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Zápisník starostky

Usnesení č. V/2b: program jednání doplněný o bod 5a Dotace na mzdy pro asistenty pedagoga v ZŠ.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.

Vážení a milí spoluobčané,
skončilo nám léto a nastal podzim. Vrátili jsme se z dovolených a děti z prázdnin zpět ke svým povinnostem. Pro děti to
znamená, že opět začala škola. Přivítali jsme letos16 prvňáčků, pro které to byl jistě významný den, chtěli jsme jim ho ještě více umocnit, a to třeba i tím, že jsme dětem zahráli veselé
písničky v našem místním rozhlase s přáním hodně úspěchů
na jejich první cestu do školy. Na slavnostním zahájení v Katolickém domě dostaly děti krásné knihy, které jim budou navždy připomínat jejich první den ve škole.
Teď na podzim proběhla v pořadí již druhá burza dětského
oblečení, tentokrát „podzimní“, s doprovodným programem
pro maminky, babičky a slečny.

Usnesení č. V/4: měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněnému členu ZO panu Pavlu Rejdovi a to s účinností
od 22. 9. 2017.
Pro 12; proti 0; zdržel se 1.

Doufám, že ještě spolu prožijeme babí léto. Čas totiž velmi kvapí, pomalu se můžeme chystat na vánoce. Na první
prosincovou neděli chystáme opět vánoční jarmark. Žádáme všechny šikovné ženy a muže, aby jarmark podpořili svou
účastí. Ať se v obci ukáže každý, kdo něco umí a chce to všem
předvést. Já osobně se na něj velmi těším.

Usnesení č. V/7: darovací smlouvu na pozemek p. č. 425/4
o výměře 17 m2, druh pozemku ostatní plocha a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. V/5a: poskytnutí dotace na mzdy pro asistenty
pedagoga v ZŠ ve výši 55.000Kč.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.
Usnesení č. V/6: smlouvu o zřízení VB na pozemek p. č.
1491/1 s JMK a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. V/8: darovací smlouvu na pozemek p. č. 425/5
o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.

S přáním krásných podzimních dnů váš všechny zdraví
Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko

Usnesení č. V/9: OZV č. 4/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.

Obecní úřad informuje
USNESENÍ V. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBSKO konaného dne 21. září 2017 v zasedací
místnosti OÚ

Usnesení č. V/10 d/: VZ 14/2017 Výstavba parkoviště u hřbitova.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.

Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing. Blanka Končická
MBA, Ing. Pavel Vašek, Helena Benešová, Helena Sedláčková,
Ing. Petr Kamenický, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří Pospíšil, Markéta Vališová, Jarmila Kadlecová, Pavel Rejda, Oldřich Rejda, Vítězslav Volánek.

Usnesení č. V/11: smlouvu o dílo na stavbu „Výstavba parkoviště u hřbitova“ s firmou Petr Bednář ve výši 669 525Kč včetně DPH.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.
Bere na vědomí:

Schvaluje:
Usnesení č. V/1a: způsob hlasování zvednutím ruky.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. V/5: prezentaci „Nakládání s odpady – moje odpadky“.
Usnesení č. V/10 a/: VZ č. 11/2017 – Rekonstrukce prostor
České pošty.

Usnesení č. V/1b: diskusi k jednotlivým bodům programu
pro členy i pro veřejnost.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. V/10 b/:VZ č. 12/2017 – Svoz komunálního odpadu.
Usnesení č. V/10 c /:VZ č. 13/2017 – Oprava schodiště
na hřbitově.

Usnesení č. V/2a: doplnění programu o bod 5a Dotace
na mzdy pro asistenty pedagoga v ZŠ
Pro 13; proti 0; zdržel se 0.

Usnesení č. V/12: informativní zprávy.
1.

Určuje:
Usnesení č. V/1c: ověřovatele zápisu: paní Markéta Vališová a pan Pavel Chaloupka.

5. etapa Barevné sjednocení a metalizace – doplňky
byly barevně lokálně sjednoceny s originálním kamenem.
6. etapa Doplnění atributů – na soše sv.Jana Nepomuckého byla doplněna svatozář s pěti šesticípými hvězdami.

(OÚ)
★★★

7. etapa Hydrofobizace – hydrofobizace (technologický
postu, jehož cílem je odpuzovat vodu) byla aplikována pouze
na exponované plochy.

Restaurování soch dokončeno
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce s názvem Restaurování
soch sv. Floriána a SV. Jana Nepomuckého v rámci projektu
Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce
2017 jsme mohli provést restaurování obou zmíněných soch.

A jak vše dopadlo?
Restaurování proběhlo v měsících srpen až září. V pondělí
9. října převzal dílo investor – obec Troubsko za účasti zástupců Národně památkového ústavu Brno, Městského úřadu Šlapanice a společnosti S:LUKAS s.r.o.. Před samotným předáním
díla byla soše sv. Jana Nepomuckého instalována svatozář.
Výsledek díla je zachycen na fotografiích a cestou kolem našeho kostela se můžete přesvědčit sami.

Jak obě sochy vypadaly před zahájením prací?
Byly pokryty koloniemi náletových rostlinných kultur
a částečně vrstvou volných atmosférických depozitů. Socha
sv. Floriana, která je umístěna pod jehličnatými stromy, byla
daleko méně znečištěna než socha sv. Jana Nepomuckého,
od níž je vegetace vzdálenější. Na druhé straně, vzhledem
k vyššímu obsahu železité složky v bloku vykazovala tato socha vyšší stupeň degradace*). Druhotné doplňky z minulého
zásahu v roce 2009 nebyly nijak výrazně poškozeny, zvláště
větší rekonstrukce, jako je modelace vědra a pravé ruky, praporu a levé ruky sv. Floriana a doplňky podstavce u sochy sv.
Jana Nepomuckého byly v dobrém stavu. Lokálně se objevily
drobné povrchové trhliny mezi napojením materiálu doplňku a originálu především u sochy sv. Floriana. V konkávních
*) plochách volutových*) uší podstavce téže sochy, tam, kde
stéká dešťová voda, se objevily drobné kaverny*) počínající
degradace původního kamenného materiálu.

(OÚ)

*) vysvětlení cizích pojmů
Degradace = pokles
Konkávní = vyhloubený
Voluta = dekorační architektonický prvek ve tvaru závitnice
Kaverna = dutina
Záměrem obnovy bylo sejmutí povrchového znečištění
a rekonzervace stávajícího stavu s lokálním doplněním drobných defektů. Jinak řečeno, dosáhnout prodloužení efektu
komplexního restaurátorského zásahu v roce 2009.
Jaký byl restaurátorský postup?
1. etapa Sejmutí povrchového znečištění – z povrchu
soch a podstavců byly sejmuty kolonie náletových rostlin
a depozitů atmosférického spadu pomocí tlakové vody s nízko nastaveným tlakem 20 – 80 bar a kartáčování.
2. etapa Restaurátorský průzkum – byl zhodnocen stav
doplňků a lokalizovány defekty na obou sochách.

Restaurování soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého
Dovětek …

3. etapa Konsolidace kamenné hmoty – nově objevená
degradovaná místa a povrchové trhliny byly napuštěny konsolidantem (povrchovým posilovačem).

Není mi lhostejné, kde žiju a jak to kolem mne vypadá.
Zrestaurované sochy jsem přebírala jako zástupce investora.
Okolí troubského hřbitova a kostela má své kouzlo. U vchodu směrem od schodů je krásný rozhled na Bobravu, Střelice
a Omice. Nenechme si tato krásná zákoutí ničit vandaly a podobnými individui. Tyto osoby si v poslední době udělaly své
„poutní místo“ vedle hřbitovní zdi právě na místě, odkud je
výhled do krajiny. Zůstává po nich odpad – plastové láhve,

4. etapa Doplnění chybějících částí – poškozená místa
byla zapravena průmyslově namíchaným tmelem. Doplňky
byly spíše technologického rázu, modelace se téměř nezměnila. Jediná výraznější úprava byla modelace levého očního
víčka sochy sv. Floriana.
2.

prázdné krabičky od cigaret apod. Pracovníci údržby obce se
snaží a místo několikrát týdně uklízí, ale přesto se jim nedaří
udržet pořádek – viz foto.
(BK)
Co dalšího v obci budujeme?
Na fotografiích jsou zachyceny stavební akce na hřbitově
nebo v jeho okolí:
• II. etapa výstavby kolumbária;
• Oprava schodů;
• Oprava chodníku u parkoviště.
(OÚ)

Děti v MŠ

Opravy chodníku a schodiště
★★★
Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi
Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. V důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání se část z nich nachází na pozemcích občanů
- soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově
také pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle
znaleckého posudku. Smyslem tohoto jednání je, aby noví
vlastníci následně mohli pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji. Pokud tedy vlastníte pozemky pod silnicemi Jihomoravského kraje, obracejte
se s případnou nabídkou na jejich prodej přednostně na odbor majetkový Krajského úřadu.
(OÚ)

Kolumbárium na hřbitově
3.

Zprávy ze Základní a mateřské školy

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat
přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat
půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl
vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale
také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích
svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada
firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat
důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat
specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy
zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny
získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek)
do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje již několik kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívána provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetříme značné množství finančních prostředků, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP
podaří recyklovat kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To
představuje 25 – 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz. Informační letáčky společnosti EKOLAMP byly zveřejněny ve zpravodajích č. 132 a 133.
(OÚ)

Nový školní rok jsme zahájili zvesela. Hned
v sobotu 16. září probíhaly oslavy k 780. výročí
první písemné zmínky o obci Troubsko.
Naše škola se pro tento den otevřela těm, kteří si chtěli zavzpomínat, jak se ve škole učilo dříve, i těm, které zajímalo,
jak se učí nyní. V prostorách školní jídelny jsme připravili výstavu. Její organizací byla pověřena paní Zdeňka Králová, která shromáždila také spoustu exponátů a informací o historii
obce. Navíc napekla perníčky pro návštěvníky. Na zdárném
průběhu výstavy se ale větší či menší měrou podíleli takřka
všichni zaměstnanci.
V první části jsme vystavili dochované exponáty z výroční
výstavy v roce 1962. Tehdejší ředitelka školy Kristýna Krejsová totiž připravila zajímavý soupis důležitých informací o škole, obci i o výjimečných situacích v dějinách našeho národa.
V prostorách školní jídelny jste mohli zhlédnout takřka 400
exponátů. Nejstarší byla kniha Zpěvník a Modlitby pro katolickou mládež na školách národních a občanských z roku 1876.
Mnozí návštěvníci si zavzpomínali na staré časy nad učebnicemi, pomůckami, dobovými plakáty, novinami či u předmětů denní potřeby. Vystavili jsme rovněž jediné zachované třídní knihy a třídní výkazy, které se ve škole dochovaly. Někteří
poznali své rodiče či prarodiče na dobových fotografiích, které nám poskytla paní Hana Kroupová z rodinného alba. Ty novější fotografie pochází z rodinného archivu paní Marie Koutné. Nejvíce exponátů připravily: Martina Dufková, Kateřina
Kamenická, Ivana Kašparová, Monika Kroupová a Zdeňka Přikrylová. Ale nebylo snad jediného zaměstnance, který by alespoň něčím nepřispěl.
Pamětníci rádi usedli k dobovým kronikám obce Troubsko
a se zájmem hledali původní podobu svého domu na fotografiích.
Rovněž milovníci klasického promítání filmu z celuloidového pásku si přišli na své. Pan Pavel Doležal ve škole vystavil staré promítací přístroje z vlastní sbírky. Jistě nemusím připomínat, že právě jeho jméno je spojeno s dlouholetým promítáním nejen pro děti ve školce a ve škole, ale také v letním
kině v Areálu D, v sokolovně i v Katolickém domě.
Ve všech třídách jsme vystavili novodobé učebnice a pomůcky. Dětští návštěvníci si mohli vyzkoušet práci na interaktivní tabuli a rodiče, bývalí žáci naší školy, zavzpomínat
na časy strávené u nás. Všem návštěvníkům školy byli k dispozici naši zaměstnanci, aby zodpověděli případné dotazy.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu celé
výstavy, ještě jednou děkujeme.
Vystoupení dětí v Katolickém domě
Na odpoledne si děti z mateřské a základní školy Troubsko
připravily pásmo o tom, jak se v naší obci dříve žilo, jaké byly
zvyky a obyčeje.
Děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Hany
Kroupové nacvičily několik tanečků doprovázených zpěvem.
Krásné kroje připravila paní Pavla Turková a zástěrky paní
Martina Sedláková. Oběma moc děkujeme.
Děti ze základní školy hostům představily pásmo scének
připomínajících důležité momenty z historie naší obce. Dialogy i písně děti předvedly v místním nářečí. Za scénář a režii
děkujeme paní učitelce Dagmar Vašíkové. Za krásný hudební

Bio sběrné místo pokračuje
BIO SBĚRNÉ MÍSTO u kostela se pro občany otevřelo už 8.
března a bude otevřeno až do konce listopadu. Od měsíce
října je upravena provozní doba:
STŘEDA: 16 – 17 hodin - > změna
SOBOTA: 10 – 12 hodin
(OÚ)
4.

V případě podmáčeného travnatého podkladu bude tento
oválek sloužit k proběhnutí dětí na čerstvém vzduchu. Jelikož v našem ročním plánu myslíme na výchovu ke zdravému
životnímu stylu, snažíme se dětem nabízet a rozvíjet u nich
různé pohybové aktivity.
Samozřejmě v našem školním vzdělávacím programu jsou
zakotveny dílčí vzdělávací cíle, které směřují k rozvoji celé
osobnosti dítěte. V tomto školním roce jsme školní vzdělávací program doplnily v ročním plánu tedy nejen o výchovu
ke zdraví, ale také o vedení dětí k morálním zásadám, na základě kterých naučíme děti pravidlům slušného chování
v různých životních situacích. Jako pomůcku jsme si zvolily
knihu „Dědečku, vyprávěj“.
Tento článek vzniká koncem září, a tak můžeme pomalu
hodnotit začátek školního roku. Naše řady pedagogů doplnila paní učitelka Monika Fillová, paní školní asistentka Dagmara Kráčmarová, které jsme vřele přivítaly společně s novou paní uklízečkou Jitkou Putnovou. Děti, které se do mateřské školy vrátily 4. září společně s dětmi nově přijatými, se
po prázdninách bez problémů adaptovaly. V současné době
si už převážně zvesela užívají radovánek s kamarády.
V sobotu 16. září se skupinka děvčat a chlapců zapojila
pod vedením paní učitelky Hanky Kroupové do oslav založení obce a v krojích předvedla krásné tanečky a hry našich babiček a dědečků. V následujícím týdnu k nám zavítalo divadlo
Úsměv s pohádkou „O kamarádství“, která dětem připomněla
jak se chovat ke kamarádům nejen ve školce.
A co nás čeká dále? Vždy se zavčas dozvíte v aktualitách
mateřské školy na našich webových stránkách nebo na nástěnce v MŠ. Prozradíme jen, že se na všechny akce společně
s dětmi moc těšíme!

doprovod manželům Kavanovým. Velice si ceníme a děkujeme za podporu ze strany rodičů, kteří obětavě sháněli kostýmy, rekvizity a rovněž pomáhali s nácvikem obtížných textů.
Ivana Kašparová
Ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko
Červený truck před Sokolovnou?
Možná se někteří z vás podivili. Vysvětlení je prosté. Žáci
ze školy měli možnost prohlédnout si truck a ještě si zahrát
na agenty, kteří zachraňují planetu Zemi před plýtváním
energiemi. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o využitelných zdrojích energie, jak energií šetřit a prakticky si
vše vyzkoušeli. Program pokračoval ve škole, kde mělo velký úspěch elektro – bludiště a složili agentský test znalostí.
Za výborně složené zkoušky získali tašku s důležitým agentským vybavením. Soutěžit mohou i z domova na stránkách
EON Mise + a vyhrát další ceny. Program nás určitě donutil k zamyšlení, jestli opravdu neplýtváme, třeba jen tím, že
máme dlouhé závěsy přes topení nebo nevhodné žárovky
v různých částech domu. Ekologie a úspory by určitě měly zajímat všechny obyvatele Země.
Soutěže se můžete zúčastnit na www.miseplus.cz
Iva Dobšíková
Učitelka ZŠ Troubsko
Bruslení v DRFG aréně
Po počátečních potížích a díky ochotě manažerky Komety
Brno paní Hofírkové, se nám přece jen podařilo zajistit termín
a patřičný počet míst na „Bruslení s Kometou“.
V pondělí 18. září se žáci 2. - 5. ročníku nalodili do objednaného autobusu a vyrazili do Brna směr hala Rondo. Tam
již na nás čekala paní Hofírková a trenéři bruslení, kteří děti
uvedli do šatny. A pak se šlo na věc. Po řádném rozbruslení – někteří stáli na bruslích poprvé – si sportovce přebrali trenéři komeťáků a rozdělili je do družstev podle úrovně udržení se na bruslích. S dětmi pracovali od židličkové metody pro
začátečníky, až po cviky s přenášením váhy na jednu nohu,
slalomy mezi kužely, přeskakování překážek... Pro zahřátí
byl připraven horký čaj (využil jej hlavně zmrzlý pedagogický dozor) a tak 60 minut vyhrazených pro pobyt na ledě dětem utekl velice rychle a ty odmítaly opustit ledovou plochu.
Myslím, že spokojeni byli všichni a se slibem paní Hofírkové,
že nás bude informovat o dalším volném termínu, jsme odjeli plni zážitků zpět do školy.

Kateřina Kamenická
Učitelka MŠ Troubsko

Pavel Zemach
Učitel ZŠ Troubsko
Zprávičky z naší školičky
Po letních dovolených a relaxaci se všechny učitelky a provozní pracovnice sešly koncem srpna na přípravném týdnu
před zahájením dalšího školního roku. Uvítaly nás krásně zrekonstruované šatny, záchody a sprchový kout zaměstnanců
a skladové prostory. Za tyto úpravy velice děkujeme zřizovateli, díky kterému se také v současné době dokončuje rekonstrukce zahrady. Zde dětem na naši prosbu zřizovatel vybuduje malé hřiště s chodníčkem ve tvaru oválu. Ten bude
dětem sloužit jako malé dopravní hřiště. Děti se zde budou
moci zdokonalovat v jízdě na odrážedlech a koloběžkách.

Vystoupení dětí na oslavách obce
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Co se v obci událo
Dětský den (2. září)
Dne 2. září obec Troubsko opět pořádala poslední prázdninovou sobotu pro děti na rozloučenou s prázdninami dne
plný soutěží a zábavy, tentokrát s podtitulem „POLICEJNÍ
AKADEMIE“.
Je to v pořadí již čtrnáctý ročník. I tentokrát bylo klasicky 10 stanovišť, kde si děti prověřily svou šikovnost, bystrost
a obratnost. Tentokrát jsme využili fotbalové hřiště s celým
zázemím.
Za zdolání disciplín na stanovištích jako např. překážková
dráha, portrét pachatele nebo první pomoc atd. děti dostaly
u každého stanoviště sladkou nebo věcnou odměnu. U startu si mohly vybrat láhev s pitím. Po skončení a projití všech
stanovišť si mohly pochutnat opět na párku v rohlíku. Na prémiovém stanovišti, v areálu fotbalového hřiště byla umístě-

Výstava v ZŠ
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Slavili jsme 780 výročí obce Troubsko (16. září)
Sobota 16. září nezačala příliš pěkně. Od rána pršelo
a pršelo.
Fotbal
I přes nepřízeň počasí a k obdivu všech přítomných se fotbalisté naší obce rozhodli, že slíbený souboj mezi Troubskem
a Veselkou budou hrát. Po domluvě na hřiště nastoupilo 5
hráčů + brankář z každého mužstva a čekalo je 2 x 25 minut
náročných fotbalových výkonů. Po rozdání dresů (kdy modré připadly Veselce a červené Troubsku) mohlo přátelské fotbalové utkání začít. V 10 hodin zahájila paní starostka Irena
Kynclová utkání slavnostním výkopem. Přes slabé pršení se

Dětský den
na policejní dodávka se čtyřčlennou posádkou, která po celou dobu akce ukazovala nejen zbraně, ale také kompletní výstroj zásahové jednotky, včetně odborného výkladu, což bylo
pro všechny velmi zajímavé.
Tentokrát se zúčastnilo celkem 105 dětí, nejmladší m
účastníkem byl 14měsíční Filípek (14 měsíců), mezi nejstarší patřili třináctiletí, např. Jaroslav a další.
Chci velmi vyzvednout pomoc a ochotu všech mých spolupracovníků, dobrovolníků i kamarádů včele s Ivou Balusovou a Lenkou Mahnovou. Velmi si toho vážím.
Chci opravdu poděkovat opravdu všem, kteří se podíleli
na přípravách a realizaci celého dětského dne. Velký dík patří TJ Sokolu Troubsko za zapůjčení areálu fotbalového hřiště včetně zázemí. Bez těchto lidí se totiž žádná taková velká
akce nemůže nikdy uskutečnit a tak jsem velmi hrdá na to, že
je jich pořád tolik.
Účinkující na stanovištích:
útěk zloděje: Jarmilka a Luboš Kadlecovi,
trénink rovnováhy: Hanča Prokopová a Venda Jedličková,
překážková dráha: Iva a Monika Balusovi,
střelba: David Rejda, Verča Balusová, Aleš a Nela Růžičkovi,
plížení: Dana a Venda Růžičkovi,
portrét pachatele: Maruška Procházková a Michal Balabán,
první pomoc: Lucka a Lenka Mahnová,
doprava: Hanka Korbičková a Hanka Pýchová,
přesná trefa: Pavla Turková a Iva Pernicová,
hledání důkazů Katka Hájková a Michal Fater.
Prémiové stanoviště: čtyřčlenná zásahová jednotka Policie JMK
U startu seděly: Hela Sedláčková a Irena Kynclová
Posádka, která se starala o občerstvení dětí i účinkujících:
Marek Mahn, Petr Balus, Vlasta Prokopová, Laďa Kyncl.

Fotbalový zápas

Snad jsem opravdu na nikoho nezapomněla. Velké díky
všem!
Irena Kynclová
Starostka obce

Vystoupení Podskaláku
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hrálo ze všech sil. Chvíli vedlo Troubsko, pak Veselka vyrovnala, opět vedlo Troubsko, ale nakonec Veselka dovedla zápas k vítězství.
Utkání skončilo 7:6 pro Veselku.
Škoda, že počasí nebylo vstřícnější. Fanoušků bylo pomálu, ale byli slyšet.

„O životě a zvycích naší obce – jak se žilo v Tróbsku“. Velice pěkné vyprávění o historii obce, o nářečí, zpívání místních
písniček, tanečky v krojích. Vtipně doplněné srovnáním minulosti a současnosti. Moc hezké. Navíc každý, kdo tam byl,
dostal keramický „znak obce“ od pedagogů školy.
Podskalák
Čím navázat na naše nejmenší? Určitě nejlépe mladými
a staršími Podskaláky. A Podskaláci nezklamali. Vystoupení „Ta tróbská hospoda…“ mělo švih, krásu zpěvu, tance
a vtip. A účinkující si velký potlesk po vystoupení určitě zasloužili! Škoda jen, že rodiče většiny dětí po vystoupení školky a školy hned odešli, protože vystoupení Podskaláků měli
shlédnout rodiče i děti.

Tady jsou naši fotbalisti:
za Troubsko: Roman Štrof, Marek Mahn (dal 3 góly), Jiří
Horáček, Filip Robert, Jaroslav Korol, Ivan Korol st., Tomáš
Vařílek, Marek Nemuchovský a Petr Lysoněk.
za Veselku: Pavel Rejda, Jaroslav Dvořáček, Robert Kazda,
Jan Helán ml., Radek Sedláček, Dalibor Sedláček, David Rejda
a Michal Bednář.
Celý zápas vedli rozhodčí Oldřich Rejda a Ondřej Horáček.
Po propršeném zápase bylo nejlepší schovat se do tepla
hospody a dát si něco dobrého k pití a k snědku.

Cimbálová muzika Omičan
Nastal podvečer a s ním se oslavy přesunuly k příjemnému
posezení s cimbálovou muzikou Omičan. Zpívalo se a tancovalo, juchalo a vytáčelo. Nebo jen hezky poslouchalo. Příjemné zakončení oslav. To potvrdí ti, co tam byli.

Výstava
Po posezení v hospodě na Sokolovně bylo příhodné zajít
si na RETRO výstavu do školy. Výstava byla opravdu pěkná.
Připomněla minulá léta ve škole, učebnice, pomůcky či hry.
Ale hned jste se mohli přesunout do současnosti a navštívit
třídy a nové učebny naší školy, které jsou moderně vybavené. Mohli jste si popovídat s pedagogy a vše si prohlédnout.
Zkrátka, ve škole bylo velice příjemně.

A bylo nás tam málo, proč jste tam nebyli?
(HS)
★★★
780. výročí od první písemné zmínky o obci Troubsko

Požehnání v kapli
Po příjemné atmosféře ve škole se blížil čas požehnání obci
a vlajce obce v kapli Všech svatých v Troubsku. A pořád pršelo! Deštník nad hlavu a přejít ke kapli. Požehnání v kapli začalo naší státní hymnou s doprovodem varhan. Paní starostka představila krásnou ručně vyšitou vlajku naší obce, kterou
nyní můžete vidět v zasedací místnosti na úřadu obce. Pan farář František Koutný měl zajímavou a poučnou řeč o symbolech, které jsou na vlajkách (nejen na vlajce obce Troubsko).
Závěrečný zpěv o svátém Václavu uzavřel důstojně toto požehnání.

První písemná zmínka pochází z roku 1237, když na obchodní listině krále Václava 1 je uveden a podepsán jako svědek Robertus de Trubzsko, nižší šlechtic, který však nebyl jediný vlastník celé vesnice. Pozdější prameny dosvědčují, že se
území dělilo mezi více majitelů. Název obce je tvořen ze staročeského trúba, tedy trouba, které souviselo s úzkým vodním tokem a příponou -sko.
Největšího hospodářského a kulturního rozvoje dosáhlo
Troubsko v letech 1735 až 1806, kdy obec vlastnil Tomáš Sekora ze Sekenberku. Po jeho smrti pokračovala v jeho práci
manželka Anna Marie a dcera Marie Cecilie. Z tohoto období
je dones dochováno nejvíce památek, jako kříže, boží muka,
sousoší Nejsvětější trojice, Cyrila a Metoděje, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple Všech svatých. Kaplička na Veselce, je zasvěcena sv. Leopoldovi a nyní je ve vlastnictví obce
Troubsko. Barokní zámek je v soukromém vlastnictví. V dávné minulosti se na katastru obce pěstovala vinná réva. Vinohradnictví bylo pro obec natolik charakteristické, že se později zobrazilo nejen v pečeti, ale také v troubském znaku. Ten
zpracoval Jan Bukovanský a byl obci udělen 29. března 1993.
Návrh vycházel z pečeti a erbů šlechtických rodin, které obec
vlastnil. Je v modrém štítu, vpravo zlatý stonek vinné révy se
dvěma hrozny, vinařský nůž a stříbrné krojidlo.
Podobné znaky jsou obsaženy také na nové vlajce, která byla dekretem o udělení vlajky vydána v poslanecké sněmovně 14. února 2017 s tímto popisem: modrý list se žlutým stonkem a třemi listy, bílým vinařským nožem tzv. košířem a krojidlem. Ručně vyšívaný znak obce a vlajka obce jsou
umístěny v zasedací místnosti obecního úřadu.
K Troubsku patří také Veselka, která má svůj název odvozený od své hospody. Bývalo totiž zvykem, že formani hospodám dávali různá jména a tak nová hospoda nad Troubskem,
dostala název Veselka, protože při dobrém pivě a víně bývalo veselo. V matrice se název Veselka objevuje od roku 1692.
Díky bohaté historii je v obci dodnes dochováno nejen

Požehnání vlajky obce
Vystoupení dětí školky a školy
Konečně přestalo pršet a tak pomalou vycházkou se většina účastníků požehnání přesunula do sálu Katolického domu
na vystoupení dětí ze školky a školy. Všichni se zde mohli občerstvit výbornými koláčky a zakoupit si k nim lahvinku vína
se skleničkou s motivem naší obce. Vystoupení vyprávělo
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mnoho historických památek, ale udržují se zde staré tradice, zvláště ty folklorní, které zastupuje na prvním místě Podskalák, který byl založen v roce 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 i divadlo, udržovali se staré zvyky a obyčeje.
Knihovna Poděbrad stále funguje.
Ke kultuře se následně 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 jednota. V dnešní době zde působí Tělovýchovná jednota Sokol Troubsko,
Česká obec sokolská, sportovní klub Veselka a kuželkářský
klub K.A.T.
Tolik z historie. Nyní má obec 2200 obyvatel. Má svou školu a školku, zdravotní středisko a poštu. Je skoro již celá odkanalizována. Občané se mohou scházet ve třech restauracích. Obec leží v blízkém okolí Brna. Do centra kraje to tedy
není daleko, čemuž přispívá také dopravní obslužnost, která
je v obci na velmi dobré úrovni.
Irena Kynclová
starostka obce

Keleová-Vasilková, Táňa – Okénko do snů
Hlavní hrdinka Hana je 27 letá mladá žena, která často sedává ve svém pokoji s okénkem do zahrady a sní o tom, že její
život bude zcela jiný než matčin a babiččin. Touží žít ve městě, vydat se za bohatého muže a je odhodlána udělat vše pro
to, aby se jí to podařilo. Zaslepená vlastními představami
i strachem, že jí to nevyjde, dělá množství chyb, které se napravují jen těžko.
King, Stephen – Colorado Kid
Studentka žurnalistiky přijíždí na odlehlý ostrov kvůli stáži v místních novinách. Jednoho dne se dozvídá, že ostrůvek
skrývá záhadu, o níž jí dosud nikdo neřekl. Nakonec jí kolegové z redakce celý příběh vyprávějí: Co byl zač ten muž, který byl před čtvrt stoletím nalezen mrtvý na pláži, kdo ho zabil a proč? Vyšetřování případu opakovaně vedlo do slepých
uliček a dodnes se mnoho neví. Místní redaktoři jsou neobjasněným příběhem „Colorado Kida“ fascinováni, vyprávěním
utužují dávné přátelství a zároveň zkoušejí profesní vytrvalost mladé stážistky. Kniha není detektivkou, protože nepřináší odpovědi.
Klevisová, Michaela - Kroky vraha
V pražském lesoparku byla v noci uškrcena mladá žena.
Novinářka Julie Kellerová je zřejmě poslední, kdo s ní před
vraždou mluvil. Oběť se navíc nápadně podobala její dceři
Kláře. Byla to náhoda nebo měl vrah spadeno na někoho jiného? Sympatický inspektor Josef Bergman rozkrývá složitý
hlavolam a odhaluje tajemství zahalující minulost.

★★★

Nové knihy v naší knihovně
Bardugo, Leigh – Šest vran
Ketterdam – rušné přístavní město, kde
se dá za peníze koupit naprosto cokoliv. Nikdo to neví lépe než Kaz Brekker, fenomenální podvodník a zloděj. Neštítí se žádné špinavé práce a dokáže vybruslit z každé situace. Jednoho dne dostane nabídku,
na kterou by kývl jen šílenec. Pohádková odměna však několikanásobně převyšuje všechna nebezpečí, která ze sebevražedné zakázky plynou. Sám to ale nezvládne. Bude potřebovat další pomocníky…

Lagercrantz, David - Muž, který hledal svůj stín
Lisbeth Salanderová si odpykává kratší trest v ženské věznici Flodberga a snaží se vyhnout konfliktu se spoluvězeňkyněmi. Když se, ale zastane mladé ženy bangladéšského původu
ze sousední cely, okamžitě ji napadne Benito, nepsaná vůdkyně věznice. Lisbeth navštíví Holger Palmgren a oznámí ji,
že obdržel dokumenty vrhající nové světlo na bezpráví, které
na ni páchali v dětství. Lisbeth poté požádá Mikaela Blomkvista, aby ji pomohl s pátráním. Stopy je dovedou k jistému Leovi Mannheimmeru, partnerovi makléřské firmy Alfred Ögren.

Franklin, Ariana – Labyrintem smrti, Vykladačka smrti
Na počátku románu, který se odehrává v Cambridgi dvanáctého století, jsou čtyři brutálně zavražděné děti. Všeobecné zděšení, obracející se proti židovské komunitě, nutí anglického krále povolat specialisty až z jižní Itálie. Do Anglie přijíždí pozoruhodná trojice sestávající z vyšetřovatele židovského
původu, arabského osobního strážce a především mladé lékařky. Lékařka je „vykladačka smrti“, což je raná forma povolání zvaného v současnosti soudní lékař, a zároveň hlavní hrdinka celého příběhu. Příběhu plného napětí, v němž se dramatický spád vyprávění snoubí se znamenitě konstruovanou
zápletkou. Příběhu, který nám zároveň připomíná, že střetávání kultur, náboženská zaslepenost a zápas humanity s intolerancí provázejí lidstvo od nepaměti.

Lee, Harper – Jako zabít ptáčka
Dnes již klasický román moderní americké literatury,
za který autorka v roce 1961 obdržela Pulitzerovu cenu. Příběh justiční vraždy nevinného černocha na americkém jihu
v první třetině 20. století, viděný očima dvou malých dětí. Neměnný řád světa je narušen: nevinný černoch je křivě obviněn ze znásilnění bělošky a postaven před soud. Obhájcem
černocha se stává otec obou dětí, který bere tento případ
jako věc své osobní cti. Kniha navazuje na humanistické tradice Marka Twaina.
Mlynářová, Marcela – Dáma s prošlou zárukou
Další kniha oblíbené autorky, v níž s osobitým humorem
a nadhledem líčí své názory na život, zážitky v rodině a při
cestování po Česku i v cizině. Kniha zaujme nejen svým obsahem, ale také optimistickým přístupem k životu a k lidem,
které autorka na svých cestách potkává.

Iggulden, Conn – Válka růží: Bouře
Píše se rok 1437 a v Anglii na trůn usedá mladičký Jindřich
VI. z rodu Lancasterů. Na rozdíl od otce, který sjednotil anglickou a francouzskou korunu, nevládne pevnou rukou a podle mínění mnohých pánů příliš podléhá svým rádcům. Anglické državy ve Francii jsou v ohrožení, šíří se zvěsti o vzpouře a strach, že král a jeho našeptávači přivedou Anglii ke zkáze. Mračna se stahují a neodvratně se schyluje k bouři, jež navždy poznamená osud království.

Rowling, Joanne K. – Fantastická zvířata a kde je najít:
původní scénář
Příběh Fantastická zvířata a kde je najít začíná v roce 1926,
kdy se Mlok Scamander vrací z cesty po světě, během níž našel a zdokumentoval pestrou škálu kouzelných tvorů. Nakrátko se zastaví v New Yorku a zase by z něj bez nehody odjel…
9.

nebýt nečara Jacoba, ztraceného magického kufříku a útěku
několika Mlokových fantastických stvoření, která by mohla
způsobit světu nečarů i čarodějů pořádné problémy.
Sapkowski, Andrzej – Zaklínač: Krev elfů
Na stránkách strhujícího fantasy románu, v němž se odehrává boj o osud světa, Zaklínač III. Krev elfů, který napsal Andrzej Sapkowski, se poprvé setkáváme s oblíbenými hrdiny ze Sapkowského povídek. Cintra je v troskách a stala se
nilfgaardským protektorátem. Válka hrozí, že zasáhne i všechy okolní země, jež se stanou vazalskými provinciemi pod
nadvládou nilfgaardského císaře Emhyra. Jediný, kdo může
válečné štěstí vychýlit na jednu či na druhou stranu, je zmizelá princezna Cirilla, vnučka cintránské královny Calanthé.
A tak ji hledají snad všichni. Jedni, aby s ní uzavřeli dynastický sňatek, druzí, aby něco takového znemožnili. Je na Geraltovi, aby s pomocí svých přátel splnil slib, že malou princezničku ochrání.

Živý Betlém (23. prosince)
V sobotu 23. prosince 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.
Sportovní ples SK Veselka (26. ledna 2018)
V pátek 26. ledna 2018 se koná Sportovní ples SK Veselka ve 20.00 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.
Dětský maškarní ples (28. ledna 2018)
V neděli 28. ledna 2017 od 15 hodin pořádáme Dětský
maškarní ples v sále Katolického domu. Přijďte si s dětmi zatančit, zasoutěžit a vesele se pobavit

Třeštíková, Radka – Osm
Příběh o několika láskách s jednou detektivní zápletkou.
Začíná nečekaně skoro koncem a končí začátkem. Hlavní hrdinka Míša je následkem střelného poranění v bezvědomí.
Kdo jí chtěl ublížit a proč, když ji všichni měli rádi? A co se stane, až se Míša probudí a ze svého života si bude pamatovat
jenom něco?

Více informací bude zveřejněno na plakátech před konáním
obou lednových akcí.

Vondruška, Vlastimil – Vzpoura goliardů
Píše se rok 1261. Přemysl II. Otakar podpoří v boji o trůn
římského krále proti Alfonsi Kastilskému jeho konkurenta Richarda Cornwalského a za to má slíben majestát, propůjčující mu rakouské a štýrské léno. Jenže v diplomacii není nic takové, jak by se mohlo na první pohled zdát. Oldřich z Chlumu
odjíždí s několika významnými velmoži do německých Cách
s tajným posláním. Záhy po příjezdu je zavražděn císařův komoří a osobní přítel Richarda Cornwalského. Z vraždy jsou obviněni čeští šlechtici a uvězněni. Navíc dojde ve městě k nepokojům, v jejichž čele stojí žáci tamní katedrální školy, potulní vakanti zvaní goliardi. Vše zůstává na panoši Otovi.

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

(HS)
★★★

Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci říjnu
a listopadu 2017 těmto našim spoluobčanům:
paní Olga Hrušáková, ul. U lednice
paní Věra Vališová, ul. Družstevní
pan Jiří Konečný, ul. Nár. Odboje
pan Jan Endl, ul. Nová
paní Ludmila Mífková, u. Zámecká
pan Karel Pecina, ul. Pod vinohrady
paní Anna Vaňková, ul. U lednice
paní Božena Bukvová, ul. Pod vinohrady
paní Hedvika Vítězová, ul. Nár. Odboje
paní Anna Vyziblová, ul. Pod vinohrady
paní Markéta Zbíralová, ul. Vyšehrad
pan František Putna, ul. Nár. Odboje
paní Marcela Dufková, ul. U rybníka
paní Zdenka Navrátilová, ul. Veselka
pan Karel Horáček, ul. Školní
paní Zdenka Doležalová, ul. Školní
paní Anna Pacnerová, ul. Nár. Odboje
pan František Nováček, ul. Pod vinohrady
paní Eva Bučková, ul. U lednice
paní Marie Koláčková, ul. U lednice
pan Arnošt Růžička, ul. Nár. Odboje
paní Miroslava Světlíková, ul. Nár. Odboje
paní Eva Šustrová, ul. Nová
paní Ludmila Pacnerová, ul. Zámecká
paní Věra Pacnerová, ul. Zahradní
paní Blažena Vozdecká, ul. Pod vinohrady
pan Miroslav Kasáček, ul. Nár. Odboje
paní Libuše Hanušová, ul. Jihlavská

Zdroj anotací: Databazeknih.cz
Radek Sedláček, knihovník
★★★

Plánované akce
Řemeslný vánoční jarmark (3. prosince)
Obec Troubsko připravuje na neděli 3. prosince již VII. řemeslný vánoční jarmark. V 10 hodin zahájí jarmark vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ. Konec jarmarku je plánován v 16 hodin
a poté v 16.15 hodin bude rozsvícen na návsi vánoční stromek.
Nabízíme všem zručným občanům obce, aby se do této
akce zapojili a prezentovali na tomto jarmarku své výpěstky
(cukroví, nápoje, sušené plody, zavařeniny) a výrobky (drobné rukodělné práce, výrobky ze dřeva, textilní výrobky). Finanční výtěžek z této předvánoční akce pak bude věnován
na nákup pomůcek a hraček do ZŠ a MŠ Troubsko.
Zájemci se mohou průběžně hlásit na adrese podatelna@troubsko.cz. Do přihlášky laskavě uveďte jméno, bydliště a nabídku produktů na jarmarku.
(OÚ)
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70 let
70 let
70 let
71 let
72 let
72 let
72 let
73 let
73 let
73 let
74 let
74 let
75 let
75 let
75 let
76 let
76 let
76 let
76 let
76 let
77 let
77 let
78 let
79 let
80 let
80 let
80 let
82 let

paní Emílie Chaloupková, ul. U rybníka
paní Ludmila Weinhöferová, ul. Nár. Odboje
paní Jiřina Kroupová, ul. Pod vinohrady
pan Bohumil Šmíd, ul. Školní
pan Antonín Vojta, ul. U dráhy
paní Bohuslava Antošová, ul. Nová
pan Josef Des, ul. U rybníka
paní Marie Hladká, ul. Munkova
paní Vlasta Koukalová, ul. Pod vinohrady
paní Vlastimila Vrtěnová, ul. U rybníka
paní Marie Melounová, ul. Nár. Odboje
paní Božena Michnová, ul. U rybníka

83 let
83 let
84 let
84 let
85 let
86 let
86 let
88 let
89 let
89 let
93 let
96 let

Líba Chaloupková,
pracovnice OÚ
★★★

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.
★★★
V sokolovně už zase cvičíme
Po prázdninové přestávce začala cvičební sezona
2017/2018 Tělocvičné jednoty Sokol Troubsko ČOS. V sokolovně cvičí ženy v pondělí a ve středu večer, v úterý v podvečer seniorky. Dále se hraje florbal a volejbal. Pokud máte zájem se připojit, přihlaste se u vedoucích cvičení, uvedených
na rozpise cvičení.
V sokolovně jsme v nájmu a značnou položku pro nás dělá
úhrada za energie a úklid. Díky finanční pomoci obce jsme
nebyli nuceni zvedat neúměrně výši členských příspěvků
od členů. Děkujeme i za finanční i morální podporu od necvičících členů.

Cvičenky Sokola
★★★

ROZPIS CVIČENÍ

Oprava střechy věže kaple Všech svatých v Troubsku

Pondělí

20.00 – 21.00

Pilates (ženy)

Končická

Úterý

17.00 – 18.00

Senioři

Horáčková

18.00 – 19.00

Florbal

Beneš

Středa

20.00 – 21.00

Kondiční cvičení (ženy)

Končická

Pátek

20.00 – 22.00

Volejbal

Svěráková

Sobota

18.00 – 20.00

Florbal

Beneš

V úterý 8. srpna v dopoledních hodinách se v Troubsku
stala magnetem diváků kaple Všech svatých. Pozornost jí věnovaly také sdělovací prostředky, jež informovaly o snímání
střechy věže pomocí autojeřábu. Kompletní sejmutá střecha
byla odvezena do dílny, kde bude zhotoven nový krov pod-

Poznámka:
Dle pravidel ČOS jsou tato cvičení pořádána pro členy ČOS.
Pokud máte zájem o tato cvičení, přihlaste se prosím u příslušné cvičitelky.
Na závěr mi dovolte popřát ještě mnoho sportovního a životního elánu našemu bratrovi Jiřímu Vašulínovi
při příležitosti jeho významného životního jubilea.
Petr Molák
Starosta TJ Sokol Troubsko ČOS
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jiné zavzpomínala, že v mládí trávila nějakou dobu v našem
okolí, konkrétně v nedalekých Omicích.
Opravdu jsme v archívu na Obecním úřadě v Omicích našli její „přihlašovací kartu“ a někteří omičtí pamětníci si na ní
vzpomněli. Zvlášť na její maminku, která chodila nakupovat
do koloniálu pana Horáčka.
Už se k nám do Troubska, ani do Omic nepodívá. Květa Fialová odešla do hereckého nebe 26. září 2017 ve věku 88 let.
Byla to skvělá herečka a moc milá paní. čest její památce.
Jaroslava Bartoňková
Dopisovatelka zpravodaje
le původního a bude částečně oplechován. Oprava bude dokončena opět na místě po zpětném osazení střechy na věž
pomocí autojeřábu. Tato akce jistě bude zase předmětem zájmu široké veřejnosti. Sejmutá střecha věže nesla na sobě datum 1798, tedy tři roky po dostavění kaple 1795.
Celkové náklady na tuto opravu byly vyčísleny na 629 494
Kč. Touto cestou chci vyjádřit velký díky Obci Troubsko, která
na opravu ozdoby obce věnovala příspěvek 200 000 Kč a Ministerstvu kultury ČR za příspěvek 250 000 Kč. Zbytek bude
hrazen z rozpočtu farnosti a příspěvků jednotlivých sponzorů.
František Koutný
farář
Znak obce Troubsko z pohledu Bible
Velké kulaté výročí – 780 roků – od první písemné zmínky o naší obci je příležitostí podívat se do její minulosti. To
se událo při mnohých pěkných vzpomínkových akcích. Obec
dostala jako dárek novou vlajku, která na sobě nese symboly z obecního znaku. Když jsem se zamýšlel nad nimi, vybavil
se mi jeden text z Bible u proroka Izaiáše 2,4. Tam je vyslovena vize času příchodu Mesiáše:
Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo.
Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své
meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již
meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.“
Nástroje boje a války přetvořeny v nástroje práce, která
v míru tvoří hodnoty pro důstojný a radostný život člověka.
Ten je znázorněn hroznem vinné révy, ze kterého je ušlechtilý nápoj – řečeno slovy bohoslužby – plod révy a lidské práce.
Kéž nám všem obyvatelům Bůh žehná, abychom tyto hodnoty chránili, rozvíjeli, a tak je předávali dalším generacím.
František Koutný
Farář
★★★
Malá vzpomínka na Paní herečku
Paní Květa Fialová v říjnu 2005 navštívil, spolu s Naďou Konvalinkovou Troubsko. V Katolickém domě vystoupily pořadem
„Každý člověk by měl
v sobě nosit rozkvetlou
louku“.
Bylo to moc milé vystoupení. paní Květa mimo

★★★
Autocentrum K.E.I. radí:
Proč je důležitá kontrola a čistění klimatizace?
NEORIGINÁLNÍ TURBODMYCHADLA - DLE NEZÁVISLÝCH TESTŮ AŽ O 40% NIŽŠŠÍ VÝKONNOST
V dnešní době, kdy je neustále na pořadu dne ekologie
a vliv motorových vozidel na její stav, se nezávislé instituce
věnují stále častěji průzkumu různých komponentů vozidel,
které mají právě vliv na ekologii. Jeden z těchto průzkumů se
zaměřil na porovnání turbodmychadel.
Test několika typů turbodmychadel a jejich neoriginálních
náhrad/replik byl proveden ve Spojeném království prostřednictvím Millbrook Group, předním testovacím střediskem pro
automobily i automobilové komponenty.
Bylo použito několik identických vozidel, u kterých byl
motor osazen nejprve originálním turbodmychadel GARRETT a poté turbodmychadlem neoriginálním. Vozidlo bylo
poté vystaveno jízdě na okruhu a také podmínkám reálného provozu. Bylo zjištěno, že emise NOx byly vyšší o 8 – 28%
v porovnání s turbodmychadlem originálním. Emise CO2 byly
také vyšší a to přibližně o 3% (o 2,8 –-4,5g/km). Vozidla s motory osazenými neoriginálním turbodmychadlem také vykazovaly nižší krouticí moment v nízkých otáčkách a to o 15
–-40 % v porovnání s vozidlem, které mělo originální turbodmychadlo!
Laciné kopie turbodmychadel nebo neodborné opravy z nekvalitních dílů nepředstavují jen riziko z hlediska
kvality, ale i reálnou hrozbu z hlediska selhání emisních
testů, které se dle stanoviska EU v roce 2017 velmi zpřísní.
Jak vyplývá z tohoto výzkumu, není vždy nejlepší řešení
použití levnějších replik. Navíc většina dodavatelů repasovaných, nebo neoriginálních turbodmychadel nabízí na dodané díly pouhý 1 rok záruku. Oproti tomu na originální, či originální repasované turbodmychadlo, je autorizovaným servisem poskytována běžná dvouletá záruka.
Vzhledem k tomu, že v obou případech se většinou jedná
o nákladné opravy, doporučujeme vždy pečlivě zvážit, zda se
nám vyplatí uvedená rizika podstoupit.
Příště poradíme, jak správně a bezpečně sedět ve vozidle.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady
12.

Pěstování tykví pro krásu a užitek

Tykve zažívají v posledních letech boom. Dnes se u nás
pěstuje mnoho desítek odrůd, najdete je skoro na každé zahrádce a na pultech obchodů. Tykve nám prostě vstoupily
do života.
Patří do široké čeledi tykvovité (Cucurbitaceae) a jsou příbuzní okurkám, melounům nebo kalabasám. Rod Cucurbita
L. tykev zahrnuje 2. druhů pocházejících z tropické a subtropické Ameriky. Postupným šlechtěním vzniklo mnoho současných odrůd. Z hlediska použití je rozdělujeme na letní,
jako cukety, patisony atd. a zimní, které, pokud jsou dobře
uskladněné a vyzrálé, vydrží v průběhu zimy až do jara Tykve, hlavně jejich dužina, je potravou s nízkou kalorickou hodnotou asi 55 kj 100 g. Obsahují vodu, vlákninu a přírodní cukry. Z minerálů hořčík, draslík a vápník. Velké dýně mají větší
množství škrobu a vysoký obsah beta-karotenu. Dýňová semena jsou známou a výživnou pochutinou, květy tykví jsou
rovněž jedlé.
Využití tykví v kuchyni by si žádalo samostatnou publikaci. Polévky, pečená dýně, pyré, pomazánky, grilování, nakládání, džemy, moučníky i bramboráky. Mnoho receptů najdete také na internetu
Z bohaté druhové mozaiky vybíráme: cukety – zelené
a žluté, patisony – zelené a žluté. Z podzimních velké na nakládání, především druh Cucurbita pepo na Halloween. Dále
jsou známé a pochoutkové špagetové dýně, bezslupkaté
dýně (tzv. olejné, které se(využívají pouze na semínka), Hokkaidó a muškátová dýně.
Zvláštní kapitolu tvoří tykvičky okrasné. Je jich mnoho tvarů, jako například Trnová koruna, Mini turban, Andělská křída,
Bradavice. Slouží k dekoračním účelům. Z každé tykve se dá
využít vnitřek na mnoho způsobů.
Pavel Doležall
jednatel ČZS Troubsko

sledku které dochází k zamořování organismu toxickými látkami, je dalším jevem průjem. Při tom je tlusté střevo buď
velmi zanesené, takže sliznice téměř s materiály nepřicházejí
do kontaktu, nebo jsou sliznice tak slabé, že nedokážou vstřebávat vodu a výživné látky
Tlusté střevo je velmi vhodné čas od času vyčistit klystýrem nebo střevní sprchou. Reflexní místo tlustého střeva je
na obou chodidlech a dá se na něm výborně sledovat a ovlivňovat stav jeho jednotlivých částí.
Velmi užitečné je si zvyknout si masírovat reflexní místa
ráno na záchodě. A to nejenom tlustého střeva, ale i ostatních. Zlepší a urychlí se vyprazdňování.
Příčiny onemocnění tlustého střeva mají kořeny už v psychice, když v člověku delší dobu řádí strach. Hlavně strach
z časové tísně. Věnujte každý den chvilku času sami sobě,
zhluboka dýchejte a myslete na pozitivní věci.
Zdroj: www.patakyovi.cz
(BK)
★★★

Křížovka
Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 133
Podzim: Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, a travičkou,
na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všichni
honem spát, musíme podzim přivítat.
Vylosovány byly a cenu obdržely: R. Svěráková, M. Zbíralová, N. Vařílková.
Tajenku zasílejte do 5. Listopadu na e-mail redakce.
(BK)
Mezi podzimní práce patří hrabání listí a rytí. Napište nám
jaké další práce na podzim na zahrádce děláte Vy. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.
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★★★

Zdravý životní styl
Ke každému měsíci přísluší nějaký orgán v těle. Opět vám
přinášíme informace k měsícům září, říjen a listopad. V minulých číslech jsme zveřejnili informace k měsícům červen až
listopad. Nyní zveřejňujeme prosince a budeme pokračovat.
Prosinec – TLUSTÉ STŘEVO
Nejohroženějším orgánem prosince je tlusté střevo. Kromě vlivu roční doby je tu doslova zatěžovací zkouška ve formě svátků. Potíže nastávají velmi nenápadně menšími mechanickými projevy v pravé, spodní části břicha, které se pak
začínají přesunovat do levé strany břicha. Kromě zácpy, v dů13.
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Troubský hrnec

nuty povařit. Polévku vypneme a ještě 5 minut necháme pod
pokličkou „dojít“.

Kulajda
Přísady houby, brambory, celý kmín, nové
koření, mletý pepř, bobkový list, zakysaná smetana, trošku hladké mouky, vejce, sůl a kopr.
Postup: Větší kousky hub povaříme spolu bramborami
v osolené vodě (množství hub a brambor dle chuti každého)
Přidáme kmín, nové koření, pepř a bobkový list Až jsou brambory měkké, přes sítko přidáme do polévky zakysanou smetanu smíchanou s hladkou moukou. Krátce povaříme Polévku
dosolíme, přidáme kopr a podle chuti lze lehce okyselit octem. Nakonec nalejeme rozmíchané vejce a necháme 3 mi-

Bezpracný hrnečkový perník
Přísady 2 hrnečky hladké mouky, 1 hrneček pískového
cukru, 5 lžic oleje, 1 lžíce kakaa, 1 –-2 lžíce povidel nebo zavařeniny, 1 prášek do perníku, mléko podle potřeby, tuk na vymazání, hrubá mouka na vysypání pekáče
Postup: Z uvedených surovin smícháme řidší těsto, které
rozetřeme do tukem vymazaného a hrubou moukou vysypaného pekáčku. v předehřáté troubě upečeme na 160° C Upečený a zchladlý perník můžeme potřít švestkovými povidly,
polijeme čokoládovou polevou a necháme ztuhnout.
Dobrou chuť.
(HS)

PěEDVÁNOýNÍ ÚKLID?
VYSAVAýE NA KOBERCE-TEPOVÁNÍ
PARNÍ ýISTIýE, VYSAVAýE NA OKNA

KONTEJNEROVÁ

Objednejte si termín na þísle: 721 821 943

AUTODOPRAVAFrantišekVašulín

PĩJÿOVNA
PġIVEZEME-ODVEZEME
SPOLEHLIVÉ PġÍSTROJE KARCHER

Nabízídovozpísku,štĢrkuastavebníhomateriálu.
OdvozstavebnísutĢ,zeminy,objemnéhoodpadu
apronájemkontejneru.PrácestrojemUNC.

Vodní vysavaþ - šetrné hloubkové þištČní kobercĤ, þalounČní, sedaþek, autosedaþek.
Bateriový vysavaþ na okna Použití: Okna, dČlená okna, hladké plochy, zrcadla, obkladaþky, sprchové stČny
Parní vysavaþ -NapaĜování, vysávání a sušení souþasnČ.
Použití:ýištČní podlahy, armatury, umývadla, dlaždice, digestoĜ, varné desky

FrantišekVašulín

Parní þistiþ
Proudem horké vody se neþistoty pohodlnČ rozpustí a odplaví.
Použití: ýištČní podlahy, armatury, umývadla, dlaždice, digestoĜ, varné desky

Komenského736/17, StƎeliceTel:777918290

Jana Adámková-HODINOVÁ MANŽELKA-první pomoc pĜi úklidu domu, bytu, kanceláĜe
mobil: 722 016 10 www.hodinovamanzelka.net

www.sutepisek.czinfo@sutepisek.cz

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