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      Zápisník starostky 

Vážení spoluobčané, 

v minulých dnech proběhly oslavy založení naší obce. Do-
volte mi proto malé ohlédnutí za naší historií. První písemná 
zmínka pochází z r. 1237, kdy je na obchodní listině krále Vác-
lava I. uveden  a podepsán jako svědek Robertus de Trubzco, 
nižší šlechtic, který však nebyl jediný vlastník celé vesnice. 
Pozdější prameny dosvědčují, že se dělilo mezi více majitelů. 
Název obce je tvořen ze staročeského trúba tedy trouba, kte-
ré souviselo s úzkým vodním tokem a příponou -sko. 

Největšího hospodářského a kulturního rozvoje dosáhlo 
Troubsko v letech 1735 až 1806, kdy obec vlastnil Tomáš Se-
kora ze Sekenberku. Po jeho smrti pokračovala v  jeho práci 
žena Anna Marie a dcera Marie Cecilie. Z tohoto období je do-
dnes dochováno nejvíce památek, jako jsou kříže, boží muka, 
sousoší Nejsvětější trojice a Cyrila a Metoděje, kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie, kaple Všech svatých, kaplička na Veselce, 
která je zřejmě zasvěcena patronu dárce  sv. Leopoldu. Barok-
ní zámek je nyní v soukromém vlastnictví. V dávné minulosti 
se na katastru obce pěstovala vinná réva. Vinohradnictví bylo 
pro obec natolik charakteristické, že se později zobrazilo ne-
jen v pečeti, ale hlavně v troubském znaku. Ten zpracoval Jan 
Bukovanský a  obci byl udělen předsedou Poslanecké sně-
movny dne 29. března 1993. Návrh vycházel z pečeti a erbů 
šlechtických rodin, které obec vlastnily. Je v  modrém štítu, 
vpravo zlatý stonek vinné révy se dvěma hrozny, vinařský nůž 
a stříbrné krojidlo.  

K Troubsku patří Veselka – dnešní místní část. Veselka má 
svůj název odvozený od své hospody. Bývalo totiž zvykem, 
že formani hospodám dávali různá jména. Tak nová hospoda 
nad Troubskem dostala název Veselka, poněvadž tu při dob-
rém pivě a víně bývalo veselo. V matrice se název Veselka ob-
jevuje od r. 1692. 

Díky bohaté historii je v  obci dodnes dochováno nejen 
mnoho historických památek, ale dodržují se zde staré tra-
dice. Zvláště pak folklorní, které zastupuje na prvním místě 
sdružení Podskalák, který byl založen r. 1980 a  pokračuje 
v  šíření tradic dodnes. Roku 1895 byl založen čtenářsko-
hospodářský spolek Poděbrad – nyní knihovna Poděbrad, 
kdy začalo vzdělávání občanů půjčováním knih a  časopisů, 
pořádáním kulturních akcí, hrálo se zde divadlo, udržovaly 
se staré zvyky a obyčeje.  Ke kultuře se připojil i sport, který 
k obci prostě patří. Začal se rozvíjet v r. 1911, kdy vznikl Orel 
– se sídlem v hostinci na Veselce, později ještě Sokolská jed-
nota. V dnešní době zde působí Tělovýchovná jednota Sokol 
Troubsko, Česká obec sokolská Troubsko, sportovní klub Ve-
selka a sportovní klub K.A.Ťák. 

Tolik z  historie. Nyní v  obci žije 2  200 obyvatel. Máme 
svou školu a školku, obec je z větší části vybavena kanalizací. 
Občané se mohou setkávat ve  třech restauracích. Troubsko 
leží v blízkém okolí Brna, takže do centra to není také daleko 
a dopravní obslužnost je na dobré úrovni. 

Co víc si přát? Snad jen, aby se nám všem v naší obci dob-
ře žilo a dařilo ……

Irena Kynclová,
starostka obce Troubsko

      Obecní úřad informuje

USNESENÍ č. IV Zastupitelstva Obce Troubsko ze dne 22.8. 

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Doplňuje program jednání: 

o bod 4a Žádost ZS a MS Troubsko o dotaci na mzdy.

Schvaluje: 

Usnesení č. IV/l - Doplnění programu o bod 4a.
Usnesení č. IV/2 - Diskusi k jednotlivým bodům programu.
Usnesení č. IV/4 - Doporučení hodnotící komise a souhlasí 

s vybraným uchazečem, který předložil nejnižší nabídkovou 
cenu a umístil se na 1. místě - uchazeč 9, IMOS Brno

za 19 897 879 Kč.
Usnesení č. IV/4a - Poskytnutí částky 400 000 Kč na mzdy 

zaměstnanců ZŠ a MŠ Troubsko.
Usnesení č. IV/5 - Rozpočtové opatření č. 3/2012.
Usnesení č. IV/6 - Poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydle-

ní paní M. Findeisové v částce 50 000 Kč, paní L. Chaloupkové 
v částce 50 000 Kč a panu L. Kynclovi v částce 50 000 Kč.

Bere na vědomí:

Usnesení č. IV/3 - kontrolu plnění úkolu usnesení 
z minulého zasedání.

Usnesení č. IV/7- informaci o  podmínkách prodeje po-
zemku na ulici Školní.

Pověřuje: 

Usnesení č. IV/4 - starostku obce k  vydání rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky a podpisu smlouvy s vybra-
ným uchazečem, vše v termínu, kdy je tyto úkony možné uči-
nit dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Určuje: 

Usnesení č. IV/2 - Ověřovateli zápisu pana Pecinu, pana 
Rejdu, návrhovou komisi ing.  Kamenického, pana Zbírala; 
způsob hlasování zvednutím ruky.
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Opakovaná výzva – řemeslný vánoční jarmark

Obec Troubsko připravuje jako v  loňském 
roce na první adventní neděli, tj. na 2. prosin-

ce, v  prostorách Katolického domu řemeslný 

vánoční jarmark. Nabízíme všem zručným obča-
nům obce, aby se této akce zapojili a prezentovali na jarmar-
ku své výpěstky (cukroví, nápoje, sušené plody, zavařeniny) 
a výrobky (drobné rukodělné práce, výrobky ze dřeva, textilní 
výrobky). Finanční výtěžek z této předvánoční akce bude vě-
nován na nákup pomůcek a hraček do ZŠ a MŠ Troubsko.

Zájemci se mohou průběžně hlásit až do konce října 
na  adrese zpravodaj.th@seznam.cz. Do přihlášky laskavě 
uveďte jméno, bydliště a nabídka produktů na jarmarku.

 Zprávy ze Základní a mateřské školy

Po dvou měsících letních prázdnin nám 
začal nový školní rok. Nutno podotknout, že 
letošní léto mělo pro velkou část našich za-

městnanců školy a školky pracovní charakter.
V červenci se v mateřské škole pracovalo na plné obrát-

ky. Jednotlivá řemesla se plynule střídala, že počátkem srp-
na při kontrole z KHS bylo vše v bezvadném stavu. Bylo nám 
schváleno navýšení kapacity na celkový počet dětí 56. Díky 
obětavosti desítek rodičů bylo vše i uklizeno a vyčištěno. Bez 
jejich pomoci by nám úklid trval o mnoho déle. Všem moc 
děkujeme.

Základní škola v červenci odpočívala, aby potom od srp-
na probíhaly průběžné brigády rodičů. Takřka všichni rodiče 
žáků 1. ročníku se podíleli na úpravě školních šaten, na ná-
těrech, opravách i  úklidu. Pan Adam opravil, obrousil a  na-
třel všechny venkovní lavičky tak, aby na  nich mohly děti 
o velké přestávce posvačit. Pan Kadlec se ujal oprav a údržby 
vnitřních prostor školy. Všem mnohokrát děkujeme, protože 
díky jejich úsilí a píli mají děti barevnější a veselejší prostře-
dí. V posledním srpnovém týdnu zase pomáhali rodiče žáků 
z vyšších ročníků. Nanosili z půdy potřebné lavice a židle tak, 
aby mohla výuka probíhat i při spojených hodinách. I za tuto 
pomoc všem děkujeme.

Zahájení školního roku proběhlo 3. září v  Katolickém 
domě, kde se 12 prvňáčků se spolužáky z  vyšších roční-
ků na chvíli ocitlo u moře a všichni společně jsme se vydali 
na dlouhou cestu oceánem vzdělání. Popřát šťastnou cestu 
nám přišla i paní starostka Irena Kynclová a pan místostaros-

ta Petr Blaha, kteří dětem předali pamětní knihy. Na naši loď 
přistoupila paní vychovatelka Mgr.  Lenka Semelová. V  ně-
kterých hodinách se děti budou setkávat s  paní učitelkou 
Mgr. Kateřinou Kamenickou. Ta nám bude na ZŠ i MŠ posky-
tovat logopedickou péči, která se stává nutností i u starších 
dětí. Rozloučili jsme se paní učitelkou Zdenkou Zornovou. 

Při vstupu dětí do budovy školy je uvítalo první zvoně-
ní. Jak se stalo milou tradicí, mohli si při průchodu udeřit do 
bonga. Ve  třídách čekalo na  všechny překvapení. Prvňáčci 
dostali plný kufřík výtvarných potřeb a pomůcek. Pro ostat-
ní děti jsme měli připravené drobné reklamní a sponzorské 
dárečky. Ještě mnohá další překvapení jsme si pro děti při-
chystali. Všechny třídy i školní družina jsou pro lepší orientaci 
označený pastelkami. Velké oblibě se těší nově vybudovaný 
hrací koutek. V  prvním poschodí na  svačinovou přestávku 
děti využívají školní zahradu a  terasu. Zpestřením při hodi-
nách TV bude možnost využívat fotbalové hřiště.

V  letošním školním roce jsme si pro děti přichysta-
li i  spoustu různých akcí. Hned v  září proběhlo slavnostní 
jmenování prvňáčků na  OÚ za  přítomnosti paní starostky 
a rodičů. V odpoledních hodinách se děti ze ZŠ připravovali 
na oslavu 775 výročí obce. V říjnu srdečně zveme na zahradní 
slavnost v areálu MŠ – „Muzikály trochu jinak“. Dále na drakiá-
du a sobotní výlet za krásami naší země. V listopadu půjdeme 
s lampiony uspávat broučky a ve volném dni si i s rodiči zaje-
deme na výlet do Prahy. V prosinci se zúčastníme vánočního 
jarmarku, oslavy Mikuláše a  uspořádáme pro děti z  MŠ vá-
noční dílny. Poněkud jsme rozšířili nabídku zájmových krouž-
ků. Pokračuje úspěšný dramaťáček, fl étna, klavír, náboženství 
a kroužek výuky angličtiny.

Nově nabízíme německého jazyka a  kroužky Šikovného 
kuchaře i Fotografa. Velký zájem vzbudil kroužek Street dan-
ce a sebeobrany.

V novém školním roce máme 5 ročníků. Oproti předešlým 
letům máme i více zájemců o ŠD. To způsobilo, že hned v úte-Zahájení školního roku v katolickém domě

Pohled do třídy

Začátek školního roku před ZŠ
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rý 4. září začal náročný koloběh vyplňování žádostí a formu-
lářům stanoviska radu obce, KHS i stavebního úřadu. To vše 
je třeba k navýšení kapacity ŠD. Jsme rádi, že se nám podařilo 
dosáhnout kapacitu 45 dětí a to hned od října.  Tím budeme 
moci vyjít vstříc všem rodičům, kteří dužinu pro své děti po-
třebují.

I  v  mateřské škole máme nové paní učitelky. K  těm stá-
vajícím – H. Kroupové, M. Dufkové, Mgr. K. Kamenické přišla 
paní učitelka Jarmila Kadlecová. Protože máme schváleno 
více dětí, budeme se nově setkávat i s paní učitelkou Soňou 
Peterkovou.

Také zde pro děti připravujeme řadu akcí. Mimo těch, kte-
ré jsou společné se základní školou, nás čeká např. Den pod-
zimu, Můj nejoblíbenější plyšák a Tříkrálový den.

V  letošním školním roce bude v MŠ pokračovat kroužek 
AJ. U předškolních dětí ho povede paní učitelka Mgr. M. Vac-
ková. Ta bude mít ve  školním roce 2013/2014 první třídu. 
Takto umožníme budoucím prvňáčkům poznat a  spřátelit 
se se „svojí“ paní učitelkou. U mladších dětí povede kroužek 
ředitelka školy Mgr. Ivana Kašparová. Velmi žádaná je logope-
dická intervence pod vedením paní učitelka Mgr. K. Kamenic-
ké. Probíhá pod záštitou logopedické kliniky Veslařská. I zde 
mají děti možnost plynule pokračovat v ZŠ. Dětem nabízíme 
Street dance.

Od října začnou děti z MŠ pravidelně navštěvovat ZŠ, aby 
se seznámily s  prostředím a  pedagogy. Od poloviny listo-
padu mohou docházet v odpoledních hodinách a společně 
s rodiči se pod vedením paní učitelky připravovat na nástup 
do první třídy.

Jak vidíte plánů i práce máme hodně. Tak nám držte pal-
ce, ať vše dobře zvládneme.

Mgr. Ivana Kašparová
Ředitelka ZŠ a MŠ

      Co se v obci událo

Svátek v troubské knihovně (7. září)

Projev knihovníka po rekonstrukci obecní knihovny:
Vážení přítomní hosté dnešního mimořádného svátečního 

dne, který naše troubská knihovna v těchto chvílích prožívá.
Prožil jsem v  knihovně čtyřicet let svého života a  věnoval 

jí, i  díky pochopení své manželky, mnohdy víc sil než své rodi-
ně, svému domovu. Již rok před tím, než jsem byl knihovníkem 
jmenován, jsem po  dohodě s  bývalým knihovníkem, panem 

učitelem Leo Pavlíkem, začal pro knihovnu pracovat, i když jsem 
nevěděl, jestli mě tehdejší vedení obce do funkce vůbec schválí. 
Nakonec se tak stalo, když při hlasování patnácti členů rady roz-
hodl jediný hlas, a to ten, který jsem od toho člověka, naprosto 
nečekal.

 
Důležité pro mou práci bylo to, že ač jsem byl pod stálým 

drobnohledem tehdejšího vedení, neustále jsem měl beze zbyt-
ku volnou ruku ve svém konání, i když jsem na svou autocenzuru 
pamatoval. A tak se stalo, že jsem v tehdejším kolektivu přátel 
knihovny (Marta Sobolová, Růženka Kamenická (ul. Národního 
odboje), Dagmar Polcarová, ing. Zdeněk Jaša, Martin Procház-
ka, Vladimír Černěnko, Alois Procházka a  další, našel vskutku 
dobré přátele, pomocníky, se kterými naše tehdejší Místní lido-
vá knihovna dosáhla na  všechna okresní, krajská, ministerská 
uznání včetně titulu Vzorná lidová knihovna.

Do knihovny chodila řada troubských osobností, já bych 
chtěl uvést alespoň paní Adélu Doležalovou, ročník 1909, která 
pro mě byla symbolem, jakoby pokračováním úžasného nad-
šení, které v Troubsku panovalo v posledním desetiletí osmnác-
tého století, kdy panovala láska a zájem mnoha občanů o věci 
veřejné. Tak po knihovně, resp. Čtenářsko-hospodářském spol-
ku Poděbrad, vznikl také Sokol, Orel, Sbor dobrovolných hasičů 
a další organizace.

Právě dnes, v září před 117-ti roky, byl ustaven přípravný vý-
bor pro založení Čtenářsko-hospodářského spolku Poděbrad, 6. 
listopadu 1895 byl tento spolek schválen Vysokým c.k. místodr-
žitelstvím v Brně a 5. ledna 1896 se konala první valná hromada 
a  tím začala práce spolku. Prvním knihovníkem byl František 
Konečný, knihovna vlastnila 105 knih. V té době si stanovil spo-
lek za program vzdělávání občanů půjčováním knih a časopisů, 
pořádáním kulturních podniků apod. Tak se v  Troubsku zača-
la hrát divadla a  také se pokračovalo v  udržování troubských 
tanců, písní, starých zvyků a obyčejů – čemuž dala větší impuls 
úspěšná účast troubských občanů na  Českoslovanské výstavě 
v Praze roku 1895.

Zajímavý pohled je také na umístění knihovny. Před sto lety 
se začalo půjčovat v místním hostinci, nikoho to nepohoršovalo. 
Hostinský měl „kšeft“, mluvilo se nejen o  vlastenectví, výchově 
k hrdosti národa, existovala komunikace, která dnes chybí. Kni-
hy se půjčovaly ve škole i jinde. Nejhorší to bylo asi na balkóně 
Kulturního domu. Když holičství a  kancelář Jednotného ze-
mědělského družstva opustilo prostor v  domě bývalé radnice, 
knihovna měla radost, jelikož tam začala pracovat. Doposud 
nejlepší umístění bylo v tom-
též domě v prvním poschodí, 
kde knihovna měla tři míst-
nosti, takže měla oddělení 
dětské, naučné literatury 
a  také beletrie. Topil jsem 
sice v  kamnech na  tuhá pa-
liva a nosil uhlí z budovy teh-
dejšího Národního výboru, 
nestěžoval jsem si však ani 
v  nejmenším. Byl tam totiž 
prostor pro akce, které tehdy 
vznikaly nebo kterých byla 
knihovna účastna. Kromě 
prudkých schodů to nemělo 
chybu. 

V roce 1993 byla knihov-
na přestěhována do budovy 
OÚ, budova staré radnice se 

Naši prvňáčci

Paní starostka s p. Velebou
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zbytečně prodala a po předání Kulturního domu SPPKD zanikl 
nápad, aby knihovna byla v  kinosále tohoto domu. Tím by se 
ocitla tam, kde před sto lety začala, a hlavně, měla by prostor. 

Znám bezpočet knihovníků a  tak tedy vím, že knihovník 
bývá v obci většinou ten poslední. Oni však se tím příliš netrápí, 
protože ví, jaký je nejen tento dnešní svět. Tak, jak jsem je všech-
ny poznal, musím říci, že představují jinou sortu lidí, kteří, ač za-
valeni nekonečnou prací, která hned není vidět, myslí na to, jak 
přijít s dobrou knihou mezi své čtenáře a udělat jim radost pěk-
nou, jen dobré pocity přinášející, vzdělání rozšiřující, svět pozná-
vající, na své bolesti při četbě zapomínající a rádi se vracející do 
knihovny stále znovu a znovu, aby to své potěšení z knihy jejím 
vrácením zpět knihovně, umožnili i svým sousedům.

Po  čtyřicetileté práci pro troubskou knihovnu jsem vděčný 
paní starostce Ireně Kynclové a všem zastupitelům, kteří zvedli 
při rozhodování svou ruku a vložili pár (hodně) peněz do rekon-
strukce knihovny. Během tří měsíců se dílo podařilo, i když po kni-
hovnické stránce toho ještě mnoho zbývá. Moje poděkování pat-
ří všem těm, kdo se na rekonstrukci podílel, všem pomocníkům, 
kteří pomáhali toto dílo uskutečnit a přivést do zdárného konce. 
Přeji všem čtenářům, aby se jim v knihovně líbilo, aby svými ná-
vrhy vhodně doplňovali knihovní fond knihami, o kterých jsem 
psal výše. Bude na ně při nákupu knih brán zřetel.

*****

S  kyticí květin přicházím na  dálku poděkovat všem těm, 
kteří mě a  naší knihovně po  celou tu dobu pomáhali, kteří mě 
vzdělávali v knihovnické práci, protože bez nich by naše knihov-
na nebyla tím, čím, alespoň v 70. – 80. letech byla. Poděkování 
patří tedy všem pracovníkům Okresní knihovny v Židlochovicích 
a posléze v Modřicích. Velmi se omlouvám se paní Miroslavě Ku-
bíkové, ředitelce Městské knihovny v Modřicích, (která nám po-
máhá metodicky a pro naši obec vyvěšuje informace na webové 
stránky troubské knihovny, které nám zařídila), že jsem ji na tu 
letošní malou oslavu nepozval. Důvod? Knihovna je nyní po re-
konstrukci hezká, ale po knihovnické stránce ještě nedokončená. 
Chyběla mě síla to předvést.

Pavel Veleba, knihovník, 6. září
www.knihovnapodebrad.wz.cz; mktroubsko@seznam.cz

Oslavy 775. výročí obce - Troubsko 1237–2012

V sobotu 22. září proběhly oslavy k 775. výročí první pí-
semné zmínky o  naší obci. Program oslav byl připraven od 
dopoledních hodin se začátkem v 10 hod., končilo se v pozd-
ní noci (2 hod. ráno). Z programu si mohl každý občan vybrat, 

co mu bylo blízké. Pro někoho kultura v podobě výtvarného 
umění, pro někoho historie v  podobě kronik, pro někoho 
sportování v podobě her, pro jiného poslech dechové hudby, 
či vystoupení dětí anebo moderní zábava pro mladé. Ale za-
čněme po pořádku.

Oslavy byly zahájeny výstavou obrazů rodáka naší obce 
pana Josefa Svobody. Výstavu zahájila paní starostka Irena 
Kynclová. V  prostorách zasedací místnosti Obecního úřadu 
bylo možno shlédnout 20 obrazů z autorovy velké sbírky. Ob-
razy nám nabídly pohled do romantiky krásné přírody, a  to 
nejen z  okolí naší obce: pohled na  louku rozkvetlých vlčích 
máků, hýřivé barvy krásných krojaček, pohled na  Troubsko 
ještě bez zástavby za kostelem, náš krásný kostel. Rozmani-
tost byla veliká.  Jsme moc rádi, že pan Svoboda byl ochotný 
obrazy k výstavě zapůjčit.  Tímto mu mnohokrát děkujeme!

Spolu s výstavou obrazů bylo možné prolistovat historic-

ké kroniky obce, přesněji kroniky z let 1918 až 1974.  Mohli 
jste zde najít záznamy o  důležitých událostech, o  spolcích 
a uskupení, které v naší obci působili, dále poznámky o počtu 
obyvatel, zmínky o počasí. Vše o tom, jaký byl život v tom da-
ném roce.  Opravdu velice zajímavé.

Oslavy dále probíhaly u  fotbalového hřiště programem 

pro děti, který si připravila TJ ČOS Troubsko. Děti soutěžily 
v pěti disciplinách: hod míčkem na cíl, slalom zručnosti, sla-
lom na koloběžce, skákání v pytli a v běhu.  Soutěžily ve dvo-
jicích a vždy se jim dostalo sladké odměny. Počasí jim přálo, 
sluníčko svítilo.

Po  sportovních soutěžích byl připraven program v  are-

álu Sokolovny, který zahájila paní starostka krátkým pro-

Záběry ze sportovního programu pro děti
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jevem o  historii naší obce. Celé odpoledne zde vyhrávala 
k  tanci i  poslechu kapela Střeličáci. K  oslavám u  Sokolovny 
se přidali také žáci MŠ a ZŠ Troubsko. Pod vedením ředitelky 
základní školy Mgr. I. Kašparové a vedoucí učitelky mateřské 
školy paní H. Kroupové si děti nacvičily poučné a zároveň zá-
bavné pásmo z historie vzniku naší obce. Malí účinkující měli 
na sobě jednoduché kostýmy, nad hlavami nosili vysvětlující 
obrázky a důležité letopočty, které doplňovaly mluvený text. 
Ten nebojácně přednášela Lucie Mahnová, žákyně páté třídy. 
Diváky, včetně přihlížejících rodičů, neodradily ani občasné 
dešťové přeháňky a  šikovné děti na  závěr odměnili velkým 
potleskem. Po žácích z naší školky a školy zatancovali děti ze 
souboru Háječek z Ostopovic. Jejich vystoupení sice přerušil 
déšť, ale po krátké přeháňce své vystoupení dokončily a byly 
také odměněny potleskem. Tento soubor již 25 let spolupra-
cuje s  naším folklórním souborem Podskaláci, a  proto byl 
hostem na oslavách naší obce.  Také jim touto cestou děkuje-
me. Závěrem oslav u Sokolovny vystoupil soubor Podskalák 
s  hudebním doprovodem souboru Háječek. Na  Podskaláku 
bylo vidět, že jim na naší obci záleží a jejich vystoupení bylo 
opravdu velice pěkné (zatancovali i  za  nepříliš přívětivého 
počasí).  

Během oslav bylo možné zakoupit upomínkové před-

měty se symboly obce – hrníček, svícen a štamprdličky, dále 
také kalendář na rok 2013 „Troubsko včera a dnes“. (Všechny 
uvedené předměty si můžete ještě zakoupit na Obecním úřa-
dě). 

Po  ukončení programu u  Sokolovny přišel na  řadu po-

slední bod oslav – zábava v  Katolickém domě, kde hrála 
převážně pro mladé kapela ŠOK.

Tímto byly oslavy ukončeny a  těšíme se na  další, které 
v budoucnu snad navštíví více našich občanů a bude jim přát 
lepší počasí. Velký dík patří organizátorům oslav a také všem, 
kteří se podíleli na jejich přípravě!

(Heleny Sedláčková a Benešová)

Výstava obrazů (22. - 28. října)

Na  oslavu první zmínky 
o  obci Troubsko byla připra-
vena vůbec první výstava 
obrazů našeho spoluobčana 
- troubského rodáka pana Jo-
sefa Svobody.

Jsem velmi hrdá na to, že 
pan Svoboda, kterého léta 
velmi dobře znám, neboť 
bydlíme kousek od sebe, měl 
ve  svém krásném věku tolik 
odvahy k uspořádání této za-
jímavé výstavy. Byla to práce 
velmi náročná, ale výsledek, 
myslím stojí zato. Chci mu 
za  to poděkovat. Na  výstavě 
jsme mohli shlédnout celkem 
20 obrazů z celé jeho rozsáh-

Představení žáků ZŠ Podskalák

Josef Svoboda

J. Svoboda se starostkou a H. Sedláčkovou

Tanečky dětí z MŠ
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lé sbírky. Nejstarší obraz je z  roku 1953 a  jsou to nádherné 
krojovačky (obraz byl umístěn hned u vstupu do improvizo-
vané výstavní síně). Nejmladší obraz je z r. 2008 a je nazván 
Soumrak s  vodou (obraz byl vystaven v  hlavní místnosti). 
Součástí výstavy je nejen kronika Sboru pro občanské záleži-
tosti, kterou pan Svoboda rovněž ilustroval, ale i kroniky obce 
Troubsko, které ještě nebyly vystaveny.

Závěrem chci poděkovat kurátorce výstavy paní Heleně 
Sedláčkové a všem ostatním spolupracovníkům, bez kterých 
by se tato výstava nemohla uskutečnit.

Panu Svobodovi přeji hlavně zdraví a ještě hodně radosti 
ze svých obrazů.

(I. Kynclová)

   Nové knihy v naší knihovně

Krásná literatura

Šiklová, Jiřina Matky po E-mailu
Stevensová, Tailor Lovkyně informací
Poledňáková, Marie Líbáš jak ďábel
Pettersson, Torst Skryj mě ve svém srdci
Kallentoft, Muns Letní smrt
Herrndorf,Wolf Čik
Mrštík Alois a Vilém Rok na vsi 1 a 2
Dostojevskij, F. M. Bratři Karamazovi
Remarque, E. M. Tři kamarádi
Svoboda, Jiří  Nejkrásnější pověsti Jižní Moravy
Martin, Tom Pyramida
Brownová, Sandra Šťastný Lucky
 Odhodlaný Chase
Sánchez, Julian Starožitník
Obermayer, Siegrfried Dvorní šašek a čarodějnice
De Saint-Exupéry, Antoine Citadela
Šiklová, Jiřina Dopisy vnučce

Naučná literatura

Šindelová, Michaela Tři na forbíně
Tepperwein, Kurt Pryč s kyselostí
Sedláček, Tomáš Ekonomie dobra a zla
Motl, Stanislav Cesty za oponu času 3

Mollová, Pat  Jaká známe povolání (pro mlá-
dež)

Zapletal, Miloš  Výpravy za dobrodružstvím  (pro 
mládež)

Literatura pro mládež

Gosciny –Sempé Bezvadný vtip
 Návrat z prázdnin
 Sváteční oběd
 Dopis Ježíškovi
 Polívka nemá rád
 Kouzelný svět pohádek
a další…

Knihy zakoupené v měsíci červnu až srpnu 2012

Pavel Veleba, knihovník

 
       Plánované akce

Pozvánka do divadla (20. října)

Divadelní soubor z  Kroměříže odehraje v  Katolickém 
domě v  Troubsku veselou pohádku pro děti i  dospělé. Má 
tajemný název - ,,ČÁRY BÁBY COT – KYTLE“. Představení se 
uskuteční v sobotu 20. října od 17 hodin a touto cestou zve-
me všechny děti s doprovodem. 

Podzimní zájezd (27. října)

Zahrádkáři Troubsko pořádají tradiční podzimní zájezd, 
který se koná 27. října. Tentokrát na trase: Troubsko – Valtice 
s prohlídkou zámku a podzemí a dalšími zajímavostmi města. 
Odpoledne se pojede do Kobylí na Moravě, do vinného sklíp-
ku na přátelské posezení. 

Zájemci z řad členů i ostatní, hlaste se u p. Doležala na ul. 
Školní 54, nebo u p. ing. Procházky na ul. Národního odboje 
3. Nezapomeňte, že autobus má jen 45 míst. 

Pozvánka do Katolického domu

o  Posezení u  kytary aneb „ Sejdeme se na  Kaťáku“ 

(13. října)

Ke zpěvu, poslechu a tanci hraje od 20 hod. na akustické 
combo country skupiny Metamorfoza. Vstup volný!

o Haloowen (27. října)

Od 20 hod. v  sále KD - Halloowen se skupinou Projekt 
Boba Šmída. Vstupenky jsou v předprodeji.

o Svatomartinské posvícení (10. listopadu)

Po celý den probíhá v hostinci gastronomický den věno-
vaný husám, mladému vínu, svatomartinskému pivnímu spe-
ciálu, hudbě a tanci. Vstup volný!

o Vladimír Mišík a ETC (16. listopadu)

Od 20 hod. v  sále KD proběhne koncert české rockové 
legendy: Vladimír Mišík a ETC. Vstupenky jsou v předprodeji.

o Vánoční rocková zábava (15. prosince)

Od 20 hod. v sále KD proběhne vánoční rocková zábava. 
Podrobnosti budou upřesněny.

Dočekal Miloslav
Hostinec Katolický dům Troubsko

Občané obce nad výstavou kronik
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      Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k  životnímu jubileu v  měsících 
říjen a listopad 2012 těmto spoluobčanům:

Paní Marcela Dufková, ulice U rybníka 70 let
Paní Zdenka Navrátilová, ulice Veselka 70 let
Pan František Jakubec, ulice Nár. Odboje  70 let
Pan Karel Horáček, ulice Školní  70 let
Paní Zdenka Doležalová, ulice Školní  71 let
Paní Anna Pacnerová, ulice Nár. Odboje 71 let
Pan František Nováček, ulice Pod vinohrady 71 let
Paní Eva Bučková, ulice U lednice 71 let
Paní Marie Koláčková, ulice U lednice  71 let
Pan Arnošt Růžička, ulice Nár. Odboje  72 let
Paní Miroslava Světlíková, ulice Nár. Odboje 72 let
Pan Hynek Pavelec, ulice Vyšehrad 72 let
Pan Rudolf Solařík, ulice Nár. Odboje 73 let
Pan Luboš Rejda, ulice Pod vinohrady  74 let
Paní Ludmila Pacnerová, ulice Zámecká 74 let
Paní Věra Pacnerová, ulice Zahradní 75 let
Paní Blažena Vozdecká, ulice Pod vinohrady 75 let
Pan Miroslav Kasáček, ulice Nár. Odboje 75 let
Pan Miloš Světlík, ulice Nár. Odboje 75 let
Paní Libuše Hanušová, ulice Jihlavská  77 let
Paní Emilie Chaloupková, ulice U rybníka  78 let
Paní Ludmila Weinhöferová, ulice Nár. Odboje  78 let  
Pan Miloš Kříž, ulice Hodakova 79 let
Paní Jiřina Kroupová, ulice Pod vinohrady  79 let
Pan Antonín Vojta, ulice U dráhy  80 let
Paní Marie Roupcová, ulice Školní  81 let
Pan Josef Des, ulice U rybníka  81 let
Pan Stanislav Kamenický, ulice Nár. Odboje 81 let
Pan Břetislav Lukášek, ulice Zámecká 83 let
Paní Marie Hladká, ulice Munkova 83 let
Paní Vlasta Koukalová, ulice Pod vinohrady 84 let
Paní Vlastimila Vrtěnová, ulice U rybníka 84 let
Paní Milada Kráčmarová, ulice Nár. Odboje 87 let
Paní Marie Melounová, ulice Nár. Odboje 88 let 
Paní Růžena Doležalová, ulice Nár. Odboje 90 let
Paní Božena Michnová, ulice U rybníka 91 let
 

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

Obecní úřad, matrika L. Chaloupková

      Sportovní informace

Futsal SK Veselka 

Termíny zápasů podzim 2012, hraje se na hřišti SK Veselka:
Neděle 30. 9. – 9 hod. SK Veselka / Jablíčko Letkovice, 

12 hod. SK Veselka / Pitchpunti FC
Neděle 21. 10. – 8 hod. SK Veselka / FC Kratochvilka, 

11 hod. SK Veselka / Remos Oslavany
Sobota 27. 10. – 9 hod. SK Veselka / Dream Team Budkovi-

ce, 12 hod. SK Veselka/ FC Rokytná

Vedoucí I. třídy OP Otruba Karel

Volejbal SK Veselka

Hraje se každou sobotu – dokud počasí dovolí od 17 hod. 
na kurtu SK Veselka, při špatném počasí pak od 16 hod. v tě-
locvičně na ulici Úvoz v Brně.

Rádi přivítáme nové hráče – ženy i muže – kteří už někdy 
volejbal hráli.  

Informace na tel. č.: 605 387 456.
 (HS)

   TJ SOKOL ČOS Troubsko

Jindřich Fügner

Jindřich Fügner (vlastním jménem Heinrich Fügner) 
se narodil 12. září 1822 v Praze a zemřel taktéž v Praze dne 
15.  listopadu 1865. Byl jeden ze zakladatelů spolku Sokol. 
Původně se věnoval obchodu, později pojišťovnictví. Ač bylo 
jeho podnikání úspěšné, měl vyšší cíle. Vzdělával se, věnoval 
se hudbě, společenským zájmům a sportu. Soukromým stu-
diem a dlouholetým studiem v cizině získal všestranné vzdě-
lání, široký rozhled a ovládal několik jazyků.

Díky dědictví po dědovi, kdy zdědil jeho vinice a lodě, byl 
vcelku zámožný. Zprvu obchodoval, pak se stal majitelem ge-
nerální agentury italské společnosti Nuova Societa Commer-
ciale d´Assecurazioni.

Zakladatel Sokola

Když se ve vlasteneckých kru-
zích seznámil s Tyršem, pomáhal 
mu uskutečnit jeho myšlenku 
na  založení českého tělocvičné-
ho spolku. Tento spolek dostal 
jméno Sokol Pražský a  Fügner 
se stal jeho prvním starostou. 
Navrhl a zavedl tykání všech čle-
nů a  oslovování „bratře“, rovněž 
přišel jako první v  červené blů-
ze, která se stala součástí sokol-
ského stejnokroje. Zasloužil se 
o výstavbu první sokolovny v So-
kolské ulici (bývalé Hradební) 

Společný hrob s  jeho zetěm 
Miroslavem Tyršem na  pražských 
Olšanech

V této rubrice uveřejňujeme jména obyvatel obce Troubsko, 
kteří oslavují 70let a  více. K  významným kulatým životním 
výročím: 70, 75, 80, 85, 90 a více let přejí našim spoluobča-
nům osobně zastupitelé obce a  předávají jim malý dárek. 
Osobní přání jubilantům na  určitý termín je pouze po  do-
mluvě buď na  Obecním úřadě u  p.  Chaloupkové, nebo 
s  p.  Benešovou nebo p.  Sedláčkovou.  V  případě, že není 
domluven přesný termín pro osobní přání, je pak v rozmezí 
několika dnů kolem data narození (tedy před datem oslavy 
narozenin, v den narozenin anebo po datu narozenin) a dle 
možnosti volného času p. Benešové a p. Sedláčkové prove-
dena návštěva jubilanta. Děkujeme za pochopení.
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v Praze. Zemřel v pouhých 42 letech a jeho pohřeb se stal ná-
rodní manifestací. Až po jeho smrti si Miroslav Tyrš vzal jeho 
dceru Renátu. Konání všesokolských sletů se nedočkal. Sdílí 
spolu se svým přítelem mohylu na  Olšanských hřbitovech, 
kde byli oba pohřbení. 

Zdroj: internet
(BK)

Rozvrh cvičení v sokolovně od září 2012

DEN ČAS DRUH CVIČENÍ CVIČITEL/-KA

Pondělí 20.00 – 21.00 Pilates
(ženy) Končická

Úterý
17.00 – 18.00 Senioři Bartoňková

18.00 – 19.00 Florbal I Beneš

Středa 20.00 – 21.00 Kondiční cvičení
(ženy) Končická

Pátek 20.00 – 22.00 Volejbal Svěráková

Sobota 18.00 – 20.00 Florbal Beneš

Neděle
17.00 – 18.00 VESELÉ CVIČENÍ

(děti) Končická

18.00 – 19.30 Badminton Kynclová

Dle pravidel ČOS jsou tato cvičení pořádána pro členy ČOS. 
Pokud máte zájem o tato cvičení, přihlaste se prosím u cvičitele/
cvičitelky.

Petr Molák
starosta TJ ČOS Sokol Troubsko

VESELÉ CVIČENÍ PRO DĚTI  

TJ SOKOL ČOS TROUBSKO zahajuje od 7. října cvičení pro 
děti ve věku od 4 let, které mají rády pohyb

  CVIČENÍ se koná každou neděli v čase 17-18 hodin v so-
kolovně;

  Cvičení probíhá formou RŮZNÝCH HER, CVIČENÍ S NÁČI-
NÍM A SOUTĚŽÍ 

  CÍLEM CVIČENÍ je zlepšit pohybovou aktivitu, pružnost 
a  správné držení těla, naučit se být součástí kolektivu 
a umět se prosadit

Nenechte zahálet své dítě doma u  televize či počítače 
a pošlete ho do cvičení !

Na děti se těší Blanka Končická

      Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou uváděny 
subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž redakční rada nemu-
sí vždy souhlasit nebo si není schopna ověřit všechna fakta 
v příspěvku uvedená. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Troubská obecní knihovna

aneb
od „Poděbradu“ 1896 k „Poděbradu“ 2012 

Celkový přehled

 období Název knihovny  knihovníci činnosti

Čtenářsko hospodářský 
spolek Poděbrad
(Členové většinou 
rolníci)

od – do
6. 1. 1896
6. 1. 1908

1896 - František Konečný
1897 – František Kamenický
1899 – Karel Doležal
1901 – Josef Kocman

Poznámka: starosta obce Jan Sojka, Josef Konečný

Čtenářský spolek 
Boleslav
(druhý souběžný spolek)
(Členové většinou dělníci)

od – do
1897
1900

Poznámka: starosta obce Josef Konečný
Knihovna Národní 
jednoty pro 
jihozápadní Moravu

13. 7. 1909
4. 10. 1919

Jan Čech, předseda spolku,
knihovník 

Poznámka: starosta obce Josef Konečný

Veřejná obecní 
knihovna

zřízení:
4. 10. 1919
1. otevření: 
1. 9. 1921

František Vašulín do r. 1927
Josef Černoušek  do r. 1948

 Poznámka: starosta obce Jan Zedníček, Rudolf Kilián, František 
Vašulín, Jan Kamenický, František Doležal, Josef Sobola

Místní lidová knihovna
od – do

1950
1995

Lev Pavlík            do r. 1973
Pavel Veleba        od r. 1973

 Poznámka: předseda MNV  František Hrdlička, Antonín Weinhö-
fer, Josef Starý, Jar. Potužák, František Pillmayer, pplk. František 
Weinhöfer, Jaroslav Potužák; starosta Vladimír Ryba

Veřejná obecní 
knihovna

od – do
1.1. 1995

2003
Pavel Veleba         od r. 1973

 Poznámka: starosta obce – Vladimír Ryba

Obecní knihovna 
Poděbrad,
základní knihovna

Od
18. 11. 
2003

Pavel Veleba         od r. 1973

Poznámka: starosta obce – Vladimír Ryba, Irena Kynclová

Zpracoval Pavel Veleba, knihovník (srpen 2012)

***

Vyzkoušejte INDOOR WALKING ve sportovním centru 

FIT4ALL

V  posledních měsících k  nám přichází nový sportovní 
trend – Indoor Walking. Do češtiny bychom jej mohli vol-
ně přeložit jako „chůze uvnitř “. Jde o skupinové cvičení, při 
kterém se využívají speciální trenažéry, které nejvíce připo-
mínají běžící pásy. Lze na nich upravovat zátěž a tím i zatížení 
nohou, jsou přizpůsobené k nejen k rychlé chůzi, ale i k sérii 
cviků. Jde vlastně o obdobu Spinningu s tím rozdílem, že se 
nevyužívají statická kola ale zmiňované trenažéry. Celé cviče-
ní potom doprovází rytmická motivační hudba.

Co je Indoor Walking

Indoor Walking je založen na chůzi, základní formě lidské-
ho pohybu, kte rou dále lektor obohatí o různé cvičební prvky. 
Délka jedné lekce je většinou 45-60 minut a skládá se z více 
částí. Začíná se zahřátím ve volnějším tempu, poté následu-
je hlavní část zakončená největší zátěží a  na  konci přichází 
opět volné tempo k vydýchání a zklidnění. Výhodou Indoor 
walkingu je fakt, že si každý může zvolit náročnost cvičení. Je 
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tak vhodný jak pro začátečníky tak i pro pokročilé. Záleží také 
na lektorovi, jaké tempo nasadí a  jakou skladbu lekce zvolí. 
Cvičení je výrazně aerobní – probíhá při cca 60% maximální 
tepové frekvence jedince a proto je tak účinné. Při jedné lekci 
se spálí až 3 000 kJ – záleží na tempu a zátěži. Indoor walking 
je šetrný ke kloubům, což ocení osoby, které mají problémy 
s  kyčlemi a  koleny. Za  začátku mohou mít cvičící problém 
s bolestí zad, která je způsobena špatnými pohybovými ste-
reotypy. Ke správnému držení těla a odstranění právě těchto 
stereotypů pomůže indoor walking.

Co budete potřebovat

Vzhledem k tomu, že chůze je nejpřirozenějším druhem 
pohybu, je indoor walking vhodný pro každého a potřebu-
jete jen vhodné pohodlné oblečení (krátké kalhoty a  tílko) 
a  správnou obuv – nejlépe obuv na  běhání. Nezapomeňte 
na ručník a pití cca 0,75 litru obyčejné vody. Očekávat o  plát-
kou můžete pevná stehna a  hýžďové svaly a  značný úby-
tek kilogramů – z tuků! - což potěší téměř každou ženu (ale 
i muže). Více informací získáte na www.fi t4all.cz.

(BK)

***

Plevelné rostliny kolem nás, jejich význm  z hlediska 

pěstitele a spotřebitele a jejich regulace (1. část)

Vážení čtenáři,
dostal jsem nabídku seznámit vás s touto důležitou pro-

blematikou v  oblasti zemědělské a  snad ještě více zahrad-
nické činnosti. Jde o téma rozsáhlé a leckdy velmi zajímavé, 
ačkoliv hlavně pro neznalé či nezkušené pěstitele se může 
někdy změnit i v noční můru. Ve svém příspěvku bych se však 

chtěl pokusit o pohled z více stran, a zmínit se i o pozitivních 
významech tzv. plevelných rostlin. 

Podle literatura rostliny plevelů, tj. převážně planě ros-
toucích druhů, ale i  kulturních předplodin, které konkurují 
námi vyseté či vysazené plodině v  přísunu vody, živin a poz-
ději i  světla a  mohou škodit i  nepřímo (hostitelství chorob 
a  škůdců apod.), představují nejvýznamnějšího konkurenta 
kulturních rostlin polí, zahrad i dalších kulturních ploch. Jsou 
většinou významnějším konkurentem než choroby a škůdci. 
Kromě typických plevelů, tj. planých druhů, sem patří i kul-
turní rostliny, většinou vzešlé z tzv. výdrolu nesklizených se-
men či méně často regenerující z jiných orgánů předplodiny.

Na druhé straně plevele jsou za určitých podmínek a v při-
jatelném množství, které omezuje pěstované rostliny v malé 
míře, pozitivní jak svým příspěvkem ke stabilitě ekosystému, 
mohou působit i esteticky, některé mohou být kvalitním kr-
mivem a zejména v modernějším nekonvenčním pojetí tzv. 
permakultury mohou být některé z nich mj. důležitým čini-
telem stability moderních zahrad či obohacením našeho jí-
delníčku.

Přístup k plevelným rostlinám se liší podle oboru pěsto-
vání rostlin, v zemědělství konvenčním, ekologické, na běžné 
zahrádce či veřejných plochách nebo určitém novějším po-
hledu ekologických zahrad či okrasných ploch např. v rámci 
permakultury, setrvalého přístupu upřednostňujícího re-
spektování všech rostlin a  využití vytváření a  nenásilného 
usměrňování přirozeného vývoje rostlinných společenstev 
na zahradách. V následujícím textu bych vás chtěl seznámit 
s těmito přístupy a jejich současným významem pro nás z po-
hledu běžného člověka, pěstitele nebo aspoň znalého kon-
zumenta.

V zemědělské velkovýrobě, která zahrnuje největší část 
pěstovaných plodin, zásobujících přímo či nepřímo náš jídel-
níček a další potřeby, dnes u nás převažuje trend co nejmenší 
pracnosti a maximální ekonomiky pěstování, vynucovaný tzv. 
tržním přístupem a  zřejmě i  malou podporou zemědělství. 
I na polích jsme však již dospěli k tomu, že se jako cíl nepova-
žuje mít tzv. úplně čisté pole monokultur plodin, což je podle 
některých výzkumů i  méně produktivní, nežli stav porostu 
s  určitým menším podílem plevelných rostlin či např. vyse-
té směsky plodin. Proto se snažíme se i v rámci konvenčního 
přístupu o  tzv. integrovanou produkci, tj. využití běžných 
pěstitelských opatření jako střídání plodin, zpracování půdy, 
termín a technika setí a sázení a využití biologických způsobů 
podpory plodiny oproti plevelům ve  spojení s  opatrnějším 
využíváním chemických hnojiv a  zejména chemických pes-
ticidů – tj. hlavně herbicidů proti plevelům, insekticidů proti 
hmyzím škůdcům a fungicidům proti houbovým chorobám. 
Cílem je nezávadnost potravin a setrvalý stav půdní úrodnos-
ti a životního prostředí, nezamořeného nežádoucími chemi-
káliemi. Tento přístup můžete v  odlehčeném slova smyslu 
pozorovat i na některých poněkud více zaplevelených poros-
tech se speciálními plodinami našeho Výzkumného ústavu 
pícninářského. U těchto plodin se projevuje často nižší počá-
teční konkurenční schopnost a nedostatečná možnost výbě-
ru vhodných možností regulace plevelů, daná jejich citlivostí 
k účinnějším herbicidům nebo tím, že zde nejsou dostatečně 
prověřené a schválené, čili registrované. 

V oblasti regulace či laicky potlačování plevelů je v sou-
časné době podobně jako u  chorob a  škůdců vidět v  země-
dělství snaha zejména v  rámci Evropské unie o  vyřazování 
nejvýznamnějších škodlivých látek herbicidů, které ohrožují 
zdraví lidí, živočichů a  užitečných mikroorganismů buď již 

Sportovní centrum FIT4ALL

Sál na Indoor Walking
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přímo při aplikaci, nebo dlouho přetrvávajícími rezidui s mož-
nými následky pro zdraví a  životní prostředí. Na  druhé stra-
ně je ovšem pravda, že snaha o maximální výtěžek a možné 
podcenění vedlejších škodlivých vlivů je stále do značné míry 
otázkou osobních přístupů těch, kdo o těchto zásazích rozho-
dují. Často zde chybí z pohledu agronoma či zahradníka i lepší 
informace o daných látkách z hlediska možností výběru, kdy 
u  určitých alternativ použití chybí jisté snadnější, názornější 
zařazení látek z hlediska vztahu ke zdraví nás, zvířat a dalších 
organismů a je málo rozšířená osvěta a povědomí o zásadách 
upřednostňování ekologicky vhodnějších látek i u odborníků. 
Takže zatím rozhoduje o výběru přípravků spíše jednak hledis-
ko účinnosti a  u  většiny zemědělců také ceny, spíše než tzv. 
ekologické kvality. Určitým pozitivem zde může být zmíněný 
fakt, že pro člověka nebezpečné látky toxické povahy byly 
nebo jsou v  rámci přeregistrací v  EU z  velké části vyřazeny 
a  tento proces pokračuje, i  když ještě není z  určité části do-
končen, protože chybí účinné alternativy. Řada přípravků není 
klasifi kována jako zdraví škodlivá a není nutno z nich obecně 
dělat strašáka, neboť jde o jednu z možných cest ke zlevnění 
potravin bez vlivu na zdraví. Avšak nelze je vyloženě podce-
ňovat, protože řada přípravků riziková zůstává a  vyhnutí se 
těmto rizikům je v praxi problematické, minimálně pro ty, kteří 
je aplikují. Za rostlinolékaře musím konstatovat, že i mezi od-
borníky je málo podrobnějších konkrétních informací ohledně 
chování herbicidů i ostatních pesticidů v prostředí a jejich ri-
zicích, zejména ve srovnání s komerční reklamou a odborným 
působením výrobců, zaměřujícím se spíše na otázky výhod.

V oblasti potlačování plevelů (a rovněž řady dalších zlep-
šení vlastností plodin) se zejména v  pragmatičtějších USA 
začíná rozsáhle využívat geneticky modifi kovaných plodin, 
zkratkou GMO, pokusné ověřování částečně probíhá i na na-
šich pozemcích u kukuřice. Jde o to, že určitými speciálními 
metodami se do genetické informace plodiny zavedou geny 
např. vytváření látky usmrcující významného škůdce zavíječe 
nebo v našem případě i rezistence k neselektivnímu herbicidu, 
zpravidla glyfosátu (přípravky typu Roundupu). Tento způsob 
se jeví u některých plodin, zejména více citlivých k selektivním 
herbicidům, jako velmi výhodný, protože se snadněji udržují 
v produktivním stavu a tyto herbicidy jsou deklarovány jako 
toxikologicky a ekologicky velmi málo závadné oproti většině 
konvenčních herbicidů, bez významného reziduálního efektu. 
V  Evropě ovšem existuje vůči těmto postupům, i  přes mini-
mální až nepatrná vědecky zhodnocená rizika, značný odpor. 
Faktem je, že řada běžných postupů šlechtění, např. s vytvá-
řením mutací nahodilou změnou genetické informace, se jeví 
oproti cílené a kontrolované metodě izolace a zavedení při-
rozeného genu z  jiného organismu do genetické informace 
pěstované rostliny jako méně riziková. Na druhou stranu po-
čet v praxi uplatnitelných genetických modifi kací začíná jít do 
stovek s  velmi různorodými pozitivními vlastnostmi a  jejich 
kumulace v  nějaké plodině by zřejmě měla mít své hranice. 
Někdy je totiž snahou různé geneticky podmíněné užitečné 
vlastnosti rostlin spojovat do neomezených kombinací (např. 
odolnost vůči glyfosátu, suchu, škůdcům či chorobám plus 
zvýšený obsah některých nutričních látek), které by nemusely 
být časem pod kontrolou. 

K  přístupu integrované produkce rostlin, zahrnující i  ra-
cionální a pro životní prostředí pokud možno šetrné použití 
tzv. přípravků na ochranu rostlin, čili pesticidů, se hlásí i hlav-
ní část produkce v  rámci Výzkumného ústavu pícninář-

ského v Troubsku, případně pokusných pozemků její dceřiné 

společnosti, Zemědělského výzkumu. U  obou jde o  spol. 
s  r.  o., které obhospodařují významnou část vašeho okolí. 
Šlechtění a pěstování našich odrůd, kde významnou část tvo-
ří nové či v současnosti opomíjené plodiny, cenné např. obsa-
hem svých nutričních látek nebo dietetickým významem pro 
zvířata i  lidi (např. netradiční jeteloviny, krmný sléz, světlice 
barvířská, cizrna, fazol černý, řada léčivek apod.), je do znač-
né míry spojeno v první fázi s úspěšnou regulací plevelů. Tu 
se snažíme dosahovat kromě základního zpracování půdy 
např. využitím krycích plodin pro jeteloviny, odplevelovací-
mi sečemi, užitkovým sečením či přemulčováním, někdy jen 
ručně, ale také chemicky. Chemická regulace se jeví na vět-
ších plochách jako velmi efektivní a  relativně nejsnadnější, 
hlavně však u porostů na semeno, které se nezkrmují či nejí.  
Provádí se zde i řada vydařených či méně vydařených poku-
sů na  zkoušení účinnosti a  případné fytotoxicity herbicidů, 
které následně slouží v procesu rozšíření registrací, zahrnující 
odborné posuzování hygienického, zdravotního rizika a vlivu 
na životní prostředí. Pro určitý obrázek přikládám pár sním-

ků z našich pokusů na regulaci plevelů. 
Jiný přístup bez možnosti uplatnění syntetických hno-

jiv a  pesticidů se uplatňuje v  tzv. biologickém či ekologic-

kém zemědělství. Jedná se však, mj. kvůli potížím s plevely, 
o menšinový jev, jenž je šancí pro některé zemědělské obory, 
jako např. luční a pastevní obhospodařování ve vyšších po-
lohách, ekologická produkce zeleniny, léčivek, obilnin, lus-
kovin, brambor či vína. Některé velkoobjemové plodiny lze 
těžko ekonomicky pěstovat bez využití významných inten-
zifi kačních faktorů, jako průmyslových hnojiv a chemických 
přípravků, které člověk vynalezl pro usnadnění a zefektivnění 
své práce. Pokud mohu mluvit za opravdové rostlinolékaře, 
kteří se snaží je uplatnit rozumně a s ohledem na rizika, měly 
by být spíše přínosem.

Přístup a odvahu ekologických zemědělců v regulaci ple-
velů je třeba ocenit. Zvláště, pokud člověk zná, jak těžko lze 
někdy zejména speciální méně konkurenceschopné plodiny 
udržet i  s  řadou chemických možností. Plevelné rostliny se 
často vzájemně nahazují a doplňují a potlačený druh nahradí 
další. Rovněž potřeba vyzkoušet jiné cesty je zde velmi cen-
ná, abychom nezabíhali do chemického stereotypu, bez uva-
žování a zkoušení alternativ.

Zdroje literatury: 
Plevele polí a zahrad Hron, Kohout, 1988
Významné a nově se šířící plevele: Mikulka a kol., 2003
Ekologické zemědělství, internetová učebnice: Urban, Ša-

rapatka 
Permakultura (CS), webové stránky organizace
Pokračování v příštím čísle TH
 

Petr Šmahel, Zemědělský výzkum Troubsko

      Křížovka TH č. 104

Správné znění tajenky se svým jménem zasílejte 
na adresu zpravodaj.th@seznam.cz nebo formou sms na čís-
lo: 606 073 646
Tajenka:   Skončilo léto a nastal ................... .................... 

(1. a 2. část tajenky). 
  Listí žloutne, opadává a příroda se pomalu připra-

vuje na ..... (3. část tajenky)
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      Zdravý životní styl - OVOCE JAKO LÉK 

 Meruňky 
Čerstvé meruňky jsou zdrojem beta-karotenu a  provita-

minu vitaminu A, který působí jako antioxidan. Ve 100 g me-
runěk (cca 2 meruňky) je 1790 mg karotenoidů a  také 1/10 
doporučené denní dávky draslíku. Díky beta-karotenu posi-
lují zrak, působí proti šerosleposti, ovlivňují kvalitu pokožky. 
Meruňky jsou oblíbené i sušené, protože je v nich koncent-
race minerálních látek a vitaminů vyšší. Pocházejí z Číny, kde 
byly známy už asi 2000 lety před. n. l. 
 100 g obsahuje 9.9 g sacharidů, 2 g vlákniny, 188 kJ 

  Nektarinka 
Nektarinka je zdrojem draslíku, fosforu a vitamínů A a C. 

Slupka je hodnotným zdrojem vlákniny, zlepšuje peristaltiku 
střev, čímž předchází riziku vzniku rakoviny tlustého stře-
va. Název je odvozen od řeckého slova nektar, které v řecké 
a římské mytologii označuje nápoj bohů. Plody byly vyšlech-
těny z broskví, první informace o tomto ovoci pochází z roku 
1616 z Anglie, ale předpokládá se, že se pěstovaly už mnoho 
let dříve ve střední Asii.
100 g obsahuje 11,7 g sacharidů, 1,6 g vlákniny, 205 kJ 

 Pomeranče 
Pomeranče jsou vynikajícím zdrojem vlákniny a vitaminu 

C, který posiluje imunitu a  díky antioxidačním vlastnostem 
působí jako ochrana před volnými radikály. Mají protirakovi-
notvorné účinky a výrazně snižují hladinu cholesterolu. Šťáva 
ze 3 až  4 pomerančů obsahuje doporučenou denní dávku 
vitaminu C. Čerstvá pomerančová šťáva by se měla stát sou-
částí každé snídaně. Pochází z jihovýchodní Asie, z oblasti již-
ní Číny a Indonésie. Nejvíce živin a vlákniny se nachází v bílé 
slupce.
 100 g obsahuje 11 g sacharidů, 195 kJ 

 Švestky 
Ve 100 g (cca 5 menších švestek) se nachází 1/10 doporu-

čené denní dávky draslíku. Sušené švestky mají 4x více dras-
líku a  mají vyšší obsah vitaminu E, který působí jako antio-
xidant a chrání buňky a zpomaluje proces stárnutí. Kompot 
ze švestek pomáhá při léčbě zácpy, protože pecky obsahují 
jedovatý amygdalin. Dětem podáváme švestky vyp  eckované 
-  vhodné jsou na kompoty, povidla, moučníky a jako sušené 
- místo sladkostí.
 100 g obsahuje 11,4 g sacharidů, 209 kJ 

Zdroj – čerpáno z internetu, www.zdrava5.cz
(EŠ)

      Žijí také s námi

Netradiční domácí mazlíček – oblovka obrovská 

(achatina achatina)

Achatina je je-
den z  největších 
suchozemských 
plžů na  světě. 
Jeho ulita může 
dorůst až do veli-
kosti 30 cm. Čes-
kým názvem je to 
oblovka (poddru-
hy: žravá, obrov-
ská). Domovem oblovek je západní tropická Afrika. 

Achatiny lze sehnat ve zverimexu, či přímo od chovatele, 
což je lepší možnost. Achatiny se dají doporučit všem zájem-
cům o nenáročného, dekorativního, nezapáchajícího „mazlíč-
ka“. Péči o ni zvládnou hravě i děti. Jediný problém při dvojici 
achatina-dítě je dávat pozor na promáčknutí ulity.

Plže je nutné uchopit za prostředek ulity, nikoli za světlejší 
okraj blíže k tělu, kde plž roste a ulita je tam ještě měkká.

Je to dobrý mazlíček vhodný pro alergiky

Potrava

Ovoce, zelenina, tráva, občas i kousky masa, v  teráriu je 
třeba mít zdroj vody, či obden rosit. Pro kvalitní tvorbu ulity je 
důležité přidávat do potravy drcenou či celou sépiovou kost. 

Obecně platí, že čím větší terárium, tím více oblovky vy-

1 - obuv fotbalistů, 2 - čas oběda, 3 - tovární značka vozidla, 
4 - partner kozy, 5 - plodina na výrobu mouky, 6 - záznamo-
vé zařízení, 7 - laciný jinak, 8 - opak války, 9 - dětsky „sedět“, 
10 - český malíř, 11 - bodavý hmyz, 12 - vojenský povel, 13 
- znaménko na těle, 14 - nemoc dýchacích cest, 15 - porost 
tváře muže. 

(BK)
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rostou. Pro jednu oblovku rodu fulica by mělo být nejmenší 
terárium minimálně o rozměrech 40 x 30 x 30.

Na dno terária se nejlépe hodí kokosová drť, tzv. Ligno-

cel. Prodává se lisovaný do kostek, ze kterých po namočení 
získáte zhruba 5 l substrátu. Substrát musí být vlhký, ale ne 
zase mokrý. Na dno terária nasypeme asi 5 cm vrstvu substrá-
tu.

Rozmnožování a vývin 

Oblovky jsou hermafrodité. Jedna oblovka naklade 20-
150 vajíček, která částečně nebo úplně zahrabe do vlhké 
půdy. Vajíčka mají podobu drobných perel a  jsou asi 5 mm 
velká. O vajíčka se plž dále nestará a jsou známy případy, kdy 
svá vajíčka dokonce sežere. Asi po 10-20 dnech se z vajíček 
vylíhnou malé oblovky (velké asi 4-5 mm), které hned začnou 
přijímat potravu (stejnou jako dospělci). Mladé oblovky vel-
mi rychle rostou, při dostatku potravy mohou povyrůst až 
o 2 cm za měsíc. Rostou cca do prvního roku života, kdy po-
hlavně dospívají. Ve volné přírodě se achatiny dožívají 3-5 let. 
V zajetí až 8 let.

(ZJ)

Troubský hrnec

 Lasagne ( lazaně)

Přísady: 500g mletého masa, koření na špa-
gety nebo italskou směs koření nebo provensálské koření, 
rajčatový protlak, kečup, cukr krupice, máslo, mléko, tvrdý sýr 
na posypání, sůl, pepř, muškátový oříšek, hladká mouka, ba-
lení těstovin Lasagne – které se nevaří dopředu.

Postup: Nejprve uvaříme první omáčku – prudce osmah-
neme na trošce oleje mleté maso, posypeme kořením na špa-

gety nebo podobně, pak přidáme rajčatový protlak a zalije-
me trochou horké vody, pak přidáme dle chuti kečup, cukr a 
zahustíme lehce hladkou moukou. Omáčka by měla být řidší.  
Vše povaříme 10 – 20 minut. Pak uvaříme druhou omáčku = 
Bešamel – musí být řidší než omáčka první -  rozpustíme 3 
lžíce másla, zaprášíme hladkou moukou a uděláme světlou 
jíšku. Přidáme horké mléko tak, aby byla omáčka řídká, chvíli 
povaříme do rozpuštění jíšky. Ochutíme solí, pepřem a muš-
kátovým oříškem. Nádobu na lasagne nebo zapékací misku 
apod. vymažeme máslem. Na dno poklademe  lasagne, po-
lijeme první omáčkou z mletého masa, pak polijeme druhou 
omáčkou (bešamelem) a posypeme zlehka sýrem.  Znovu 
poklademe lasagne, trochu přitlačíme a dále vrstvíme: první 
omáčka, druhá omáčka, sýr, lasagne. Končíme vrstvou lasag-
ní a posypeme hodně sýrem.  Pečeme dle pokynů na krabičce 
od lasagní. Pozor - dáváme vždy do vyhřáté trouby!

Dobrou chuť.   
  (HS)

      Inzerce

■ HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ  i okolí, ve vlast-
nictví možno i s chatou. Finance mám. Tel. 774 248 403 
■ KOUPÍM POZEMEK V  BRNĚ i  okolí, pokud možno sta-
vební   (menší i  větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání,
tel. 776 637 839 
■ KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. 
Dohoda jistá, tel. 776 809 213 
■ KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ (větší i menší i ve špat-
ném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec.
Tel. 608 730 043. Zn. Brno i okraj. 
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