneku, který stál ve specializované zahradnické prodejně v Brně 85 Kč, zakrátila záhon růží a přisypala
kompostem. Ještě je třeba uklidit květiny v truhlících a uložit oleandry do prostor, kde nemrzne. Dcera Zdeňka udržuje
trávník a chodníky. Ještě je nutno zazimovat vodní kohoutky, které jsou vyvedeny na zahradu, aby nedošlo k poškození
mrazem. Práce je stále dost a budeme se těšit na mírný podzim a příjemnou zimu.
Srdečně zdraví Markéta Zbíralová
★★★
(1. část tajenky) svátky v roce jsou svátky vánoční. (2. část
tajenky) se svými blízkými. To vám přeje redakce zpravodaje
Troubský hlasatel.
Tajenku zasílejte do 23. prosince na e-mail redakce.
(BK)
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22
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Ke každému měsíci přísluší nějaký orgán v těle. V minulých
číslech jsme zveřejnili informace k měsícům červen až prosinec. Tentokrát se zaměříme na „orgánové hodiny“ našeho těla.
Naše životní energie proudí po přesně vymezených drahách – meridiánech. Jsou to jakési kanály, které probíhají
uvnitř těla a tvoří logicky propojenou síť, v níž proudí energie
od orgánu k orgánu. Hlavních meridiánů je v těle 12 a energie
jimi projde za 24 hodin po 2 hodinách. Rozlišujeme 6 párů orgánů, vždy tvořených jedním jinovým – ženským (plným): srdce, slezina, plíce, ledviny, játra; a jedním jangovým – mužským
(dutým): tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř,
žlučník. Ke každé dvouhodině se přiřazuje jeden orgán. Dnes
se zaměříme na čas mezi 23 hodinou a 11 hodinou.
• V čase mezi 23 až 1 hodinou začíná pracovat žlučník
Nastává orgánová dvouhodina žlučníku, která má značný
vliv na psychiku, ovlivnění smyslu, což se projeví tím, že v této
době jsou většinou nejintenzivnější sny, které souvisejí značně
se smyslovou fází. Naše tělo se už připravuje k odpočinku a pokračuje v práci na obnově buněk. Organismus odpočívá, tělesné pochody se zpomalují a také se střídají různé fáze spánku.
Jestliže jsme šli spát ve 22 hodin, začínají se nám zdát sny. Nejen tělo, ale i mozek bilancuje svou celodenní činnost a odvrhuje všechno nepotřebné. Den skončil. Objevuje se intenzivnější zpracování lipidů (přírodní látky živočišného i rostlinného původu). Žlučníkáři obvykle v tuto dobu nemohou usnout
a také žlučníkové záchvaty bývají hlavně uprostřed noci.
Po půlnoci již slinné žlázy neprodukují látku, která ničí bakterie a chrání zuby před vznikem zubního kazu. Také z toho důvodu je nutné si čistit ráno zuby. Kolem jedné hodiny většina
lidí už asi 3 hodiny spí a prošla už všemi fázemi spánku. Dostavuje se lehký spánek, člověk se může snadno probudit. Právě
v této době jsme zvláště citliví na bolest. Bolestivost je mimořádně intenzivní, například bolesti zubů mohou úplně narušit
spánek. I chlad pociťujeme v noci více než přes den.
• V čase mezi 1 až 3 hodinou se aktivují játra
Vrcholí činnost jater (meridián jater). Je to doba detoxikační činnosti a redistribuce tekutin. V tomto čase je fyziologický děj asi takový, že většina orgánů má sníženou funkci, s výjimkou jater. Kolem třetí hodiny tělo ještě odpočívá a je fyzicky značně vyčerpáno. V tuto dobu má člověk velmi nízký krevní tlak, pomalý puls a pravidelný hlubší dech s dlouhými periodami. Pokud musí být někdo vzhůru, pak vyžaduje soustředěnost daleko větší úsilí. V tomto čase se lidé pracující v nočních směnách nejčastěji dopouštějí chyb. Musíte-li být vzhůru, snažte se nerozptylovat a soustřeďte se plně na práci, kterou je třeba dokončit. Krevní tlak ve 3 hodiny dosahuje nejnižšího bodu. Většina orgánů v lidském těle pracuje úsporně s výjimkou jater. Tělo je podrobeno jakémusi „velkému prádlu“. Játra zpracovávají látky pro organismus důležité a také odstraňují
z organismu všechny metabolické produkty i jedy. Tedy je přímo životně důležité si uvědomit, že pozdní zátěží alkoholem,
kávou nebo nesprávným složením stravy krátce před půlnocí
si člověk velmi škodí. Jestliže v tuto dobu nespíte, není vhodné pít kávu, čaj a zvláště lihoviny. Nejlépe je vypít sklenici vody
nebo mléka. V této fázi spánku dochází k útlumu, a proto je
nutné v tuto dobu dávat bedlivý pozor například při cestování.
• V čase mezi 3 až 5 hodinou jsou v činnosti plíce
Vrcholí činnost plic a jejich meridián. Tělo má v tomto sta12.

diu stále nízký tlak, mozek je zásoben jen minimálně, tělo má
nejpomalejší aktivitu, ale zbystřuje se již sluch. Probouzíme
se nepatrným hlukem. Nastává pozdní REM fáze spánku. Kolem čtvrté hodiny spánek ztrácí svoji hloubku, krevní tlak začíná stoupat. Tlak je stále nízký, mozek je zásoben minimálním
množstvím krve. Je to hodina, kdy lidé nejčastěji umírají. Kromě toho ledviny jsou v klidu, prakticky přestávají vylučovat.
Proběhlo již opakovaně více fází spánku, eventuálně se opakují ve svém cyklu. V této době, kolem páté hodiny, kdo má potřebu vstávat, se dokáže poměrně rychle aktivizovat. Samotná
funkce meridiánů naznačuje, že v tomto období dochází k regulaci plynů v krvi a ve tkáních a k regulaci prokrvení horní poloviny těla. Obvykle v tuto dobu mají kuřáci, astmatici a lidé
nemocní s průduškami problém se spánkem. Také nejvíce astmatických záchvatů přichází časně ráno.
• V čase mezi 5 až 7 hodinou je v největší činnosti tlusté střevo
Krevní tlak stoupá, puls je rychlejší, a i když se chce spát,
tělo je již aktivní. Tlak se zvyšuje, srdce bije rychleji, krev pulsuje v žilách. I když chceme spát, naše tělo se už probouzí. Kolem sedmé hodiny je poměrně značně vysoká imunologická
aktivita. Kdo se dostává v tuto hodinu do styku s viry a bakteriemi, má větší šanci jim odolat. Jinak dochází k větší regulaci
a rozvrstvení iontů. Je vhodné si v tuto dobu navyknout na vyprazdňování. Pokud je to možné, vyhněte se stresu a spěchu
a probouzejte se postupně.
• V čase mezi 7 až 9 hodinou vrcholí funkce žaludku
Prakticky již odpočinek skončil, játra dokončila svoji aktivitu a je už nyní možnost větší zátěže stravou, lze tedy konzumovat bez obavy i větší množství potravin, což je nejvýhodnější kolem deváté hodiny. Hladina hormonu kortizonu, který zabraňuje zápalům, je velmi nízká. Proto revmatici pociťují
bolesti kloubů intenzivněji než kdykoli jindy. Tělo si odpočinulo, játra zbavila náš organismus jedovatých látek. V tuto dobu
není v žádném případě vhodné pít alkohol – byla by to pro játra nadměrná zátěž. Také značně stoupá psychická aktivita, mírně poklesává citlivost na bolest a začíná se projevovat rostoucí
aktivita srdeční akce. To znamená, že dochází ke zvyšování mobilnosti a práceschopnosti nebo patřičné koncentrace k výkonu. Samotný žaludek se stará o regulaci iontů a distribuci tepla.

Troubský hrnec
Šlehačkové cukroví
Přísady: 60 dkg hladké mouky, 36 dkg 100%
tuku Omega, 2 žloutky, 1 smetana ke šlehání.
Postup: Vypracujeme těsto tak, že tuk nastrouháme a pak přidáme další suroviny.
Vzniklé těsto vyválíme a vypichujeme různé tvary. Upečeme. Cukroví necháme trošku vychladnout a obalíme ve směsi mletého a vanilkového cukru.
Kuličky z dětské krupičky
Přísady: ¼ kg másla, ¼ kg dětské krupičky, ¼ kg cukr
moučka, 1 vanilkový cukr, 3 – 4 lžíce rumu, čokoláda na vaření a kokos.
Postup: Připravíme si parní lázeň – hrnec či mísu vložíme
do hrnce s teplou vodou. Do mísy dáme rozpustit máslo a přimícháme dětskou krupičku. Necháme 10 minut na plotně,
nesmí se však vařit! Pak necháme vychladnout. Po vychladnutí přidáme moučkový cukr, vanilkový cukr a rum. Vypracujeme těsto, ze kterého tvoříme kuličky. Kuličky namáčíme
v čokoládě a obalujeme v kokosu.
„Oba recepty nepotřebují uležet, cukroví můžete jíst ihned“
Dobrou chuť a pohodové Vánoce.
(HS)
★★★

Inzerce
✦ HLEDÁM pěkné bydlení, domek a zahrada. Děkuji.
T: 604 126 970
✦ SHÁNÍM chalupu, nejlépe směr na Brno. T: 732 219 013
✦ HLEDÁME byt v této obci nebo poblíž. T: 739 826 409

NOVĚ OTEVŘENÁ

ČERPACÍ STANICE LPG V TROUBSKU
PŘIJME PRACOVNÍKY,
nejlépe s invalidním nebo starobním důchodem.

Mzda 95 Kč/hod + stravenky.

• V čase mezi 9 až 11 hodinou je v činnosti slinivka a slezina
Slinivka a slezina ovlivňují tvorbu protilátek, využívání živin
a hladinu krevního cukru. V tuto denní dobu určitě nepijte alkohol. Je vhodné jíst ovoce. Pokud máte rádi sladké, je to právě nejlepší doba, kdy je tělo schopno strávit sladkosti. Nastává špička dopolední aktivity, je to vůbec její maximum a není
dobře dělat z praktického hlediska až do oběda přestávky. Je
třeba využít toto období opravdu maximálně. Kolem desáté hodiny je ideální čas pro práci – srdce i krevní oběh pracují na plné obrátky a také mozek je správně prokrvený. Aktivita se dále zvyšuje. Jsme v nejlepší „sportovní“ formě. Mohli bychom hory přenášet. Takový elán si uchováme do oběda.
Do této doby se vypořádáme s jakoukoli prací. Kdo právě teď
popíjí kávu nebo se baví s přáteli o hloupostech, plýtvá svými
silami, které později ochabnou. Většinou kolem jedenácté hodiny jsou fyziologické postupy automatizovány a optimalizovány v souladu s psychickou aktivitou a ani větší zátěž nebývá
pozorována jako unavující.

Jedná se o klidnou a nenáročnou práci.
V případě zájmu prosím volejte

na 777 364 414

Zdroj: odborná literatura
(BK)
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz

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