
Vážení čtenáři,
držíte v rukou jubilejní sté číslo zpravodaje Troubský hlasatel. Velký dík patří panu Pavlu Velebovi, který se ma-

ximálně věnoval našemu obecnímu zpravodaji od jeho vzniku až do předloňského listopadu. I nyní, kdy se podoba 
zpravodaje změnila a občané dostávají  Troubský hlasatel zdarma do schránek, je pan Veleba věrným „dodavatelem“ 
příspěvků. Jeho články o historii jsou plné zajímavých informací o naší obci, která vznikla už před více než 700 roky 
a věřím, že pomohou vybudovat v občanech zdravý patriotismus a „obecní“ hrdost. Za celou redakční radu přeji panu 
Velebovi ještě mnoho sil a tvůrčího elánu do další stovky zpravodajů TH.

Blanka Končická
Za redakční radu

XXI. ročník / č. 100 ÚNOR  2012
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      Obecní úřad informuje

USNESENÍ č. I  ZO Troubsko ze dne 18. 1.  2012

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Schvaluje: 

Usnesení č. I/1  – Program dnešního zastupitelstva.
Usnesení č. I/2  – Diskusi k jednotlivým bodům.
Usnesení č. I/5  –  Doporučení hodnotící komise a  souhlasí 

s výše uvedeným pořadím uchazečů.
Usnesení č. I/6  –  Odkup pozemků p.  č. 1507/2, 1508/1, 

1508/3, o celkové výměře 2981 m2 dle zna-
leckého posudku – „lokalita Veselka-komu-
nikace“.

Usnesení č. I/7  –  Do školské rady za  obec paní Končickou 
a paní Sedláčkovou. 

Usnesení č. I/8  –  Dodatek č. 9 – Smlouvy o zajištění fi nanco-
vání systému IDS JMK. 

Usnesení č. I/9  –  Pronájem pozemku p.  č. 226/5 o  výměře 
158 m2 za 10,- Kč/m2/měsíc – manipulační 
plocha.

Usnesení č. I/10 – Cestovní náhrady na rok 2012.
Usnesení č. I/11 –  Rozpočtové opatření č. 7/2011.
Usnesení č. I/12 –  Darovací smlouvu na vodní dílo: prodlouže-

ní vodovodu a splaškové kanalizace v loka-
litě ulice Družstevní.

Usnesení č. I/13 –  Smlouvu o  smlouvě budoucí o  převodu 
majetku – výstavba vodovodu a splaškové 
kanalizace – lokalita Veselka.

Pověřuje: 

Usnesení č. I/5  –  Starostku obce k podpisu smlouvy s ucha-
zečem, který se umístil na 1. místě-tj. s fi r-
mou AQUA PROCON.

Ukládá: 

Usnesení č. I/4 –  Radě obce dopracovat Dodatek č. 1 ke smlou-
vě s SK Veselka.

Bere na vědomí:

Usnesení č. I/3  – Plnění úkolů usnesení z minulého zasedání.
Usnesení č. I/14 –  Informaci paní JUDr. Surynkové o soudním 

sporu s paní Kuklovou. 
Informaci o vodném a stočném na rok 2012.

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY – ÚČINNOST 

OD 1. LEDNA 2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2011, o  místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Troubsko se na  svém zasedání dne 
21. 11. 2011 usnesením č. V usneslo vydat na základě na zá-
kladě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. 
d) a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích 
(obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1  Úvodní ustanovení

(1) Obec Troubsko touto vyhláškou zavádí místní popla-
tek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o  poplatcích vykonává Obecní úřad (dále jen 
„správce poplatku“).¹

Čl. 2  Předmět poplatku a poplatník

(1) Veřejným prostranstvím jsou dle § 34, zákona 
č. 128/2000 Sb., všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a  to bez ohledu 
na vlastnictví k tomuto prostoru.

(2) Poplatek za  užívání veřejného prostranství se vybírá 
za  zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozu-
mí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb 
a  zařízení sloužících pro poskytování prodeje a  služeb, pro 
umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirku-
sů, lunaparků a  jiných obdobných atrakcí, umístění skládek 
a  užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a  re-
klamní akce nebo potřeby tvorby fi lmových a televizních děl.²

(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzic-
ké i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způso-
bem uvedeným v odstavci 1.³

Čl. 3  Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných 
prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato 
příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4  Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřej-

Slovo na úvod – Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,  
Skončil vánoční čas, a  tak se pomalu probouzíme do dalších zimních měsíců. Tentokrát i  vánoce byly bez sněhu a  počasí 

připomíná spíše jaro.
Vánoční jarmark, který se nejen podle mého názoru, ale také podle velké návštěvnosti a  ohlasu, velmi vydařil, ukázal, že 

máme mezi sebou šikovné spoluobčany. Tím nás všechny utvrdil, že takovou akci bude obec podporovat i nadále.
A co nás čeká v nejbližší době?
Je to určitě zápis do l. třídy, který zajímá hlavně rodiče malých předškoláků. Těch máme tentokrát hodně, a to 26 malých adep-

tů. Počet je velký, ale čas ukáže, kolik bude opravdu nových prvňáčků, kteří budou navštěvovat naši školu.
Další akce, která vznikla na podporu a oživení maškarního průvodu, se bude konat 18. února. Ze zabijačkových hodů, které 

pořádá Podskalák a  K.A.T., samozřejmě za  podpory obce Troubsko bude, jak doufám naše nová tradice, která podpoří veselý 
průvod masek.

A v úterý na ostatkové zábavě zakončíme bujaré veselí tancem a budeme se připravovat na velikonoční čas.
Tak vás všechny srdečně zvu. Přijďte ochutnat nejen zabijačkové speciality. Stánky s různým občerstvením budou u obecního 

úřadu.
Přeji vám krásné dny Irena Kynclová

Starostka obce Troubsko
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ného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky 
skončilo.

Čl. 5  Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného 
prostranství správci poplatku nejpozději 5 dnů před zahájením 
užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen 
splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání 
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, 
neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit 
ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) V ohlášení poplatník uvede:⁴
a)  jméno, popřípadě jména, a  příjmení nebo název ob-

chodní fi rmy, místo pobytu nebo sídlo, místo podniká-
ní, popřípadě další adresy pro doručování; právnická 
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem opráv-
něny jednat v poplatkových věcech,

b)  další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové 
povinnosti, zejména:

  předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání 
veřejného prostranství, včetně skutečností dokládají-
cích vznik nároku na případné osvobození od poplatku.

(3)  Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na  území 
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o  Evropském hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadova-
ných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzem-
sku pro doručování.⁵

(4)  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je po-
platník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 

15 dnů ode dne, kdy nastala.⁶
(5)  Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplat-

ník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených 
v odst. 2 písm. b) nejpozději do 5 dnů, nedomluví-li se 
se správcem poplatku jinak.

 Čl. 6  Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za  každý i  započatý m² a  každý 
i započatý den:

a)  za umístění dočasných staveb sloužících pro poskyto-
vání prodeje a služeb: 10 Kč,

b)  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prode-
je (prodejní stánek, prodejní stolek, prodej z automo-
bilu apod.): 20 Kč,

c)  za provádění výkopových prací: 4 Kč,
d)  za umístění stavebních zařízení (např. lešení): 4 Kč,
e)  za umístění reklamních zařízení (např. „A“, „I“, obrácené 

„T“ aj.): 20 Kč,
f )  za  umístění skládek (např. skládka uhlí, dřeva, písku, 

štěrku apod.): 4 Kč,
g)  za  umístění zařízení lunaparků, houpaček a  podob-

ných atrakcí: 20 Kč.

(2) Obec stanovuje poplatek roční paušální částkou takto:
a)  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 

(umístění zboží před obchody) nepřesáhne-li výměra 
2 m²: 2000 Kč/rok,

b)  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prode-
je (umístění zboží před obchody) přesáhne-li výměra 
2 m², nejvýše však do 6 m²: 3600 Kč/rok,

c)  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prode-
je (umístění zboží před obchody) přesáhne-li výměra 
nad 6 m²: 5000 Kč/rok,

d)  za umístění reklamních zařízení (např. „A“, „I“, obrácené 
„T“ aj.) do 1 m²: 1000,- Kč/rok

e)  za umístění reklamních zařízení (např. „A“, „I“, obrácené 
„T“ aj.) od 1 m² do 15 m²: 2500 Kč/rok,

f )  za umístění reklamních zařízení (např. „A“, „I“, obrácené 
„T“ aj.) nad 15 m²: 6000 Kč/rok.

Vždy se použije sazba za  užívání veřejného prostranství 
dle odst. (1) a (2), která je pro poplatníka výhodnější. 

Čl. 7  Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splat-
ný s  výjimkou poplatku vyměřeného podle čl. 6, odst. (1), 
písm. g) do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného 
prostranství. Poplatek podle čl. 6, odst. (1), písm. g) je splatný 
před konáním akce.

(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 28. února 
příslušného kalendářního roku.

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na  sobotu, neděli nebo 
státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povi-
nen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8  Osvobození

(1) Poplatek se neplatí z  akcí pořádaných na  veřejném 
prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně 
prospěšné účely. 7

(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a)  užívání veřejného prostranství pro akce pořádané pod 

záštitou obce,
b)  složení stavebního materiálu, uhlí, dřeva na veřejné 

prostranství nejdéle po dobu 24 hodin a postavení sta-
vebního lešení maximálně po dobu 48 hodin.

(3) Nárok na osvobození je poplatník povinen správci po-
platku ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy mu nárok vznikl. 

Čl. 9  Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo 
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek plateb-
ním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.⁸

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo 
část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na troj-
násobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.⁹

Čl. 10  Ustanovení přechodná

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně zá-
vazné vyhlášky.

(2) Ohlašovací povinnost splněná v rozsahu daném touto 
vyhláškou před její účinností se považuje za ohlašovací po-
vinnost splněnou dle této vyhlášky.

Čl. 11  Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje oddíl III, čl. 8 – čl. 12 OZV 
č.3/2003 o místních poplatcích.

Čl. 12 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Příloha č. 1 Seznam veřejného prostranství obce Troubsko

¹  § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

² § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
³ § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Příloha č. 1 – Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ OBCE TROUBSKO, KTERÁ 

PODLÉHAJÍ MÍSTNÍMU POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ-

HO PROSTRANSTVÍ

ULICE:
DRUŽSTEVNÍ, HODAKOVA, HRANIČKY, JARNÍ, JIHLAVSKÁ, 

LETNÍ, LIŠKY, LUČNÍ, MARIE CECILIE, MUNKOVA, NÁRODNÍHO 
ODBOJE, NOVÁ, OSTOPOVICKÁ, POD VINOHRADY, POLNÍ, 
SADOVÁ, SEKOROVA, SLUNNÁ, STROMOVKA, ŠKOLNÍ, U DRÁ-
HY, U LEDNICE, U RYBNÍKA, ÚZKÁ, VESELKA, VYŠEHRAD, ZA-
HRADNÍ, ZÁMECKÁ

CHATOVÁ OBLAST k. ú. Troubsko-Veselka, CHATOVÁ 
 OBLAST k. ú. Troubsko-Lísky

MÍSTNÍ KOMUNIKACE v k. ú. Troubsko

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011, o  místním 

poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Troubsko se na  svém zasedání dne 
21. 11. 2011 usnesením č. V usneslo vydat na základě na zá-
kladě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. 
d) a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích 
(obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1  Úvodní ustanovení

(1) Obec Troubsko touto obecně závaznou vyhláškou za-
vádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o  poplatcích vykonává Obecní úřad (dále jen 
„správce poplatku“).¹

Čl. 2  Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území 
obce Troubsko (dále jen „držitel“).²

(2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.³

Čl. 3  Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli v  den, kdy pes 
dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří 
měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se 
platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i zapo-
čatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého poby-
tu nebo sídla platí držitel poplatek od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po  měsíci, ve  kterém změna nastala, 
nově příslušné obci.⁴

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být 
fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem 
psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se po-
platek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková 
skutečnost nastala.

Čl. 4 Ohlašovací povinnost

(1) Držitel je povinen ohlásit správci poplatku vznik své 
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stej-
ným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatko-
vé povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i  osoba, která je od 
poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení držitel uvede:⁵

a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název ob-
chodní fi rmy, místo pobytu nebo sídlo, místo podni-
kání, popřípadě další adresy pro doručování; právnic-
ká osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem 
oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)  další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové 
povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včet-
ně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobo-
zení od poplatku.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel 
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.⁶

Čl. 5  Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 
200 Kč.

(2) Sazba poplatku podle předchozího odstavce se za dru-
hého a každého dalšího psa téhož držitele zvyšuje o 50 %.

Čl. 6  Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna přísluš-
ného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po  datu splatnosti 
uvedeném v  předchozím odstavci, je poplatek splatný nej-
později do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kte-
rém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7  Osvobození7

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, bezmocná a  osoba s  těžkým zdravotním 
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných vý-
hod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící 
výcvik psů určených k  doprovodu těchto osob, osoba pro-
vozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy 
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.8 

Čl. 8  Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem včas nebo 
ve  správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek pla-
tebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.⁹

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo 
část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na troj-
násobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.¹⁰

Čl. 9  Ustanovení přechodná

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně zá-
vazné vyhlášky.

(2) Ke  dni účinnosti této vyhlášky budou držitelům psů 
vydány nové identifi kační známky pro psy. 

Čl. 10  Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje oddíl II, čl. 2 – čl. 7 OZV 
č. 3/2003 o místních poplatcích.  

Čl. 11  Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

¹  § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích⁷ § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 44 zákona  č. 449/2001 Sb., o myslivosti⁹ § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
¹⁰ § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Cena  za  vodné  a  stočné  v  roce  2012

Vodné pro rok 2012 činí 39 Kč/m3 a  stočné 42,- Kč/m3, 
tedy celkem 81,- Kč/m3. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny 
byly schváleny Valnou hromadou Svazku vodovodů a kanali-
zací Ivančice dne 6. 12. 2011.

Zajímavosti z matriky obce

Počet obyvatel obce Troubsko k 1. 1. 2012 – 2 104 
(z toho 1 003 mužů a 1 101 žen). 

Počet přihlášených občanů v roce 2011 – 57, po-
čet odhlášených občanů – 28, počet narozených 
dětí – 14, počet zemřelých občanů – 10.

Počet domů – 726.
Počet sňatků – 15  (z toho 3 v kostele).    
 

MÍSTNÍ POPLATKY 2012

Podle platných obecně závazných vyhlášek obce Troub-
sko se od 1. 2. 2012 vybírá místní poplatek:

-  za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpa-
dů ........................500 Kč za osobu

-  ze psů .................  200 Kč za 1 psa,

za každého dalšího psa + 50%

  (budou vydávány nové identifi kační známky na  psy, 
proto je NUTNÉ vrátit starou identifi kační známku!)

Poplatky jsou splatné nejpozději do 30. 4. 2012.

Místní poplatky přijďte, prosím, uhradit na OÚ v úřední 

dny v době 1. 2. - 30. 4.

Pondělí: 8.00  -  11.00 a 13.00  –  17.00 hod.

Středa:   8.00  –  11.00 a 13.00  –  17.30 hod.

Upozorňujeme Vás, že je nutné v  letošním roce vyplnit 
dva nové přihlašovací formuláře. Abychom předešli tvoření 

front a čekání, můžete vyplnit formuláře již doma – najde-
te je jako přílohu tohoto zpravodaje nebo si je sami stáhnete 
z webových stránek obce  v sekci – obecní úřad – formuláře.

V  případě, že budete žádat osvobození od poplatku, je 
nutné doložit tuto skutečnost.

Případné dotazy: podatelna@troubsko.cz, tel. 547 227 054 
p. Večerková

První letošní kulatý stůl

V pondělí 23. ledna se sešli všichni zaměstnanci příspěv-
kové organizace ZŠ a MŠ Troubsko se zástupci obce a to se 
všemi členy rady. Cílem setkání bylo se nejen osobně poznat, 
ale hlavně nastavit novou formu spolupráce a také vysvětlit 
či vyjasnit si případné neshody a  nedorozumění z  minulos-
ti. Účastníci konstatovali, že všem jde o dobrou věc, tj. dále 
rozvíjet obě zařízení pro naše děti, které MŠ a ZŠ navštěvují 
a  hlavně se pokusit stabilizovat počet dětí v  základní škole. 
První vlaštovkou je předání upomínkové knihy dětem, kteří 
přišly k zápisu do 1. třídy a dále poskytnutí nefi nančního pří-
spěvku ve výši 1000 Kč na školní pomůcky všem prvňáčkům, 
kteří do naší školy v září 2012 skutečně nastoupí.

S ohledem na pozitivní výsledek setkání lze konstatovat, 
že se „kulatý stůl“ bude konat i v budoucnu.

(BK)

 INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče,
dne 1. ledna 2012 vešla v platnost novela školského záko-

na, která mimo jiné upravuje podmínky pro stanovení úplaty 
(školného) u docházky dětí v posledním ročníku MŠ. 

V předchozím znění § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004  byla 
bezplatnost v posledním ročníku docházky do MŠ stanovena 
bez omezení. To znamená, že školné neplatili rodiče předško-
láků ani v dalším roce, pokud jejich dítě mělo odklad školní 
docházky.

Nově se v § 123 odst. 2 stanovuje (v souladu dalšími usta-
noveními, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní 
docházky s  cílem omezit nadužívání odkladů) bezplatnost 

posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců 

v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí.

Současně je třeba poznamenat, že uvedené ustanovení 
nemá zpětnou účinnost, takže docházka dětí do posledního 
ročníku MŠ před uvedeným datem se do úhrnu 12 měsíců 
bezúplatné docházky do MŠ nezapočítává. To znamená, že 

období 12 měsíců bezplatného vzdělávání počíná dnem 

1. ledna 2012.

V praxi se tyto úpravy projeví zejména v těchto případech:
1.    Dítě, které se ve školním roce 2011/2012 poprvé vzdělává 

v  posledním ročníku MŠ, (tj. dosud mu nebyla odložena 
povinná školní docházka) a  ve  školním  roce 2012/2013 
nastoupí do základní školy, se bude bezplatně vzdělávat 
v MŠ až do konce své docházky (31. srpna 2012).

2.    Dítě, které se ve školním roce 2011/2012 poprvé vzdělává 
v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2012/2013 bude 
mít povolený odklad PŠD, vyčerpá bezúplatnou docház-
ku do posledního ročníku MŠ 31. prosince 2012. Povinná 
úhrada školného pro ně začíná platit od 1. ledna 2013.

3.    Dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ druhým rokem 
(již mu byl povolen odklad PŠD), se vzdělává od 1. ledna 
2012 do 31. srpna 2012 bezúplatně. Od 1. září 2012 má 
povinnost zahájit PŠD. 

4.    Dítě, které se začne v posledním ročníku MŠ vzdělávat od 
1. září 2012, bude čerpat bezúplatnou docházku v období 
školního roku 2012/2013 (1. září 2012 až 31. srpen 2013).

5.    Dítě, které bude do posledního ročníku MŠ přijato až v prů-
běhu školního roku 2011/2012, popř. 2012/2013, bude mít 
nárok na bezúplatné vzdělávání po dobu 12 měsíců ode 
dne přijetí do MŠ.
V případě přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ (např. 

nové přijetí v průběhu školního roku, změna školy z důvodu 
přestěhování dítěte apod.) sdělí zákonný zástupce dítěte for-
mou čestného prohlášení řediteli MŠ, zda a po  jak dlouhou 
dobu již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním roč-
níku MŠ.  

Výše uvedené ustanovení § 123 odst. 2 se vztahuje 

na  děti bez zdravotního postižení navštěvující  MŠ zři-

zovanou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Děti 
se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského 
zákona) se v  posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy 
bezúplatně.

Další změna školského zákona se týká odkladu školní do-
cházky. Nově musí být žádost o odklad doložena doporuču-
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jícím posouzením příslušného školského poradenského za-
řízení (pedagogicko psychologické poradny) a  odborného 

lékaře nebo klinického psychologa.

Cituji výňatek ze školského zákona:
„Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo 

duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákon-
ný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž 
má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel ško-
ly začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud 
je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě do-
vrší osmý rok věku.“

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zá-
konného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní 
docházky.“

V případě jakýchkoli nejasností volejte prosím do ZŠ nebo 
MŠ, tel. 547227151, 547227507.

Mgr. Michal Řihánek 
ředitel ZŠ a MŠ Troubsko

Tříkrálová sbírka 2012

Tříkrálová sbírka 2012 se konala v rozmezí dnů 
1. – 14. ledna. Koledováním byla mezi obča-
ny obce Troubsko vybrána částka 29 508 Kč. 
Děkujeme všem!

Důležité kontakty pro občany

Obecní úřad Troubsko, Zámecká 8, 664 41 Troubsko

Telefon: 547 227 054, fax: 547 227 565
www.troubsko.cz

Základní škola a mateřská škola, 

Školní 11,  664 41 Troubsko

Telefonní čísla:
ZŠ – sborovna: 547 227 051, ředitelství: 547 357 295, 
ředitel: 777 227 051 (mobil), školní družina: 547 227 051, 
MŠ: 547 227 507, školní jídelna: 547 227 507
www.zs-troubsko.cz

Zdravotní středisko, Zámecká 8, 664 41 Troubsko

MUDr. Mádrová Barbora (obvodní oddělení)
Telefon: 547 227 050
MUDr. Uhlířová Miluše (dětské oddělení)
Telefon: 547 227 082
MUDr. Enev Vladimír (zubní oddělení)
Telefon: 547 227 083

Policie České republiky – Obvodní  oddělení Ro si ce, 

Palackého nám. 242, 665 01 Rosice

Telefon: 974 626 444, fax: 974 626 444
www.policie.cz/or-brno-venkov.aspx 

Římskokatolická farnost Troubsko, 

Úzká 4, Troubsko, 664 41

Telefon: 547 227 053

Pošta, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko

Telefon: 547 227 048
Otevřeno: Pondělí-Pátek: 8:00-11:00 / 13:00-17:00

  (BK)

      Představujeme

Pan Vladimír Ryba, kterému je 60 let, je 
ženatý, má dvě děti a tři vnoučátka. Mezi 
jeho zájmy a koníčky patří houbaření, tu-
ristika, šachy a zájem o politiku na všech 
úrovních – Vladimír Ryba byl například 
jedno volební období jihomoravským 
krajským zastupitelem.

Byl jste starostou – tedy hlavním představitelem obce – 

dlouhých dvacet let. Jak se obec Troubsko za tu dobu změnila?

Naše obec se od roku 1990 velmi změnila, v době mého ná-
stupu nebyla v obci téměř žádná infrastruktura, tj. plynofi kace, 
splašková kanalizace a převážná část obce neměla vodovod. 
Veřejná prostranství byla nezpevněná – blátivá. V rámci velké 
výstavby rodinných domků v lokalitě za kostelem a na Veselce 
se počet obyvatel zvýšil z 1420 na současných 2104. Samozřej-
mě se toho v obci změnilo a událo daleko více od menších kul-
turních akcí po velké, od drobných úprav po velké investiční 
akce, ale o tom by se dal napsat samostatný hlasatel.

Co se Vám za dobu „starostování“ podařilo a co naopak 

považujete za určitý svůj nezdar?

Postupně se podařilo v roce 1992 dokončit vodovod v celé 
obci. V roce 1994 proběhla přístavba základní školy a téhož roku 
začala plynofi kace obce, která skončila v roce 1996. V roce 1995 
proběhla rekonstrukce ulice Vyšehrad, rok poté Zahradní a část 
ulice Družstevní. V  roce 2005 jsme rekonstruovali ulice Školní 
a Národního odboje, v letech 2007 až 2008 pak byla vybudová-
na nová komunikace na ulici Lišky. Chodníky a další veřejná pro-
stranství se zpevnily a upravily  pro lepší vzhled. V roce 1998 byla 
do obce zavedena MHD a  následně v  roce 2004 zapojena do 
IDS JMK. V letech 2005 až 2007 jsme dokončili  tři etapy oddílné 
splaškové kanalizace včetně přečerpávací stanice s  výtlačným 
potrubím do kanalizační sítě Ostopovic na síť města Brna a ná-
sledně do čističky odpadních vod Modřice. V roce 2008 se nově 
vybudovala okružní křižovatka na Veselce. A dále jsme prosadili 
vybudování protihlukových stěn u dálnice D1. Na tyto investiční 
i  menší akce, například zrestaurování kulturních památek sou-
soší Svaté Trojice a sousoší Cyrila a Metoděje, bylo vynaloženo 
od roku 1990-2010 téměř 210 mil. Kč. Uvedené prostředky ne-
bylo vždy lehké sehnat, ať už přes státní dotace nebo vlastním 
zadlužením obce. Tímto děkuji občanům, zastupitelům, radním, 
místostarostům, zaměstnancům OÚ, Okresního úřadu Brno-ven-
kov, Jihomoravskému kraji, Státnímu fondu životního prostředí, 
ministerstvu zemědělství, zkrátka všem, kdo se podíleli na  tak 
obrovských investičních akcích se spoustou správních záležitostí 
a pomohli tím naší obci k úspěšnému rozvoji.

Nepodařilo se zrealizovat do konce volebního období 2010 
poslední čtvrtou etapu splaškové kanalizace, která se týká loka-
lity výstavby rodinných domků za kostelem. Abych uvedl, proč 
zrovna v nejnovější části obce nebyla vybudována i splašková 
kanalizace ihned při výstavbě komunikací a IS: v původním zá-
měru obce od roku 1994 bylo vybudovat jednotnou kanaliza-
ci včetně čističky. Současná dešťová kanalizace v této lokalitě 
měla přejít po vybudování čističky pod jednotnou. V průběhu 
let se ovšem změnila směrnice pro poskytování dotací ze SFŽP. 
Obec proto musela přejít z jednotné kanalizace na vybudování 
oddílné, méně nákladné splaškové bez čističky, snížila fi nanční 
náklady a zároveň splnila podmínky provozovatele BVK Brno. 
Všichni víme, jak dopadly nové volby. Bohužel jsem už nedostal 
prostor se ve věci i nadále podílet na zdárném dokončení této 
etapy.  
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Myslíte si, že existuje nějaký zaručený recept jak lépe 

vtáhnout občany obce do dění v obci? Vždyť právě lidé, kte-

ří bydlí v novém Troubsku, právě aktivní přístup nemají. Ale 

právě na těchto občanech bude záviset další rozvoj obce, pro-

tože se jedná o osoby mladé a plné životní elánu a optimismu.

Nemyslím si, že existuje nějaký zaručený recept na to, jak 
lépe vtáhnout naše spoluobčany do dění v obci. Není pravdou, 
že právě občané, bydlící v  novém Troubsku, aktivní přístup 
nemají. Jelikož nedělím Troubsko na nové a původní a vážím 
si všech spoluobčanů stejně, tak každý občan, pokud by měl 
aktivní přístup, má stejné možnosti se zapojit do dění v obci.

Jaký je Váš názor na  základní školu. Počet dětí rok od 

roku klesá a tento trend se zdá bude dále pokračovat a může 

vyústit do zavření školy.

Jsme příměstskou obcí a v okolí obce máme mnoho škol 
na výběr, což se odráží právě v „odlivu“ dětí v základní škole 
oproti počtu dětí ve škole mateřské. Děti mají lepší dostupnost 
do brněnských škol a někteří z rodičů jsou zřejmě toho názoru, 
že školy v Brně jsou lepší. Myslím si, že jsou i daleko menší obce 
s menším počtem dětí a  i ty se snaží udržet povinnou školní 
docházku v obci, neboť i pro méně dětí, které navštěvují naši 
školu s radostí, stojí za to ji podporovat a ne zatracovat.

Nové zastupitelstvo, které vzešlo z voleb v roce 2010, vy-

konalo za necelý rok a půl spoustu pro občany viditelné prá-

ce. Jedná se například o rozšíření bezdrátového rozhlasu do 

celé obce, roznos zpravodaje Troubský hlasatel zdarma do 

schránek, rozšíření počtu nádob na tříděný odpad a psí exkre-

menty apod. Co byste všem lidem, kteří momentálně ovlivňují 

chod obce a to včetně Vás, popřál do dalších měsíců?

Přeji všem krásný nový rok, štěstí, zdraví a mnoho úspě-
chů. Taktéž gratuluji ke stému vydání Troubského hlasatele.

 S Vladimírem Rybou hovořila B. Končická

      Co se v obci událo

Dne 23. prosince  se konal od 17 hodin již tradiční vá-

noční „Živý Betlém“ na hřišti na  Veselce. Tentokrát bylo 
použito poprvé ozvučení, které nám zdarma poskytl pan 
Popelka z Popůvek. Jak už to tak bývá, tak první vystoupení 
s ozvučením proběhlo s malými komplikacemi. Ale nakonec 
se vše zdařilo. Punč byl výborný, perníčky chutné a  koledy 
zpěvné. Myslím, že se všem toto vystoupení líbilo. 

Chtěla bych poděkovat těm, kdo se na vystoupení podíleli 
(je to meziobecní akce – účinkují občané z Veselky, Troubska, 
Popůvek a Bosonoh) a také všem, kteří jste se přišli podívat 
a odměnili nás za naši snahu návštěvou. 

V tomto roce bychom rádi naše vystoupení trošku oboha-
tili například o další zvířátka do Betléma.

 Nashledanou v Betlémě na Veselce

(HS)

Nové knihy v naší knihovně

(Nákup knih v prosinci 2011)

Krásná literatura

Lilin, Nicolai – Sibiřská výchova, Deaver, Jeff ery  – Lovec, 
Fulghum, Robert – Drž se mě pevně, Parrisová, S. J. – Kacíř, Rol-
lins, James – Stín krále lebek, Rollins, James – Fantom hlubin, 
Rollins, James – Poslední orákulum.

Naučná literatura

Graclík, Miroslav – Jiřina Švorcová – osobně, Bílek, Jiří – Bílá 
místa české historie II, Hawkingovi  S. a J. – Jirka a velký třesk.

Další nové knihy najdete na  webových stránkách 

knihovny: www.knihovnapodebrad.wz.cz 

Výsledky činnosti knihovny PODĚBRAD Troubsko 

za rok 2011

Počet obyvatel obce:  2135.

Celkem knih Z toho naučná 
literatura

Z toho
beletrie Časopisy

9 368 2 822 6 535 3 tituly

Počet nově nakoupených knih v roce 2011 – 138.

Výpůjčky

Celkem Pro dospělé Pro děti

2 868
Naučná 

literatura Beletrie Naučná 
literatura Beletrie Časopisy

275 2188 28 212 165

Počet čtenářů – 102 (z toho 16 do 15 let).

Návštěvníci

Knihovna Webové stránky
482 4 305

Pavel Veleba, knihovník

Vánoční soutěž (prosinec 2011)

V  prosincovém čísle zpravodaje byla vyhlášena soutěž 
o nejvydařenější vánoční výzdobu v obci Troubsko. Hod-
nocení výzdob proběhlo ve dnech 22. – 31. prosince ve ve-
černích hodinách ve složení: paní Sedláčková, paní Blahová, 
paní Končická a  jako vítězné vánoční výzdoby byly na  do-
mech: Družstevní 38 (Berkovi), Marie Cecilie 10 (Michalovi), 
Národního odboje 11 (Pokorných), Sadová 16A (Dedíkovi), 
U rybníka 24 (Sedlákovi).

Vánoční výzdoba domů je zveřejněna na webových strán-
kách obce. Všechny uvedené domy obdržely tradiční odměnu 

– nástěnný kalendář s podpisem starostky a místostarosty. 

Slavné osobnosti v Troubsku

V únoru tohoto roku si připomeneme 20. výročí zvaní růz-
ných osobností do Katolického domu v Troubsku. Vystoupilo 
zde mnoho známých tváří, herců a zpěváků z Čech i Moravy.
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Celou tuto novodobou tradici odstartoval zpěvák Jožka 
Černý s kapelou Petra Olivy a následovaly další akce, celkem 
se jich podařilo uskutečnit 55. Také k nám zajíždí pravidelně 
dva divadelní soubory, a  to z  Budišova a  z  Kroměříže. Kdy-
bych měl jmenovat alespoň 10 nejúspěšnějších, co se týče 
návštěvnosti, byly to tyto:

S  politiky netančím - Zuzana Bubílková a  Slávek Šimek, 
1999.

Waldemar a Olga Matuškovi a KTO, 2000.
Hana Zagorová a Petr Rezek s kapelou, 2001.
Miroslav Donutil – One man show, 1995 a 2005.
Moravanka Jana Slabáka, 1993 a 1996.
František Nedvěd a Druhé podání, 2000.
Věra Martinová a kapela Gram, 2002.
Karel Šíp a Alois Náhlovský s pořadem Sanatorium, 2009.
Václav Neckář a Bacily, 2006.
Ivan Mládek a Banjo Band 
a mnoho dalších.

Koncerty a estrády pořádá většinou obec Troubsko. Diva-
delní představení ČZS – Zahrádkáři.

Věřím, že i v čase budoucím se bude v této tradici pokračo-
vat a Troubsko uvidí mnoho známých tváří ze showbyznysu.

Na  webových stránkách obce Troubsko bude umístěna 
od jarních měsíců fotogalerie Slavné osobnosti v Troubsku, 
kde si můžete všechny tyto akce připomenout.

Pavel Doležal

      Plánované akce

10. 2. – Folklórní ples

v sále Katolického domu – pořádá Podskalák.
17. 2. /18. 2. – Hudební večer

v Hostinci Katolický dům (dříve Kaťák).
18. 2. –  Zabijačkové hody

na parkovišti u Obecního úřadu
18. 2.– Průvod masek a maškar obcí 

21. 2. – Ostatková zábava

v sále Katolického domu – pořádá K.A.T.Kaťák.
17. 3. – Josefská zábava

v Hostinci Katolický dům – country večer.
Bližší informace k  uvedeným akcím si můžete přečíst 

na letáčcích, které jsou vyvěšeny na nástěnkách v obci.

Setkání seniorů – proběhne v jarních měsících, podrob-
né informace budou uvedeny v dalším čísle zpravodaje.

Pozvánka do divadla (březen)

Divadelní spolek z Budišova odehraje v Katolickém domě 
operetu Rudolfa Pískáčka –TULÁK. Představení se uskuteční 
v  měsíci březnu. Pořádají Zahrádkáři Troubsko. Informace 
na vývěskách v obci.

(HS)

      Naši jubilanti
V tomto čísle Troubského hlasatele nejsou uvedeni jubi-

lanti, neboť na měsíce únor a březen již byli uvedeni v minu-
lém čísle. Další jubilanti budou uvedeni v dubnovém čísle.

Ráda bych upřesnila gratulace pro jubilanty: Blahopřát 

chodíme jubilantům, kteří slaví 70, 75, 80, 85, 90 let a pak kaž-
dý rok po  devadesátém roce – tedy i  91, 92, 93 atd. Pokud 
se nedomluvíme osobně s  jubilanty na  datu návštěvy, pak 
přicházíme s gratulací kolem data narození jubilanta: několik 
dní (2 až 3 dny) před narozeninami nebo několik dní po datu 
narozenin, nebo někdy i  v  den narozenin. Podle domluvy 
mezi mnou a paní Benešovou, podle našeho volného času.  
Pokud by některý jubilant rád věděl, kdy přijdeme s gratulací, 
nebo se chtěl domluvit na určitém datu naší návštěvy, není 
problém. Je možné se domluvit u paní Benešové v obchodě, 
nebo na  tel. č. 605  387  456 (paní Sedláčková) nebo je také 
možnost zastavit se na  Obecním úřadě a  nechat nám tam 
vzkaz a my se pak s dotyčným jubilantem rády spojíme a do-
mluvíme se dle jeho přání.

 (HS) 
OMLUVA
V minulém čísle Troubského hlasatele byl chybně uveden věk 

u paní Mahnové. Tímto se jí omlouváme a přejeme do dalších let 
pevné zdraví a pohodu.

 Tiskárna

      Sportovní informace

Kuželkářská liga amatérů:

tým záp. + 0 - průměr skore body

1 K.A.T. Kaťák 
Troubsko 9 7 1 1 1060 40:14 15

2 Brněnské Želvy 9 7 0 2 1043 40:14 14

3 Hasiči
Dobelice 9 7 0 2 1021 36:18 14

4 Vinohrady 9 5 1 3 996 29:25 11

5 Dufaspol 8 4 1 3 1002 25,5:22,5 9

6 Srkla
Ivančice 9 3 1 5 1013 23:31 7

7 Srkla
Ivančice 9 3 0 6 973 21:33 6

8 Alpa camp
Ostrovačice 9 3 0 6 983 20:34 6

9 Cobra
Zastávka 7 2 0 5 975 16:26 4

10 ČOVAS
Ivančice 8 0 0 8 954 7,5:40,5 0

TOP výkony 1. ligy  2011-2012 

K.A.T. Kaťák Troubsko 1121

K.A.T. Kaťák Troubsko 1095

K.A.T. Kaťák Troubsko 1090

Pořadí jednotlivců

  průměr zápasů

1 Zbíral Oldřich Kaťák 273,8 9 / 9
2 Nekuda Josef Brn. Želvy 270,9 9 / 9
3 Maša Oldřich Dobelice 270,8 9 / 9
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4 Svěrák Milan Kaťák 270,1 9 / 9
5 Svěrák Aleš Kaťák 266,9 8 / 9

19 Turek T. Kaťák 253,6 5 / 9
22 Dujka P. Kaťák 249 5 / 9

TOP výkony 1. ligy jednotlivci 2011-12

Svěrák M. Kaťák 307
Nekuda J. Brn. Želvy 305

Novotný M. Srkla 299
 

Vánoční Veselé cvičení

Ve středu 21. prosince  se uskutečnilo v troubské sokolov-
ně vánoční Veselé cvičení dětí.  Po  úvodní rozcvičce čekala 
na všechny děti tradiční a dětmi velmi oblíbená opičí dráha 
a jiné sportovní disciplíny, ve kterých děti předvedly přítom-
ným rodičů, co vše se již naučily nebo v čem se dokázaly zlep-
šit. Na  závěr na  děti čekala nadílka od Ježíška, ochutnávka 
cukroví od maminek a  babiček a  zpívání koled. Atmosféra 
byla jako stejně jako před rokem úžasná, což je vidět z úsmě-
vů dětí na fotografi ích. Škoda jen, že se v letošním roce nepo-
dařilo přesvědčit více rodičů, aby jejich dítě ve volném čase 
sportovalo v naší sokolovně.

 (BK)

      Historická ohlédnutí

Povídání o významných osobnostech obce – část II

Marie Cecílie ze Sekenberku

Marie Cecílie ze Sekenberku nechala také v  roce  1766 
vystavět v zámku novou kapli Neposkvrněného početí Pan-
ny  Marie, která byla od  roku  1772 veřejná a  od  roku  1788 
bylo při  ní založeno místo kaplanské. Původní kaple byla 
z roku 1744.

Majitelka troubského panství Marie Cecílie ze Sekenberku 
dala postavit na  Dlouhém mostě přes  řeku Svratku na  Sta-
rém Brně sochu Sedmibolestné Panny Marie, jako svou pros-
bu pro zachování zraku, který se jí postupně zhoršoval a ztrá-
cel. K tomuto sousoší se konalo každý rok, vždy šestou neděli 
po velikonocích, z Troubska slavné procesí. Později však byly 
čtyři sochy, včetně její, odstraněny a  přesunuty ke  kostelu 
Milosrdných bratří na Starém Brně. Latinský nápis zní: Sump-
tibus M. C. De Sekenberg Dominae de Strutz Schweigel Me 

Exsculpsit die 18. 5. 1799 – česky „Nákladem M. C. ze Sek., paní 
na Troubsku Schweigel mě vytesal dne 18. 5. 1799“. 

Zápisy v kronikách z roku 1795 uvádějí, že Marie Cecílie 
ze Sekenberku nechala na své náklady postavit školu v Osto-
povicích a Popůvkách a podporovala školu v Troubsku, kterou 
postavil její otec již v roce 1736. Dne 30. prosince 1795 vydala 
nadační listinu pro všechny výše uvedené školy za tím úče-
lem, aby pěstovali hudbu k povznesení bohoslužeb ve farním 
kostele. Učitelé byli povinni bezplatně účinkovat při  muzi-
kách v zámku, ne však na úkor vyučování. Měli také za úkol 
vyučovat schopné chlapce a  dívky zpěvu a  hře na hudební 
nástroje. Nadace obnášela 340 zlatých ročně. Kromě této na-
dace pro učitele byla jmenovaná povinna udržovat budovy 
škol, dodávat na vytápění potřebné dřevo a byla také zavá-
zána, že v případě vyhoření, postaví školu znovu. Měla prá-
vo jmenovat a ustanovovat učitele jednotlivých škol. Učitelé 
museli být hudby znalí a být katolického vyznání. 

Nepotvrzenou skutečností je to, že obraz sv. Cecílie, který 
je na levé (evangelijní) straně v chrámové lodi nad oltářem, 
byl malován dle podoby Marie Cecílie ze Sekenberku. 

Originální listinu s pečetí a podpisem Marie Cecílie ze Se-
kenberku můžete na požádání uvidět v  troubské knihovně. 
Tato listina pochází z 27. října 1797. 

17. srpna 1801 byla Marií Cecílií ze Sekenberku sepsána 
poslední vůle. 15. srpna 1806 onemocněla. 19. srpna 1806 tu-
šíc svůj konec nařídila některé změny ve své závěti. Po dobu 
nemoci byla sloužena ranní mše v zámecké kapli a slavné bo-
hoslužby v  10  hodin ve  farním kostele. Zbožná a  dobrotivá, 
vzdělání podporující slečna Marie Cecílie ze Sekenberku, paní 
na  Troubsku, zemřela 1.  prosince  1806 o  dvanácté hodině, 
ve  věku 75  let. Odpočívá pod  Božím hrobem ve  farním kos-
tele v Troubsku společně se svými rodiči, jak to hlásají nápisy 
na mramorových deskách v kapli nad jejími uloženými ostatky. 

Poznámka: V  nové výstavbě za  kostelem (v  Zákostelí?) 
je  jedna z  ulic pojmenována Sekorova (otec Marie Cecílie) 
a další z nich Marie Cecílie. 

O rodičích Marie Cecílie ze Sekenberku bude psáno v ně-
kterém z dalších čísel Th.

Z různých pramenů sepsal Pavel Veleba, knihovník (2011)

      Napsali nám

Podskalní mlýn 

Mnozí z vás mají jistě v paměti podobu chátrajícího mlýna 
mezi Střelicemi a  Ostopovicemi. Dnes má původní budova 
nový kabát a  přibylo pár objektů, které slouží jezdeckému 
areálu. Opravená cesta k mlýnu umožňuje pohodlnou cestu 
pro pěší, autem i na kole. 

Podskalní mlýn se nachází pouze 2 km od Troubska v ma-
lebném údolí, kterým protéká Troubský potok. Je umístěn 
přímo na turistické  trase (žlutá), která pokračuje do Přírod-
ního parku Bobrava. K jeho návštěvě zve informační cedule 
u silnice, která je umístěná v křižovatce mezi obcemi Ostopo-
vice, Střelice a Troubsko. 

Milovníci přírody, a  zejména děti, si zde přijdou na  své 
a  mohou si přímo osahat živá zvířata. Možné je i  svezení 
na poníkovi či vyjížďka do přírody. 

Stylová nekuřácká restaurace se nachází přímo ve zre-
konstruované budově mlýna. Vybízí k příjemnému posezení 
s výhledem na trénující koníky nebo relaxující koně ve výbě-
hu a kamerunské kozy. Provoz je celoroční, nabízí například 
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obědové menu s výběrem ze 7 druhů jídel a  jiné speciality. 
Je zde možnost uspořádání různých akcí. Nad restaurací je 
k dispozici penzion. 

Aktuální informace o  objektu naleznete na 
http://www.podskalnimlyn.cz/.

Petr Soustružník

Hledáš krásu? Navštiv obchod květin na Veselce!

Dlouho jsem váhal navštívit prodejnu na Veselce s poně-
kud nepřitažlivým názvem Kytkárna. Když se tak stalo, byl 
jsem omráčen krásou a vůní květin, vkusem a elegancí zaříze-
né prodejny.  Je to místo, kde neplatí střídání ročních období, 
kde v  tichu žasnete nad barvami nesčetných druhů květin. 
Od něžné fi alky až po vznešené orchideje.

Až tam jednou zavítáte pro kytičku své dívce či ženě, a sa-
mozřejmě pro všechny možné případy potřeby, budete pře-
kvapeni bohatostí sortimentu, přívětivou, odbornou a  vlíd-
nou obsluhou. 

Překvapí i cena květin, které v brněnských obchodech ne-
najdete, stejně jako prodejní doba – obchod je otevřený celý 
týden včetně soboty a neděle až do večerních hodin.

Závěr: všechno super, jen název bych pozměnil, ale to už 
je věcí fi rmy.

Text a foto Pavel Veleba

Bernardovo desetiletí na Kaťáku

Je prastarou pravdou, že na správné, obyčejné dědině se 
život odvíjí od čtyř instancí. Všechny jsou důležité pro spo-
kojený život obyvatel. Dnes je situace poněkud jiná, ale vždy 
se říkalo, že na správné dědině musí dobře fungovat její sta-
rosta, učitel, farář a hospodský. Když tomu tak je, nemůže být 
lépe, než je. 

Postupem času dochází ke  změnám, chtěným i  nechtě-
ným. K  ovlivnitelným změnám dochází jen ve  volbách do 
Zastupitelstva obce, volbu ostatních, tedy učitele, faráře 
a hospodského, ovlivnit prakticky nelze. V tom případě pak 
zůstává jen u přání, nesplněných očekávání, v horším případě 
pak dopravovaní dětí do škol v sousedních obcích a hledání 
komunikace v jiné místní hospůdce nebo U Kukačky ve Stře-
licích, U Volejníků v Ostopovicích či v Popůvkách apod. Post 
faráře nechávám stranou, protože každá případná změna je 
vždy bezchybná a  jeho osobnost pro nás nepostradatelná, 
což si mnohý uvědomí až v posledních chvílích.

Název tohoto článku ukazuje směr k  jeho podstatě, 
ke změně hostinského a tím také ke změně nabízeného piva 
BERNARD, které svými vlastnostmi přináší klid a mír do troub-
ského hostince. Byla to šťastná volba hostinského Mgr. Jiřího 
Pospíšila. Deset let piva značky BERNARD (to není reklama) 
bylo v Troubsku bez chyby. 

Změna byla způsobena ukončením desetileté nájemní 
smlouvy s hostinským. Mohla být samozřejmě prodloužena, 
ale vidina či přání vyššího zisku pro spolek „Katolický dům“ 
vykonala své. Přitom výbor tohoto spolku nikdy pohostinství 
nenavštívil a jehož členové místo chození „domů“, navštěvo-
vali pohostinství jiné nebo žádné. Jinak spolek své kulturní 
aktivity nemá. 

Kulturní aktivita hospody za posledních deset let
 Každoroční pořádání přeboru – „Troubský mariáš“ 

(10x)
 Přebor ve hře „Pétanque“ (3x)
 Vznik sportovní organizace K.A.T. Kaťák Troubsko (ku-

želky)
 Pořádání (s  Podskalákem) masopustního průvodu 

a večerní zábavy. (zatím stále)
 Cyklistické akce (každoročně)
 Založení webových stránek s možností koresponden-

ce a diskuze
 Zpěvy s kytarou i minikoncerty přímo v šenku

Deset let kvalitní obsluhy, hospodským – s nejlépe nato-
čeným pivem, pivo vždy 100% ošetřené, téměř celý sortiment 
piva Bernard včetně nealka, velmi solidní cena piva atd., žád-
ný „průšvih“, žádná rozbitá vývěska či převrácená popelnice.

Podskalní mlýn dříve a nyní
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Před výběrovým řízením bylo sepsáno přání občanů for-
mou dokumentu „Podpisový arch k výběrovému řízení spol-
ku KD Troubsko na pronájem restauračních prostor Katolické-
ho domu“ a předáno předsedovi spolku. 

Budova Katolického domu v  Troubsku byla postavena 
po  1. světové válce občany této obce. Osud nedokončené 
stavby byl trpký, v dalších desetiletích neměl na „růžích ustlá-
no“. Budova, veškerý majetek SPPKD, byl spolku odebrán. 
Přes různé potíže postavila Obec zadní část domu s kinosá-
lem, klubovnou a potřebným sociálním zázemím. V roce 1993 
byl Spolku majetek navrácen (i  včetně rozsáhlé přístavby), 
což bylo s potěšením přijato zvláště těmi, kteří se na prvot-
ní stavbě podíleli svou prací i  fi nančními prostředky. Jejich 
myšlenky však stále žijí, i když ne všechny jsou v dnešní době 
akceptovatelné.

Výběrové řízení výboru nynějšího spolku na  obsazení 
vedoucího restauračního zařízení, nás, hosty, přimělo k této 
podpisové akci, abychom vyjádřili svůj postoj k  zamýšlené 
změně, abychom vyjádřili své přání. Přejeme si, aby zůstalo 

vše při starém! Neměnit nájemce a  už vůbec ne značku 

nabízeného piva BERNARD, protože o europatoky nemá-

me zájem. Změna nepřinese Spolku, podle našeho názoru, 
žádné velké fi nanční zisky (obáváme se opaku), ale spoko-
jenost s  dosavadním stavem přijde v  niveč. Navíc je přece 
možné nutnou novou smlouvu (po vypršení té staré) upravit 
ke spokojenosti obou stran.

Nelze také zapomínat na skutečnost, že existuje sportovní 
klub K.A.T. Kaťák Troubsko, který dosáhl značných úspěchů 

a také to, že se v tomto prostředí „rodí“ každoroční masopus-
tové průvody včetně zábavy a též již několik let Staré hody.

Přejeme těm, kdo bude tuto věc řešit a rozhodovat, „jas-
nou hlavu“ a při svém rozhodování nemyslet jen na to „kdo 
víc dá“, ale také na  spokojenost části občanů, i  těch, kteří 
na tomto archu nejsou podepsáni.      

Toto přání podepsalo 85 občanů. Výbor KD však napro-
sto nebral na uvedené přání zřetel, možná ke své škodě. Čas 
rány hojí, ale jizvy zůstávají a nikdy nikdo neví, kdy se znovu 
otevřou. 

***
Výbor spolku smlouvu s  Mgr.  Pospíšilem neprodloužil 

a rozhodl se pro změnu. Restaurace „Na Kaťáku“ byla uzavře-
na 27. listopadu 2011.

Text a foto Pavel Veleba

První vlaštovka

Na adresu naší knihovny přišel první příspěvek od čtená-
ře. Je to pro vás malá chvilka poezie, která nosnou myšlenku 
obsahuje, jen se to chce trochu zamyslet. (Není třeba hledat 
pravidelný rým.) Jsem tomu rád. Mělo by se to stát zvykem, 
podělit se o  příhody svého života, o  zážitky  z  našich cest, 
o věcech pochvalných i kritických. Tvořme si vlastní interne-
tové stránky, tvořme si vlastní noviny, nečekejme na  před-
ložený „talíř“ zpráv, protože ne vždy dovedou uspokojit to, 
co od nich očekáváme. Buďme proto jim nápomocni svými 
nápady, myšlenkami, fotografi emi, které nás určitě všechny 
obohatí. Přeji vám odvahu začít!

Pavel Veleba

Dívky lží

Nejste dokonalé od přírody,
o vás stál by jenom blbec,
ten, který věří na náhody,
bez kapky citu, velký sobec.

Jste ztracené ve svých lžích,
bez masky již neumíte žít,
vaše chování zaslouží si jenom smích, 
nepoznáte krásu světa-měsíce svit.
Dívky lží

Zřejmě jste se všechny zbláznily,
nejste skutečné, nemůžete se zachránit,
hned se vším byste se chlubily,
proti zlu lidí nedokázaly jste se ubránit.

Podívejte, právě přicházejí.
Pokloňte se! A zírejte v úžasu!
Těch pár shnilých orchidejí,
nahodilo svou grimasu!

Ani chyba ve vašem předstírání,
myslíte si, že jste víc, však nicotné mi připadáte,
Ony! Příklad sebe rozmazlování,
opravdové kráse unikáte.

Autor: Miriam Gajárková ml.

Konec Kaťáku s Bernardem

Poslední „Mariáš“ – 26. listopadu 2011 
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Šetrné praní – šetrné k peněžence, 

šetrné k pokožce, šetrné k přírodě

Běžné prací prostředky nejsou levnou záležitostí a vzhle-
dem ke  svému složení také mohou způsobovat nežádoucí 
reakce na pokožce, především na dětské. A nejen to, také za-
těžují životní prostředí, obsahují fosfáty a barviva. Ráda bych 
vás seznámila s alternativou k pracímu prášku – a to s mýdlo-
vým slizem a s mýdlovými ořechy. 

Mýdlový sliz je velice laciný prací prostředek. Pro jeho výro-
bu potřebujeme pouze kostku pracího mýdla a cca 150 g prací 
sody. Na trhu je několik druhů pracích mýdel, můžeme použít 
buď klasického „jelena“ nebo třeba Marseillské mýdlo. Nechce-
me-li se strouhat s mýdlem, můžeme zakoupit přímo mýdlové 
vločky. A jaký je postup výroby slizu – nastrouhané mýdlo zalije-
me v kbelíku horkou vodou, necháme rozpustit a přidáme prací 
sodu. Celý kyblík dolijeme do 10 litrů horkou vodou a mícháme. 
Roztok nám ztuhne ve sliz. Mýdlový sliz dávkujeme dle hustoty 
200-300 ml na plnou pračku, záleží na stupni znečištění prádla, 
tvrdosti vody, atd. Kyblík slizu nám vystačí cca asi na 30 praček 
a vyrobíme jej za cca 17 Kč (při použití jádrového mýdla). Ještě 
jedno upozornění – může se stát, že nám prádlo po prvním vy-
prání zešedne. Efekt je to pouze dočasný. Je to způsobeno tím, 
jak mýdlo reaguje se zbytky pracího prostředku.

Další prací variantou jsou mýdlové ořechy. Obsahují pří-
rodní saponin, který má podobné účinky jako mýdlo. Na roz-
díl od běžných pracích prostředků, které obsahují značné 
množství chemikálií, jako jsou rozpouštědla, vonné a  kon-
zervační látky, rozjasňovače, je mýdlový ořech velmi šetrný 
k  pokožce i  životnímu prostředí. Mýdlové ořechy lze bez 
problému použít v pračce. Mýdlový ořech vytváří mýdlovou 
pěnu, jakmile se dostane do kontaktu s vodou. Používáme je 
snadno – látkový sáček (přiložený k ořechům) se naplní 4 a 6 
skořápkami, zaváže se a vloží se přímo do pračky mezi prádlo. 
Po skončení praní se sáček vyjme, odstraní se zbytky ořechů 
a sáček se usuší společně s prádlem pro příští praní. 1 kg mý-
dlových ořechů vystačí pro čtyřčlennou rodinu při 2-3 prač-
kách týdně zhruba na 9-12 měsíců. Lze je koupit např. v pro-
dejně zdravé výživy a jeho cena je cca 240 Kč/kg. 

Jak na  skvrny? Některé skvrny se snadno vyperou, ně-
kterým je třeba pomoci. Efektní je žlučové mýdlo nebo sůl 
na  skvrny. Žlučové mýdlo je vynikající prostředek na  od-
stranění skvrn „živočišného“ původu, tj. tuk, krev, bílek, atd. 
Skvrna se namočí, potře mýdlem a  párkrát promne v  ruce. 
Žlučové mýdlo je k  dostání v  drogerii za  cca 15 Kč. Dalším 
prostředkem je sůl na skvrny. Jde o perkarbonát sodný, kte-
rý se při použití rozpadá na bělící a dezinfekční kyslík a sodu. 
Prádlo krásně vybělí a  je účinným prostředkem na  skvrny 
„rostlinného“původu, tj. šťávy, ovoce, víno. Při použití u ba-
revného prádla je třeba vyzkoušet stálobarevnost.  

Aviváž dle mého názoru není třeba. Prádlo je i tak krásně 
hebké. Na dětské prádlo je aviváž přímo nevhodná. Nicméně 
doporučuji použít na místo aviváže ocet (0,5 dcl-1 dcl). Ocet 
pomáhá odstranit zbytek pracího prostředku, čistí pračku 
a dezinfi kuje. Prádlo octem po vyprání cítit není.

Prádlo je dobré sušit venku. Sluníčko je nejlepší dezinfek-
ce a bělící prostředek, využívejme jej dle možností.

Všechny výše uvedené prostředky používám téměř čtyři 
roky a celá naše čtyřčlenná rodina je spokojená.

Petra Sobolová

Křížovka s tajenkou – Citát J. A. Komenského

„Tělo nechť ..........  ............ (2 slova z tajenky) své má!“

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

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 99

Vánoční pranostika: O VÁNOCÍCH HEJ PO VÁNOCÍCH OUVEJ 
Výherci: V. Skřípková, Vyšehrad 33, J. Prokopová, Vyšehrad 

64, H. Vítězová, Národního odboje 123 – všichni z Troubska.
 (BK)

       Jak se máte, sousede?

Nejdelší zimní měsíc je leden, má dlouhých 
31 dní. Dny jsou ráno ve tmě a odpoledne také 
ve tmě. Zahrada spí, takže strávit čas prací na ní 
nejde. A proto zavedli naši předci plesovou se-
zonu. Abychom se i  v  zimě pobavili, upevnili 

dobré vztahy se sousedy, jejichž přízeň se nám pak v jarních 

1
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16

 1   Poziti vní vývoj    
 2   Druh hudební zábavy    
 3   Jinak „vždy“    
 4   Jedno z ročních období    
 5    Oblíbený komunikační prostředek    
 6   Talířek pod hrníček    
 7   Pomůcka při rýmě    
 8   Gumová bota    
 9   Záruka    
10   Meta    
11   Příjemná atmosféra    
12   Malé kopyto    
13    Žlutá bylina proti  nachlazení    
14   Jeden z prstů ruky    
15   Obec vedle Ostrovačic    
16   Dát pusu    
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a dalších měsících může třeba hodit. Na ples je zapotřebí jít 
s dobrou náladou, ale hlavně s dobrými sousedy nebo přáte-
li, aby nebyla zkažena žádná legrace.  Kdo si potrpí na velké 
plesové róby, může se realizovat. Kdo nemá potřebu velkých 
rób, stačí černé kalhoty – dámám pěkná halenka (nejlépe od 
kamarádky, s níž jste udělali výměnný obchod) a pánům ko-
šile s vázankou. Sako na plesech na vesnicích není nutností. 
Nutností je dobrá nálada a chuť se bavit a také prohodit pár 
vět: „ Jak se máš, máte, sousede?“

Únor je milý zimní měsíc. Je kratší než leden a  blíží se 
k březnu, který už znamená první náznaky slova JARO.  Den 
se začíná rvát s tmou a začíná ji zatlačovat na její pravé místo. 
Doma se začínáme pomalu chystat na jarní výsadbu – umý-
váme kelímky od jogurtů, abychom do nich mohli zasadit 
první posly naší výsadby do zahrádky. Plánujeme, co asi bude 
pro naši zahrádku nejlepší a co letos vyzkoušíme nového za-
sadit, neboť experimenty jsou hodně zajímavé, hlavně ty vý-
sledky! U nás v Troubsku si můžeme jít ještě zaplesat, pobavit 
se na Ostatky nebo se jít dobře najíst na zabíjačku, anebo vy-
zkoušet nového pana hostinského v Hostinci Katolický dům 
a jeho zábavu. Vše nám znovu poskytuje možnost příjemné-
ho setkání se sousedy.

No a  březen? I  když může být plný mrazu a  sněhu (kéž 
by), už všichni máme na mysli Jaro. Teplejší počasí, více světla 
a více dobré nálady. Říká se „Březen za kamna vlezem“, ano je 
to tak, ale nikdo mi nevymluví, že pořád slyšíme – březen=ja-
ro, březen=jaro.  A tak všem přeji ať je zima zimní – plná sně-
hu (který nám tady chybí) a mrazu a plesů. A pokud taková 
nebude, ať je tady brzy jaro!

 (HS)

       Zdravý životní styl

Hlavní jídlo – oběd

Navazuji tímto na předchozí články a logicky se po snída-
ni a svačině dostáváme k obědu. Zdravý jídelníček je cestou 
k lepšímu zdraví. Jíme každý den. Celý život. Naše výživa nám 
dodává živiny i stavební látky. Je palivem našeho organismu. 
Bez jídla přestane náš organismus fungovat.

Dejte svému tělu to nejlepší. Správě sestavený jídelníček 
nezatěžuje organismus a dodává mu vše, co potřebuje. Pravi-
delný stravovací režim je jednou z hlavních zásad racionální 
(rozumné) výživy.

Naše výživa ovlivňuje: naše zdraví, naši kondici, náš 
vzhled, naši psychickou i  fyzickou pohodu, naše chování. 
Zdraví máme jen jedno a  měli bychom se snažit, aby naše 
strava byla nejen chutná, ale i zdravá. 

Důležité je zvolit správné načasování jednotlivých jídel. 
Je třeba jíst alespoň 5x – 6x denně tak, aby tělo každé 3 ho-
diny dostalo jídlo a mohlo doplnit energii. Pokud tělu dodá-
váte pravidelně živiny, tak nemá potřebu si ukládat zásoby 
a vše zužitkuje. Pravidelnou stravou udržíte metabolismus 
v chodu. Spousta lidí jí například jen 2x – 3x denně, ale zase 
o to větší dávky a tělo pak ukládá přebytky do tukových zá-
sob. 

Časový rozvrh jídel by měl vypadat například takto:
 6:30 h snídaně
 9:30 h svačina
12:00 h oběd
15:00 h svačina
18:00 h večeře
21:00 h 2. Večeře 
 (poslední jídlo 2 hodiny před spaním)

Dvě hlavní jídla by měla tvořit zhruba 60 % denního ener-
getického příjmu. Pokud chcete redukovat svoji hmotnost, 
tak energetická hodnota hlavního jídla by se měla pohybovat 
okolo 1500 – 2000 kJ.

Můžete konzumovat taková jídla, která se zdánlivě nebu-
dou lišit od vašich dosavadních stravovacích zvyklostí, ale 
příjem energie omezíte (zredukujete) výběrem vhodných 
surovin, omezením skrytých tuků a cukru a vhodnou techno-
logickou úpravou jídla (bez použití zjevných tuků).

Základem správně zvoleného jídla je, aby polovinu talíře 
tvořila zelenina, čtvrtinu bílkovina (libové maso, ryby, drůbež, 
šunka, sýr, vajíčko) a čtvrtinu příloha.

Maso, drůbež, ryby

Maso je významným zdrojem biologicky hodnotných bíl-
kovin, ale jeho konzumace je často spojena s  vysokým pří-
jmem tuku. 

Například: 100 g vepřového masa má průměrně asi 22 g 
tuku (v kýtě 14 g tuku, v tučném vepřovém 47 g), 100g hově-
zího masa má průměrně 9 g tuku, 100 g drůbežího a rybího 
masa má průměrně 4 g tuku (ale husa 32 g ).

Velkou roli sehrává i kuchyňská úprava masa – nevhodné 
je smažení.

Přílohy

Dbejte na pestrost a zařazujte i nové, méně známé suro-
viny jako např. pohanka, bulgur, kuskus, quinola, celozrnné 
či žitné těstoviny atd. Dejte méně přílohy a o to více zeleni-
ny. Tím bude objem přijaté potravy i  při menší příloze za-
chován.

Zelenina – zeleninu můžete konzumovat neomezeně 
jako součást téměř každého jídla.

Sladká jídla zařazujte výjimečně. Pokud někdy z  časo-
vých důvodů nestihnete oběd – dejte si zakysaný nápoj, tva-
rohovou pomazánku, rybí konzervu, uzené ryby, grilované 
kuře bez kůže atd.

Například rybí maso by se mělo objevovat v  jídelníčku 
pravidelně každý týden kvůli svému výjimečnému nutriční-
mu složení a jeho pozitivnímu vlivu na zdraví. Bílkovina z ry-
bího masa není doprovázena tak vysokým množstvím tuků 
a cholesterolu, jako bílkovina v mase jatečních zvířat. Rybí tuk 
ze sladkovodních ryb je rovněž zdrojem zdravých mastných 
kyselin omega-3, které chrání náš organismus před vznikem 
srdečních a cévních onemocnění. Většina ryb obsahuje do-
statek vitamínu B6, B12, vitamínu A a D. V rybím mase jsou 
i minerální látky – vápník, fosfor, draslík a jód. Více se můžete 
dočíst na www.rybadomaci.cz.

Co říci závěrem? Možná stačí jen připomenout, že strava 
může být lékem. 

 (EŠ)
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       Žijí také s námi

Netradiční domácí mazlí-

ček – agama vousatá

Latinský název:  Pogona Vit-
ticeps.

Původem:  Austrálie.
Povaha: mírumilovná (vhod-

ná pro začátečníky, pokročilé 
i profesionální chovatele), rych-
le si zvyknou i  na  jiná domá cí 
zvířata. I pes nebo kočka se mů-
žou stát jejími přáteli. Agama 
je vhodná i pro děti, nemá srst 
a nevyvolává alergie. 

Velikost:  40 – 60 cm (je to délka i s ocasem).
Jako substrát v teráriu je vhodný terarijní písek, například 

Exo-terra a dekorační kameny, případně kořeny. Nesmí chy-
bět miska na vodu. Teplota v  teráriu by se měla pohybovat 
kolem 30 °C. Pod zdrojem tepla i 40 – 50 °C. 

Potrava se skládá ze 70 % z živočišného původu (cvrčci) 
a zbytek z rostlinného a to zejména u mladých agam. Občas 
můžeme podat červa, švába, u větších zvířat i myši, nebo pot-
kaní holátko. Z rostlinné složky přijímá agama vousatá napří-
klad čínské zelí, pampelišky, okurky, rajčata, banány, jablka, 
salát a  podobně. Stravu je vhodné občas obohatit příprav-
kem Roboran H. Při krmení červy a holátky je potřeba dávat 
pozor na přejídání a případnou obezitu agam.

Samci agam vousatých jsou mohutnější s mohutnější hla-
vou, ovšem rozpoznání pohlaví je velice problematické a vy-
žaduje praxi.

Pokud již jednu agamu máme a rozhodneme se pro dru-
hou ve stejném teráriu, měly by být přibližně stejné velikosti, 
protože jsou kanibalistické vůči menším jedincům stejného 
druhu. Případně je potřeba je chovat odděleně, než dorostou 
přibližně stejné velikosti. 

(ZJ)

      Troubský hrnec

 Čokoládová bábovka

Přísady: 250g polohrubé mouky, 1 prášek 
do pečiva, 3 vejce, 1 sklenka cukru, špetka soli, 

1 sklenka vlažného mléka, ½ sklenky oleje, sekaná nebo mle-
tá jádra ořechů, nastrouhaná nebo nasekaná čokoláda na va-
ření.

Postup: Žloutky třeme s  cukrem, postupně přidáváme 
ostatní suroviny a nakonec sníh z bílků. Nalijeme do vymaza-

né a moukou nebo strouhankou) vysypané formy a upečeme 
(170–180 stupňů). Z dvojité dávky je buchta na plech.

Tvarohový štrůdl

Přísady: 1 Hera, 1 tvaroh (250 gr) a  250 gr 
hladké mouky. Dále nahrubo nastrouhat 5 velkých 

nebo 8 malých jablek.

Postup: Z vlahého tuku, tvarohu a mouky zpracujte těs-
to a nechte odležet než si připravíte jablka (v případě potře-
by můžete přidat trošku více mouky, aby se těsto nelepilo). 
Těsto rozdělte na  dva díly, vyválejte na  utěrce nebo válu, 
posypte strouhankou, navrch položte jablka, posypte skořicí 
a ½ balíčkem vanilkového cukru a stočte jako roládu. Pečeme 
v troubě na 160 stupňů cca 45 minut.

Pokud máte doma nějaký dobrý, vyzkoušený recept, pošle-
te nám ho, prosím, na mailovou adresu Hlasatele a my ho rádi 
uveřejníme. Ať si pochutnáme všichni. Děkujeme.

 (HS)

      Inzerce
 

■   Hledám spolehlivou, starostlivou a  zodpovědnou paní 
na  občasné hlídání 4,5letého syna. Nejlépe s  řidičským 
průkazem. 
Kontakt: MUDr. Jana Beck, 720 510 196, 
jabaudy@centrum.cz

■  Sleva až 40% na dopolední návštěvy lymfatické masáže
 MASÁŽE - FYZIOTERAPIE - MEDITACE - BYLINKOVÁ 

PORADNA

 Alternativní masérské studio na Veselce, 

www.oldriska-masaze.cz

■   Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví 
možno i s chatou.
Finance mám. Tel. 774 248 403

■   Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební 
(menší i větší). Prosím, nabídněte.
Rychlé jednání.  Tel. 776 637 839

■   Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda 
jistá. Tel. 776 809 213.

■   Koupím rodinný dům v  Brně k  bydlení (větší i  menší 
i ve špatném stavu). Jen solidně.
 Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: 546  220  361. 
Zn. Brno i okraj.
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OFSETOVÁ TISKÁRNA

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

Podolí u Brna 115
PSČ 664 03
Tel.:      544 228 378
E-mail: protissro@volny.cz

www.protissro.cz

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

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

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

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

anglická školka

www.safirka.cz

Hledáte místo, kde bude Vaše 
dítě opravdu spokojené?

Přijďte se podívat:
Pavlovská 16, 
Brno - Kohoutovice
tel: 607 733 055

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI 

TROUBSKÝ HLASATEL 2012

Inzerce pro osoby-nepodnikatele, které mají trvalé 
bydliště v obci Troubsku a v rozsahu maximálně 150 znaků 
je bezplatná. Pokud je rozsah větší, pak se platí jednorázový 
poplatek ve výši 120 Kč.

Pro ostatní osoby a podnikatele je zveřejnění inzerce 
za úplatu, a to: 1/1 strany formátu  A4 – 4900 Kč, 1/2 strany 
formátu  A4 – 2500 Kč, 1/4 strany formátu  A4 – 1300 Kč, 
1/8 strany formátu  A4 – 700 Kč, 1/16 strany formátu  A4 – 
400 Kč.

Obec Troubsko není plátcem DPH, a proto jsou ceny 

konečné. 

Inzerentům se sídlem v Troubsku poskytujeme od 2. in-
zerátu slevu 20%. Opakovaným inzerentům poskytujeme 
od 2. inzerátu slevu 5%. Slevy nelze sčítat.

Platbu je možné provést v hotovosti na pokladně Obec-
ního úřadu nebo formou vystavení faktury – v tom případě 
nám zašlete fakturační údaje. Platba musí být provedena 
vždy před distribucí zpravodaje.

Přehled výtisků zpravodaje Troubský hlasatel 

v roce 2012

Uzávěrka Distribuce č.

15. 1. únor 100
15. 3. duben 101
15. 5. červen 102
15. 7. srpen 103
15. 9. říjen 104

15. 11. prosinec 105

Ceník na rok 2012 byl schválen radou obce dne 28. lis-
topadu 2011.

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




