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XXII. ročník / č. 106 ÚNOR  2013

      Zápisník starostky 

Vážení a milí spoluobčané,

všechny vás zdravím na prahu nového roku 2013 s přáním 
hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti, elánu i úspěchů.

V prosinci, na první adventní neděli jsme společně rozsví-
tili vánoční strom a potěšili se na vánočním jarmarku dětmi 
z  naší ZŠ a  MŠ, které předvedli vánoční pásmo. Nakoupili 
jsme si drobné dárky od našich zručných spoluobčanů. Byl to 
v pořadí již druhý vánoční jarmark a podle velké návštěvnosti 
soudím, že začíná být již tradicí, z čehož mám velkou radost. 

V pátek 11. ledna proběhl vůbec v historii první společen-
ský ples obce Troubsko a ZŠ a MŠ Troubsko. Musím otevřeně 
přiznat, že podpora této společné akce z  řad rodičů našich 
žáčků byla bohužel minimální, což je velká škoda. Ples se vy-
dařil, kapela hrála dobře, i tombola byla bohatá. Doufám, že 
v příštím roce zaznamená tato akce větší podporu.

A co nás čeká v nejbližší době?
Je to samozřejmě zápis do l. třídy, který zajímá hlavně ro-

diče malých předškoláků. Letos se v netradičním pojetí usku-
teční pod vedením nové paní ředitelky Mgr. Kašparové. Čas 
ukáže, kolik prvňáčků skutečně zasedne do školních lavic. 
Obec má opět v  plánu fi nančně přispět našim novým žáč-
kům na školní potřeby. Plánujeme přístavbu nových učeben, 
tak aby každý ročník měl svou vlastní třídu. Budeme se těšit 
na vaši podporu, neboť plány máme velké.

Užijte si plesovou sezónu.

S přáním krásných dnů
 Irena Kynclová 
 Starostka obce Troubsko

      Obecní úřad informuje

USNESENÍ č. VI/2012 Zastupitelstva Obce Troubsko ze 

dne 19. 12. 2012

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Doplňuje program jednání:  

Usnesení č. VI/2 -  bod 4a Rozpočtové opatření č. 6/2012.

Schvaluje: 

Usnesení č. VI/2 – Program mimořádného zasedání dopl-
něný o bod 4a.

Usnesení č. VI/2 – Diskusi k  jednotlivým bodům progra-
mu.

Usnesení č. VI/2 – Hlasování zvednutím ruky.

Usnesení č. VI/4 – Provést souhlasné prohlášení o zániku 
práva mezi Obcí Troubsko a kupujícím dle kupní smlouvy ze 
dne 2. 4. 2012 a provést výmaz z katastru vlastníka pana  Jana 
Volánka, nar. 24. 9. 1959 a zápis zpět na Obec Troubsko. Poté 
postupovat v  souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., aktuali-
zovat znalecký posudek a kupní smlouvu schválit Zastupitel-
stvem a věc napravit.

Usnesení č. VI/4a – Rozpočtové opatření č. 6/2012.

Bere na vědomí:  

Usnesení č. VI/4 – Zprávu právní zástupkyně obce 
JUDr. Surynkové ze dne 18. 12. 2012 a schvaluje postup dle 
této zprávy a to dle § 40 Vyhlášky č. 26/2007 Sb. Usnesení č. 
VI/3 - Kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání ZO.

Určuje: 

Usnesení č. VI/2 – Ověřovateli zápisu p. Blahu a p. Zbírala, 
návrhovou komisi Ing. Vaňuru a Mgr. Pospíšila.

★ ★ ★

Cena za vodné a stočné v roce 2013

Vodné pro rok 2013 činí 41,23 Kč/m³ a stočné 44,33 Kč/
m³, tedy celkem 85,56 Kč/m³. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Ceny byly schváleny Valnou hromadou Svazku vodovodů 
a kanalizací Ivančice dne 4. 12. 2012.

Dochází tedy k zvýšení ceny za vodné a stočné o částku 
4,56 Kč/m³.

★ ★ ★

Tříkrálová sbírka 2013

My tři králové, jdeme k vám…

 Tři králové jsou 
bájní mudrci, kteří se 
do Betléma, kam jim  
ukazovala hvězda, 
přišli poklonit naro-
zenému Ježíšovi. Bib-
le, konkrétně evan-
gelium sv. Matouše, 
však neuvádí jejich 
přesný počet ani jmé-

na, až později ve středověku se v lidové tradici ustálil počet 
tří a jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Už sv. Matouš ale vy-
jmenovává dary, které s  sebou mágové z  východu přinesli: 
zlato, kadidlo a myrhu. Pro katolickou veřejnost je svátek Tří 

králů (6. ledna) vyvrcholením Vánoc a v tento den se v kos-
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telích žehná voda, kadidlo a křída. V řadě zemí je spojen také 
s koledou a právě na tuto tradici navazuje i Tříkrálová sbírka.

Každý leden vychází jménem Charity do ulic na  40  000 
dobrovolníků, mezi nimi i  ti nejmenší. Skupinku však vždy 
musí doprovázet někdo starší 15 let a  na  vyžádání se musí 
prokázat potvrzením Charity. Koledníci chodí od domu 
k domu nebo koledují v ulicích. S písní „My tři králové, jde-
me k vám“ přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků 
a obdarovává je drobnou pozorností. Dveře domů pak označí 
nápisem K † M † B †, za kterými následuje letopočet. Ty značí 
spojení Christus mansionem benedicat (Kristus ať žehná tento 
příbytek). Současně koledníci prosí o  fi nanční příspěvek do 
úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především 
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám 
lidí. Získané prostředky jsou rozděleny podle předem daných 
pravidel na projekty v Česku i zahraničí.

(BK)

Milí spoluobčané, 

dne 5.1. proběhla v obci již tradiční dobročinná tříkrálo-
vá sbírka. Účast koledníků byla hojná, tímto děkujeme všem 
dětem, které netrávily sobotní dopoledne u počítačů a tele-
vizí a neúnavně prozpěvovaly u našich dveří. Byly to: Katka 
a Tomáš Svobodovi, Vendula a Dušan Jedličkovi, Kristýnka 
a Kája Adamovi, Valentýnka a Tobiáš Krulovi, Lenka a Ro-
zárka Turkovi, Jana a  Petr Solaříkovi, Natálka Drápalová, 
Eda Valeš, Adam Brumovský, Vojta Pacner, Veronika Rejta-
rová a Jana Pospíšilová. 

Dík patří také paní Romaně Jedličkové, která celou 
sbírku v obci logisticky připravila a poskytla také azyl uon-
daným koledníkům při občerstvování se několika druhy 
polévek, buchet a cukroví ( proviant poskytly pilné ruce ma-
minek koledníků), dále těm, kteří šili a zdobili pláště ( např. 
Vlasta Prokopová).

Největší dík však patří všem těm, kteří poskytli svůj pří-
spěvek, dosahující rekordní výše 37.183,- Kč. 

Ať se tato částka promění v pomoc potřebným v časech, 
kdy se důvěra v nejrůznější instituce limitně blíží nule. S na-
šimi srdci to zjevně tak špatné není.

 Přemysl Blažík

    
★ ★ ★

Vážení spoluobčané,

Obec Troubsko má příslib fi nancování akce „Troubsko – 
kanalizace IV. etapa“ (lokalita mezi kostelem a tratí ČD) a pro-
vedla již výběrové řízení na dodavatele této splaškové kana-
lizace v Troubsku.

V  tomto výběrovém řízení zakázku získala fi rma IMOS 
Brno a.s. s tím, že začátkem letošního března roku  by měly 
být zahájeny stavební práce na této akci. Ukončení prací včet-
ně zapravení povrchů je naplánováno do konce června 2014. 
Výstavba bude probíhat po  jednotlivých ulicích, orientační 
harmonogram bude v Troubském hlasateli, který vyjde v ob-
dobí zahájení stavebních prací.

Požadavek OÚ Troubsko je, aby stavební práce byly za-
hájeny v  ul. Luční, a  aby byly prováděny s  maximální rych-
lostí bez zbytečných prodlev. Cílem je vybudovat v této uli-
ci všechny sítě včetně zpevněného povrchu a  maximálně 
zkrátit dobu, po kterou budou mít zde bydlící spoluobčané 

omezený přístup k jejich domům. Detaily budou dohodnuty 
před vlastním zahájení stavebních prací - občané zde bydlící 
budou vyrozuměni o termínu vstupního setkání před zaháje-
ním výstavby v této ulici.

Zahájení stavebních prací na  dobudování splaško-

vé kanalizace (IV. etapa) v naší obci bude však možné až 

po podpisu smluv mezi obcí Troubsko a poskytovatelem 

dotace, ve  které bude potvrzeno mj. i  fi nancování akce. 

Bez tohoto dokumentu nelze stavbu zahájit – Obec Troub-

sko nemá sama dostatečné fi nanční krytí této stavby.

Před zahájením stavebních prací je však nutno ještě zpra-
covat:
1.  Projektovou dokumentaci, která bude sloužit pro vydá-

ní územního souhlasu pro všechny kanalizační přípojky 
v této etapě výstavby – vydá stavební úřad Střelice.
Rozhodli jsme se udělat vstřícný krok vůči vlastníkům 

dotčených nemovitostí, a  to takový, že projektovou doku-
mentaci (PD) k  získání územního souhlasu ke  splaškovým 
kanalizačním přípojkám zajistí Obec Troubsko, a  to včetně 
fi nančního vyrovnání se zpracovatelem této části PD. Cílem 
tohoto rozhodnutí je, aby dotčení vlastníci nemovitostí ne-
museli řešit tuto formální stránku se stavebním úřadem (SÚ) 
ve Střelicích, aby SÚ měl jednotné zpracování této PD, a aby 
toto rozhodnutí ke všem kanalizačním přípojkám bylo hoto-
vo ještě před zahájením stavebních prací.

Od každého z  vlastníků nemovitostí bude nutno získat 
jen písemný souhlas s umístěním kontrolní šachtičky na jeho 
pozemku (touto kontrolní šachtou končí „kanalizační přípoj-
ka“ – dále po pozemku to je „kanalizační rozvod“). Formulář 
k vyplnění a k podpisu obdrží každá nemovitost při zahájení 
těchto projekčních prací – předpoklad cca kolem 15. – 20. 1. 
2013.

2.  Projektovou dokumentaci kanalizační přípojky ke  každé 
nemovitosti, u  kterých bude výstavba splaškové kanali-
zace probíhat, si zajistí na  vlastní náklady sami vlastníci 
dotčených nemovitostí.
Tato PD splaškové kanalizační přípojky je nutná a  bude 

sloužit:
- jako podklad a  informace pro zhotovitele stavby ve-

řejné splaškové stoky, aby znal místo vysazení odbočky pro 
napojení splaškové kanalizační přípojky na hlavní splaškový 
kanalizační řad u každé nemovitosti, a aby tak měl představu 
o technickém řešení této kanalizační přípojky

- k  odsouhlasení technického řešení přípojky správcem 
VaS Brno-venkov, a.s.

- po vybudování splaškové kanalizační přípojky k jejímu 
převzetí správcem (VaS Brno-venkov, a.s.) do jeho správy – 
pracovník VaS Brno-venkov provede kontrolu řádného pro-
pojení s domovní kanalizací a kontrolu oddělení splaškových 
a dešťových vod v nemovitosti

V  krátké době budou vlastníci osloveni projekční fi r-
mou, která by pro ně mohla uvedenou PD zpracovat a je jen 
na nich, zda jejich služeb vyžije.

Po výstavbě hlavních stok je povinností každého vlast-

níka přilehlé nemovitosti, aby se na  tuto nově vybudo-

vanou veřejnou splaškovou kanalizaci napojil se svými 

splaškovými vodami. V  případě, že by někdo případně 
nezrealizoval splaškovou kanalizační přípojku, bude muset 
obecnímu úřadu trvale a  dlouhodobě dokládat potvrzení 
o vyvážení žumpy. Povinností Obce Troubsko je totiž zajištění 
napojení veškerých nemovitostí na tuto nově budovanou ve-
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řejnou splaškovou kanalizaci pod sankcí, kdy hrozí až vracení 
dotací získaných na tuto stavbu.

Po  realizaci obou částí kanalizační přípojky (veřejná část 
a část na soukromém pozemku) převezme po kontrole správ-
nosti připojení vnitřních domovních rozvodů pracovník VaS 
Brno-venkov tuto přípojku do správy. Následně bude s každým 
vlastníkem připojené nemovitosti sepsána smlouva o odvádě-
ní splaškových vod – návrh smlouvy dodá VaS Brno-venkov.

Informace ke  stavbě splaškové kanalizace a  kanalizač-

ních přípojek

 Obecně
V  obci se připravuje výstavba IV. etapy splaškové kana-

lizace, do které mohou být napojeny pouze vody splaško-

vé, což jsou veškeré odpadní vody z domácností kromě vod 
dešťových. Z toho důvodu je nutné oddělení těchto vod již 
na soukromém pozemku – v drtivé většině případů by to tak 
ale mělo být, neboť výstavba RD v této lokalitě byla povolo-
vána tak, že dešťové vody jsou odváděny do dešťové kanali-
zace a každý RD má svoji jímku na vyvážení – žumpu. 

Toto oddělení splaškových a  dešťových vod (tzv. oddíl-
ný systém odkanalizování) je nutné, neboť tyto splaškové 
vody budou napojeny do splaškové kanalizace vedené po-
dél potoka, a  jsou potom přečerpávány čerpací stanicí do 
kanalizace Ostopovic, se kterými má provozovatel kanalizace 
v Troubsku (VaS Brno-venkov) uzavřenu smlouvu na omeze-
né množství čerpání těchto splaškových vod. Jakékoliv pře-
kročení povolených hodnot je postiženo sankcemi.

Stávající kanalizace (povolena jako dešťová) bude po vy-
budování splaškové kanalizace zachována a  bude odvádět 
pouze vody dešťové.

Každá z  připojených nemovitostí bude mít potom max. 
2 kanalizační přípojky – jednu splaškovou a jednu dešťovou. 
Dešťovou kanalizační přípojku nemusí mít vybudovány ty 
nemovitosti, které s  dešťovými vodami hospodaří na  svém 
pozemku tak (retence, vsak, ….) - nebudou je vypouštět do 
dešťové kanalizace. 

 Financování a výstavba
Financování a budování hlavních splaškových kanalizač-

ních řadů IV. etapy bude plně v režii zhotovitele kanalizace, 
stavebního dozoru investora, investora a autorského dozoru 
projektanta.

Financování a budování hlavních odboček pro napojení 
splaškové kanalizační přípojky bude také plně v režii zhotovi-
tele kanalizace, stavebního dozoru investora, investora a au-
torského dozoru projektanta. Každá z těchto odboček končí 
na hranici připojované nemovitosti.

Vlastníci každé připojované nemovitosti na  splaškovou 
kanalizaci budou tedy hradit z vlastních prostředků:

- PD kanalizační přípojky
-  Od konce prodloužení odbočky splaškové kanalizační 

přípojky (provede zhotovitel – viz výše) až ke kontrolní 
šachtičce včetně - končí jí kanalizační přípojka. Šach-
tička bude umístěna na  soukromém pozemku v  max. 
vzdálenosti do 1,0 m od hranice nemovitosti.

-  Veškerá výstavby trubního kanalizačního vedení (splaš-
kové i dešťové) a práce na soukromém pozemku, spoje-
né s oddělením splaškových a dešťových vod 

- Případné zrušení žumpy
Irena Kynclová

Starostka obce Troubsko

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2012, o  místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-

padů

Zastupitelstvo obce Troubsko se na  svém zasedání dne 
28. 11. 2012 Usnesením č. V/2012  usneslo vydat na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o  místních poplatcích, 
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 provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů (dále jen „poplatek“).

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

Čl. 2

Poplatník 

(1)  Poplatek za  provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů platí. 2

A) fyzická osoba,
1.   která má v obci trvalý pobyt,
2.   které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na úze-

mí České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.   která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 
České republiky pobývá na  území České republiky pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců,

4.   které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona 
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

B) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k  individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve  kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši od-
povídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
určené k  individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně.

(2) Za  fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek 
platit jedna osoba, za  fyzické osoby žijící v  rodinném nebo 
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. 
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou po-
vinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, pří-
jmení a data narození osob, za které poplatek platí. 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik 
své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně do-
ložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození 
nebo úlevu od poplatku. 
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(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen 
ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování, obec-
ný identifi kátor3. 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povi-
nen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené 
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba 
nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uve-
de poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba 
umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orien-
tační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo 
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty 
očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena 
orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní 
číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(3) Stejným způsobem a  ve  stejné lhůtě jsou poplatníci 
povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové po-
vinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny 
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu.

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na  území 
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Do-
hody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzem-
sku pro doručování.4

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je po-
platník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala.5

Čl. 4

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 580 Kč a je tvořena:

 z částky 0 Kč za osobu a kalendářní rok a
  z částky 580 Kč za kalendářní rok, stanovené na základě 

skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
za osobu a kalendářní rok. Rozúčtování skutečných ná-
kladů předchozího kalendářního roku za sběr a svoz ne-
tříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní 
rok je obsaženo v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
této vyhlášky.

(2) V  případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny 
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo ro-
dinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek pla-
tí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců 
pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-
li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení 
počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření do 30. 

dubna příslušného kalendářního roku.
(2) V  případě, kdy poplatková povinnost za  domácnost 

převyšuje částku 2 000 Kč je možno poplatek zaplatit ve dvou 
stejných splátkách s termínem splatnosti vždy do 30. 4. a 31. 
8. příslušného kalendářního roku.

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po  datu splatnosti 

uvedeném v  odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. 
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného ka-
lendářního roku.

(4) Poplatek je možno platit hotově v pokladně Obecní-
ho úřadu Troubsko nebo na účet Obce Troubsko. Variabilním 

symbolem je u poplatníka uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. a) 
bod 1 jeho rodné číslo, u vlastníka nemovitosti dle čl. 2 odst. 
1 písm. b) její evidenční číslo. 

(5) Obecní úřad vydává známky na popelnice po zaplace-
ní poplatku. 

Čl. 6

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci uvedení v čl. 2, 
odst. 1 písm. a), kterými jsou děti narozené v příslušném po-
platkovém roce (do 31. 12.), dále jsou od poplatku osvoboze-
ni poplatníci s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Troubsko.

(2) Úleva od poplatku se poskytuje poplatníkům uvede-
ným ve čl. 2 odst. 1 písm. a)

a)  pokud prokáží, že se 6 měsíců a více v příslušném ka-
lendářním roce v  místě trvalého bydliště nezdržují, 
a to ve výši poměrné části poplatku za dobu jeho ne-
přítomnosti v obci

b)  kteří dosáhnou v příslušném kalendářním roce osmde-
sáti a více let, a to ve výši poloviny poplatku na jednu 
osobu

c)  dětem do 15 let (včetně roku, kdy stáří 15 let dovrší), 
a to ve výši poloviny poplatku na jednu osobu.

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas 
nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek pla-
tebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo 
část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnáso-
bek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v  době vzniku povinnosti zaplatit 
poplatek nezletilý, odpovídají za  zaplacení poplatku tento 
poplatník a  jeho zákonný zástupce společně a  nerozdílně. 
Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní po-
stavení jako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zá-
stupce, vyměří obecní úřad poplatek    jednomu z nich.

Čl. 9

Zrušující ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů, ze dne 15. 12. 2010.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti 
této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
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Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Příloha č. 1 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděné-
ho komunálního odpadu na osobu

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného ko-

munálního odpadu za rok 2012

 

Počet obyvatel zapojených do svozu SKO
v roce 2012 2103

Vybrané místní poplatky od obyvatel za rok 2012 1 009 888 Kč

Náklady na svoz netříděného komunálního 
odpadu v roce 2012 1 219 848 Kč

Náklady na svoz připadající na 1 občana/rok 2012 580 Kč

MÍSTNÍ POPLATKY 2013

  ODPADY  580 Kč / osoba
-  podle nové OZV č. 3/2012  děti do 15 let (včetně roku, 

kdy 15 let dovrší) platí polovinu poplatku
 tj. 290 Kč/osoba
- občané 80 a více let platí polovinu poplatku
 tj. 290 Kč/osoba

 PSI   200  Kč/ 1. pes (každý další pes + 50%)

Zaplatit můžete v úřední den na obecním úřadě
od 4. února – do 30. dubna

Pondělí 8.00 – 11.00         13.00 – 17.00 hod.
Středa 8.00 – 11.00         13.00 – 17.30 hod.

Občané Veselky mohou využít k zaplacení den 11. února 
-  od 16 – 18 hod. v pohostinství Na Veselce.
Více informací www.troubsko.cz, tel. 547 227 054 p. Ve-
čerková

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

2  § 10b zákona č.  565/1990 Sb., o  místních poplatcích, ve  znění 
pozdějších předpisů (zák. 174/2012 Sb.,kterým se mění zákon č. 
565/1990 Sb.)

3  § 130 odst. 3 daňového řádu –„Obecným identifi kátorem je u fy-
zické osoby rodné číslo, popřípadě jiný obecný identifi kátor, sta-
noví-li tak zákon, a u právnické osoby identifi kační číslo“.

4  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 §11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

      Volba prezidenta republiky

Velký zájem občanů o první volbu prezidenta republiky, 
která se konala ve  dnech 11. a  12. ledna 2013, přivedl do 
volební místnosti velké množství voličů. Prvního kola prezi-
dentské volby se v Troubsku zúčastnilo 1188 voličů, což před-
stavuje volební účast 69,59 %.

Pořadí kandidátů bylo v Troubsku následující:
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Kolo volby prezidenta republiky 1 1

Počet voličů zapsaných do seznamu 1319 388 1707

Počet voličů, kterým byly vydány obálky 927 261 1188

Počet odevzdaných obálek 927 260 1187

Počet platných hlasů ve volebním okrsku 924 260 1184

Volební účast 70,28% 67,26% 69,59%

Kandidát č. 1 – MUDr. Zuzana Roithová, MBA 63 22 85

Kandidát č. 2 – Ing. Jan Fischer, CSc. 104 38 142

Kandidát č. 3 – Ing. Jana Bobošíková 12 1 13

Kandidát č. 4 – Taťana Fischerová 32 12 44

Kandidát č. 5 – MUDr. Přemysl Sobotka 41 1 42

Kandidát č. 6 – Ing. Miloš Zeman 233 49 282

Kandidát č. 7 – Prof. JUDr. Vladimír Franz 50 32 82

Kandidát č. 8 – Jiří Dienstbier 99 45 144

Kandidát č. 9 – Karel Schwarzenberg 290 60 350

Celkem 924 260 1184

Do druhého kola volby postoupili dva kandidáti, kteří 
obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů 
oprávněných voličů.

Pořadí kandidátů ve 2. kole prezidentských voleb v Troubsku:
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Kolo volby prezidenta republiky 2 2

Počet voličů zapsaných do seznamu 1311 384 1707

Počet voličů, kterým byly vydány obálky 912 249 1161

Počet odevzdaných obálek 912 249 1161

Počet platných hlasů ve volebním okrsku 907 249 1156

Volební účast 69,57% 64,84% 68,50%

Kandidát č. 6 – Ing. Miloš Zeman 380 127 507

Kandidát č. 9 – Karel Schwarzenberg 527 122 649

Celkem 907 249 1156
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 Zprávy ze Základní a mateřské školy

Na počátku nového roku se opět setkávám s našimi věr-
nými čtenáři a úvodem jim přeji jménem všech zaměstnanců 
ZŠ a MŠ Troubsko pevní zdraví a hodně štěstí a úspěchů v ce-
lém roce 2013. 

V posledním článku jsme se loučili těsně před adventem. 
V té době jsme s dětmi připravovali vystoupení na vánoční 
jarmark. Naši nejmenší zahráli návštěvníkům hudební po-
hádku O popelce a zatančili na vánoční melodie. Školáci při-
pomněli, jak slaví svátky naši sousedé v Evropě, ale i za mo-
řem. Vystoupení doprovázel hudební sbor. Na jarmarku jste si 
mohli prohlédnout a zakoupit výrobky, které děti již předtím 
vyráběly z korálků, vosku, papíru, drátků, či mýdlové hmoty.

Dne 5. prosince přišel do ZŠ a MŠ Mikuláš s čerty. Naštěstí 
odešli s prázdnou, jen dětem nechali drobné dárečky.

Jak slavily tyto krásné svátky naše prababičky, jsme si při-
pomněli výletem do skanzenu ve Strážnici. Na vlastní oči jsme 
se setkali s Luciemi, odlili olovo, či opekli vánoční oplatky.

V mateřské škole si vánoční atmosféru připomněli rodiče 
s dětmi na dílničkách. Mohli si vyrobit kapříka, přáníčko, stro-
meček i různé vánoční dekorace.

Dne 21. prosince jsme pozvali na návštěvu do školy naše 
„školčata“. Starší děti pomohly těm mladším, a  tak si mohli 
všichni domů odnést vlastnoručně vyrobený svícínek.

Do nového roku jsme vstoupili odpočatí a  plni elánu. 
Hned 11. ledna na plese organizovaném obcí Troubsko a ZŠ 
a MŠ Troubsko jsme si v příjemné atmosféře dobře zatanco-
vali a pobavili se. Věříme, že příští rok nás přijde podpořit ješ-
tě více tanečníků z řad rodičů našich dětí.

Nyní u nás vrcholí přípravy na zápis do 1. ročníku ZŠ, který 
proběhne 22. ledna. V tomto roce zveme děti do pohádkové-

ho světa a věříme, že i rodiče si rádi zavzpomínají. Na zápis do 
MŠ si počkáme do března.  Napjatě také očekáváme, jak si naši 
školáci poradí s matematickou olympiádou, recitační soutěží 
i soutěžemi z atletiky. Díky píli a obětavosti našich paní učite-
lek se snažíme děti vtahovat i do takových aktivit, které u škol 
s menším počtem žáků nejsou zcela standardní. Ale nadšení 
dětí a spokojenost rodičů za toto úsilí zcela jistě stojí. 

 Mgr. Ivana Kašparová
 Ředitelka ZŠ a MŠ

Představujeme

 Dnes čtenářům představujeme dalšího čle-
na zastupitelstva obce pana Oldřicha Rejdu.

Pane Rejdo, řekněte na úvod našeho setká-
ní něco o sobě a o vašich nejbližších.

Zdravím všechny čtenáře oblíbeného zpravodaje Troub-
ský hlasatel. Od svého narození bydlím na Veselce v  rodin-
ném domě spolu se svou manželkou, dvěma dcerami (16, 19 
let) a s rodiči mé ženy. Letos mi bude 50 let. Mám středoškol-
ské vzdělání, v mládí jsem pracoval ve stavebnictví a od roku 
1992 jsem provozoval obchod s potravinami na Veselce. Celý 
život jsem aktivně sportoval, ale vzhledem ke svým součas-
ným zdravotním problémům spíše vyrážím na ryby.                 

Bydlíte v části Veselka, o které se mnoho let traduje, že zde 
bydlí lidé veselí a  upřímní. I  vy máte vždy, když se potkáme, 
úsměv na tváři. Čím je tato dobrá nálada způsobena?

Jsem rád, že na Vás takhle působím. Nemohu si pomoct, 
ale usmívám se na všechny, zejména pak na pěkné ženy. 

V posledních měsících bylo často slyšet o sportovním klubu 
SK Veselka, jejímž jste byl předsedou. Jedná se o  jedno z  mála 
míst v naší obci, kde se pravidelně občané setkávají při sportov-
ních či kulturních akcích. Jak vlastně vznikl nápad založit klub 
a co všechno může občanům nabídnout?

Předsedou sportovního klubu jsem byl 7 let. Po tom, co se 
podařilo obci získat pozemek vhodný k vybudování dětské-
ho hřiště, a začali jsme s výstavbou, bylo vlastně nutností za-
ložit SK vzhledem k častým jednáním s vedením obce, která 
nám vždy vycházela a vychází vstříc. Bez její fi nanční pomoci 
a naší práce by asi tenhle areál nikdy nevznikl. Do dnešních 
dnů se nám podařilo vybudovat srub, kde je zázemí pro spor-
tovní i kulturní akce, v areálu je dětské hřiště, hřiště na malou 
kopanou, kurty na tenis, volejbal a nohejbal. V loňském roce 
jsme dokončili hřiště na streetball a letos přibude možnost si Návštěva skanzenu

Vánoční  jarmark

Návštěva školčat
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zahrát stolní tenis. Jenom mě mrzí, že hřiště je našimi dětmi 
málo využívané.

A nyní z jiné oblasti. Jste členem zastupitelstva již ve druhém 
volebním období. Připomeňte čtenářům některé události či akti-
vity, které se za těch šest let podařily či naopak jsou stále neřešeny.

Nechtěl bych vyjmenovávat vše, co se v naší obci udělalo, 
je toho myslím dost a je to i na první pohled vidět. Co mě těší 
je, že se stabilizovala situace na naší základní škole a doufám, 
že žáků bude už jenom přibývat. Dle mého názoru se zlep-
šila informovanost občanů zasíláním zpravodaje do každého 
domu. I svoz odpadu každý týden byl krok správným směrem. 

Abych jenom nechválil, zatím se nepodařilo dořešit umís-
tění sběrného dvora. Mně osobně vadí, že i když máme v obci 
již několik let kanalizaci, nejsou někteří občané schopni se 
na ni napojit a stále vypouští splašky do potoka. A trochu mě 
straší neutěšený stav zámecké věže.

Máte vy nebo i jiní obyvatelé Veselky nápad, jak zlepšit byd-
lení v části obce, kterou protíná významná brněnská komunika-
ce a většina domů je v těsném sousedství s dálnicí?

S dálnicí asi nic neuděláme, alespoň že už jsou vybudo-
vány protihlukové stěny. Co nás na Veselce asi nejvíc tíží, jsou 
rozbité chodníky a  v  hrozném stavu je také silnice na  ulici 
U rybníka a Pod Vinohrady. 

Je začátek roku 2013. Dal jste si novoroční převzetí nebo 
máte přání, které byste si přál, aby se v tomto roce vyplnilo?  

Vzhledem k  tomu, že mám silně vyvinutou slabou vůli, 
tak si žádné novoroční předsevzetí nedávám, protože bych 
je stejně nedodržel. Ale samozřejmě bych chtěl popřát všem 
hodně zdraví a štěstí v tomto roce. 

(BK)

      Co se v obci událo

23. prosince 2012 proběhl na hřišti SK Veselka tradiční 

„ Živý Betlém“.  

Vystoupení všech amatérských herců se líbilo, ozvučení 
celého vystoupení bylo výborné – vše tedy proběhlo bez 
chyb. Nálada byla krásná vánoční, hlavně při zpěvu tradič-
ních vánočních koled.  Opravdu velmi příjemné setkání před 
Vánocemi. Mnohokrát děkujeme všem, kteří se na  realizaci 
vystoupení podíleli.

                                                                       ( HS)

Nové knihy v naší knihovně

Krásná literatura

Kepler, Lars   Svědkyně ohně
Grisham, John  Amatéři
Crichton, Michael  Kořist
Gerwald, Mattias  Prorokova milenka
Lorentzová I.   Poutnice
Brown, Sandra  Texas. Odvážná Sage
Vandenberg, P.   Purpurové stíny
Nesbo, Jo   Pentagram
Olsen Adler   Vzkaz v láhvi
Tolkien, J. R. R.  Hobit
Szczygiel, Marius  Láska nebeská
Lyndon, Robert  Cesta sněžných ptáků
Low, Robert   Velrybí cesta

Naučná literatura

Čermák Petr   Dagmar
Cinger, František  Jaroslav Seifert
Šmíd, Jan   Obrázky z Bretaně
Tennant, Colin  Zlozvyky psů 

Dětská literatura  

Miler, Zdeněk   Krtek a jeho svět
    Velká kniha říkadel
    Naše zvířátka
    Ovečka Kudrlinka
    Čtyřlístek ve fi lmu
Munkovi, Alena a Jiří  Nová dobrodružství

Knihy zakoupené v měsíci listopadu a prosinci 2012
Veleba Pavel, knihovník

Malý Ježíšek

Adam a Eva
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      Plánované akce

Tradiční troubský masopust (9. a 12. února)

      Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci úno-

ru a březnu 2013 těmto spoluobčanům:

70 let

Paní Zdenka Kloudová, ul. Vyšehrad,
Pan Otto Prokop, ul. Vyšehrad

71 let

Paní Anna Hernjoklová, ul. Lišky
Paní Irena Haiserová, ul. Zahradní
Paní Elena Kamenická, ul. U dráhy
Pan Josef Zavadil, ul. Nár. Odboje
Pan Vladimír Bedřech, ul. U rybníka

72 let

Paní Jindřiška Bartoňková, ul. Nár. Odboje

73 let

Paní Věra Tkáčová, ul. Nár. Odboje
Pan Ing. Vítězslav Žák, ul. Ostopovická
Pan Karel Váňa, ul. Nová
Pan Josef Brázda, ul. Jihlavská
Paní Zdenka Tesařová, ul. Vyšehrad
Paní Jana Pelikánová, ul. Nár. Odboje
Pan František Dujka, ul. Vyšehrad

74 let

Paní Marie Vágnerová, ul. U dráhy
Pan Ing. Josef Hofman, ul. Hodakova

75 let

Pan Milan Pacner, ul. Zahradní

78 let

Pan Sáva Buršík, ul. Pod vinohrady

79 let

Paní Vlasta Mahnová, ul. Jihlavská

80 let

Paní Marie Chylíková, ul. U rybníka
Paní Josefa Růžičková, ul. Pod vinohrady

81 let

Paní Růžena Tůmová, ul. Veselka
Paní Olga Hamříková, ul. Nár. Odboje

82 let

Pan Jaroslav Bartoněk, ul. Školní

83 let

Paní Marie Fričová, ul. Hodakova

84 let

Paní Olga Váchová, ul. U dráhy

85 let

Paní Zdenka Pazourková, ul. Nár. Odboje

87 let

Pan František Novotný, ul. U rybníka

89 let

Paní Růžena Otoupalíková, ul. Nár. Odboje

90 let

Paní Ludmila Kuklová, ul. Vyšehrad

94 let

Paní Marie Tesařová, ul. Nár. Odboje

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti do dalších let.

Matrika  OÚ, L. Chaloupková

Ráda bych upřesnila gratulace pro jubilanty: 
Blahopřát chodíme jubilantům, kteří slaví 70, 75, 80, 85, 

90 let a pak každý rok po 90. roce – tedy i 91, 92, 93 atd. Při-
cházíme s gratulací kolem data narození jubilanta: několik 
dní (2 až 3 dny) před narozeninami, několik dní po datu na-
rozenin nebo v den narozenin. Podle domluvy mezi mnou 
a paní Benešovou.

Jestliže by některý jubilant rád věděl, kdy přijdeme s gra-
tulací, nebo má zájem domluvit se na určitém datu naší ná-
vštěvy, není to žádný problém. Je možné se domluvit u paní 
Benešové v obchodě, nebo na tel. č. 605 387 456 (p. Sedláč-
ková). Také je možnost zastavit se na Obecním úřadě a ne-
chat nám vzkaz. My se pak s dotyčným jubilantem spojíme 
a domluvíme se na termínu návštěvy dle jeho přání.

 Helena Sedláčková
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       Sportovní informace

 TJ SOKOL ČOS Troubsko

V neděli 23. prosince se v troubské sokolovně uskutečnil 
již třetí vánoční večírek dětí, které navštěvují Veselé cvičení.  
Po úvodní rozcvičce absolvovaly děti různé sportovní disci-
pliny, za které je čekaly sladké odměny. V samém závěru cvi-
čení pak přišel Ježíšek a naděloval …. Ochutnávka cukroví od 
maminek a  babiček byla tím nejlepším zakončením cvičení 
v roce 2012. Atmosféra byla jako stejně jako před rokem úžas-
ná, což je vidět z úsměvů dětí na fotografi ích. 

Opět si musím trošku postesknout – škoda, že se nedaří 
přesvědčit více rodičů, aby jejich dítě ve volném čase sporto-
valo v naší sokolovně.

 (BK)

       Historická ohlédnutí (povídání o významných 
osobnostech)

Rodiče Marie Cecílie ze Sekenberka – část 3

Tomáš Jan Sekora ze Sek-

enberka  (1685 – 1740)

koupil troubské panství 
se zámkem, třemi zahradami, 
dvěma ovčíny, mlýnem atd. od 
Františka Říkovského z Dobřic. 
Stalo se tak 10. dubna 1835 
za  cenu 85  000 zlatých a  200 
dukátů. V osobě nového vlast-
níka získalo panství majitele 
nového typu.

Na  rozdíl od svých před-
chůdců, kteří se o  statek příliš 
nestarali a navíc zrušili výsady 

a  ustálili robotní povinnosti na  maximu, byl Tomáš Sekora 
dobrým a značně podnikavým hospodářem, který na panství 
zavedl nový pořádek.

Jmenoval nového hospodářského správce, ustavil sládka 
v  panském pivovaře, jmenoval šafáře i  nového sklepmistra. 
Rozmnožil počet řemeslníků, zavedl stolařství a  bednářství. 
Povolal rybníkáře na obnovení rybníků, takže ke dvěma mun-
kovským rybníkům přidal tři další. Na stavební práce povolal 
zednického mistra. Kovárna a  kolárna na Veselce byla stále 
v provozu.

Stejně pečlivě se staral o lesní hospodářství. V roce 1736 
nechal postavit uprostřed obce novou školu s jednou učeb-
nou a bytem pro učitele.

Pro troubské panství, pro obyvatele celé vesnice bylo 
velkou ztrátou, když uprostřed své činnosti umírá ve  věku 
pouhých 55 let. Byl pochován do hrobky u starého kostelíka 
a později přenesen do hrobky pod novým kostelem. Byl to 
člověk milostivý, dobrý.

Nápis na náhrobním kameni, který je připevněn na stěně 
v Božím hrobě troubského kostela, praví: 

Pod tímto příkrovem kryje se popel vznešeného a uro-

zeného pána Tomáše Jana Sekory, rytíře, pána v Troubsku, 

kterého smrt očím, ne však duším poddaných, uloupila, žil 

55 let a odešel k Hořejšímu dne 4. března 1740.

Smrt Tomáše Sekory ze Sekenberka byla pro úspěšně se 
rozvíjející panství nečekanou a  citelnou ztrátou. Zanechal 
po sobě vdovu, Annu Cecílii (1712 – 1787), která se zaslou-
žila za výstavbu nového kostela a jedinou dceru Marii Cecílii 

(1731 – 1806). 

Obě dědičky však pokračovaly v započatém díle a obě si 
také vysloužily pověst zbožné a dobročinné vrchnosti.

Pozn.: Soupis vrchnostenské půdy, dokončený v  roce 
1757 ukazuje, že Sekorové vlastnili téměř dvě třetiny Troub-
ska. Kromě polí, luk, lesa i zahrad vlastnili pět rybníků s cho-
vem ryb, pivovar, hospodu a  kovárnu na  Veselce, palírnu 
v Troubsku a mlýn. Hospodářské dvory měli také v Ostopovi-
cích a Popůvkách. (Na obr. kostel v Radosticích, který nechala 
postavit Marie Cecílie ze Sekenberka.)

Z různých pramenů sepsal Pavel Veleba, knihovník (2012)
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      Napsali nám

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

Plevelné rostliny kolem nás, jejich význam z hlediska 

pěstitele a spotřebitele a jejich regulace (3. část - dokon-
čení)

Klasika či ekozahrada, permakultura

Rád bych vás seznámil i s novějším přístupem k zahrad-
ničení a pěstování plodin, který prakticky neuznává plevele 
a  škůdce. Využívá ideálu vytvoření pestrého přirozeného 
společenstva rostlin (bylin, stromů a keřů), které se navzájem 
doplňují a spolupracují a časem je pro krásu i užitek potřeba 
minimum práce, zahrada se udržuje skoro sama (ovšem kro-
mě prvních let, když ji založíte a než „vyroste“).  

Bereme si příklad z přírody a zkomponujeme svou zahra-
du z prvků, které se vzájemně doplňují ve svých funkcích, za-
myslíme-li se nad potřebami a  vzájemnými vazbami rostlin 
a živočichů a nás.  Jsou k tomu ovšem potřeba znalosti mno-
ha přírodních funkcí a  také trocha intuice a  představivosti, 
ale někdy je to snazší, než se zdá. Zahrada k dosažení svého 
maximálního potenciálu potřebuje minimálně 5 až 10 let (už 
v počátku začne být hezká, funkční a užitečná, ale je třeba ji 
postupně dotvořit). Řešení tímhle způsobem nabízí nově se 
rodící styl zahrádkaření a nový pohled na náš život celkově, 
nazývaný Permakultura. 

Co je Permakultura – zjednodušeně setrvalá, udržitelná 
kultura a šířeji celý životní styl

Jde o myšlenkovou koncepci a soubor praktických návo-
dů, sloužící k  vytváření a  realizaci udržitelného designu jak 
lidských sídel a  jejich okolí, zahrad, zemědělských systémů, 
měst i celých regionů, ale také utváření lidských společenství.

Systém permakultury uplatňuje principy přírodních eko-
systémů, ověřené tradiční praktiky různých kultur i poznatky 
vědy. Cílem je vytváření stabilních a produktivních systémů, 
které zajistí uspokojování lidských potřeb a  zároveň budou 
harmonickou součástí krajiny.

Zahrada tedy slouží především jako obnovitelná zásobár-
na potravy a energie, a také dům funguje v rámci celé řady 
různých vztahů a je začleněn do kontextu energetických toků 
krajiny a přírody. Důležitá je snaha o uzavřené cykly materiál-
ních toků, které odpovídají přírodním koloběhům.

Několik základních pravidel pro ekozahrady

Základem je správný výběr rostlin pro setí a sázení. Často 
jde o druhy netypické jako zelenina, upřednostňují se trvalky, 
jako jedlé se používají i  některé jinde plevelné druhy nebo 
jejich části, jde o rostliny, splňující následující kritéria: 

- Poskytují potravu pro člověka, pěstované rostliny 

i  řada plevelných druhů jsou jedlé a  zároveň poskytují 

místo pro různá zvířata a hmyz, které samy dovedou účin-
ně regulovat přemnožení živočišných druhů, kterým říkáme 
škůdci

- Vytvářejí a využívají specifi ckých mikroklimatických 

podmínek -  zejména jde o vhodně vysazené dřeviny nebo 
např. využití zdí a velkých kamenů, které akumulují teplo přes 
den a vydávají ho v noci

- mají potřebné vlastnosti kořenů pod povrchem půdy 

-  např. plodiny spolupracují s tzv. hlízkovými bakteriemi, kte-
ré na kořenech žijí a produkují dusík pro rostlinu i  její okolí 
(např. rakytník, hlošiny, čimišník, luštěniny, jetel, atd.), dále 
např. zpevňují půdu, zabraňují erozi, vytahují živiny z velkých 
hloubek a po odumření nadzemních částí (listy, stonky, plo-
dy) je dávají k dispozici do koloběhu života. To samé se děje 
s  vodou, kterou hluboko kořenící druhy pumpují napovrch 
a přeměňují ji na jedlé šťavnaté plody a listy

- v  takových ekozahradách se pokud možno nevyužívá 
rytí a odkrývání povrchu půdy, které je považováno za zdroj 
její degradace. Plevele se neodstraňují za každou cenu, pří-
padně jsou ponechány na místě jako druh mulče. Mulčování 
organickými materiály např. slámou, listy nebo posečenými 
rostlinami je zde využíváno oproti dalším přímým metodám 
jako plečkování a okopávání.

Pro založení ekozahrad je důležitý promyšlený de-

sign - nejdříve se vymyslí takzvaná kostra zahrady, což jsou 
stromy a větší keře, poskytující maximum užitku pro člově-
ka i zahradu, potom  naplánuje umístění nižších všestranně 
přínosných druhů keřů a trvalek, a teprve potom je vhodná 
doba celou kompozici a zbylá místa esteticky dotvořit okras-
nými keři a trvalkami. 

Permakultura preferuje tzv. jedlý les jako nejlepší formu 
zahrady. Má to být les poskytující potravu člověku a  živoči-
chům. Jedlý les je člověkem vytvořený ekosystém složený pře-
vážně z plodících jedlých stromů, keřů a bylin. Jedlé může být 
nejen ovoce včetně ořechů, kaštanů, ale i listy, květy, semena 
a hlízy. Díky nim je lidská strava pestrá tak, jak by měla být. 

Foto ukazuje typické červnové a  červencové ovoce z  eko-
zahrádky: višně, třešně, maliny, rybíz černý, červený, bílý, plody 
muchovníku (malé fi alové dole), angrešty a lesní jahody.
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Závěr: Co se uplatní v budoucnosti?
Zkušenosti říkají, že zřejmě dobrý mix klasických i  no-

vých přístupů, respektující různé názory nahlížení na rostliny 
a plevele (ne každý je např. schopen či ochoten tvořit složitou 
ekologickou zahradu), by mohl být pro nás přínosný.

Petr Šmahel, Zemědělský výzkum Troubsko

★ ★ ★

Vítejte ve sportovním centru Fit4all

Centrum Fit4All bylo otevřeno před šesti měsíci a za tak 
poměrně krátkou dobu si získalo srdce velkého množství 
sportovních nadšenců. Snahou je nabízet aktivity, které oslo-
ví především obyvatele okolních sídlišť a přilehlých příměst-
ských částí Brna jako jsou např. Bosonohy, Troubsko, Střelice 
a další.

 Co jsme pro klienty připravili na nejbližší 

zimní měsíce? 

-  21. ledna začaly dětské kroužky – široká nabídka pro děti 
každého věku jako je cvičení maminek s dětmi, všespor-
tovní kroužek, street dance aj.;

-  2. února se ve  večerních hodinách uskuteční první Wal-

king maratón, při kterém si mohou všichni zúčastněni 
ověřit svou zimní fyzickou kondici;

-  11. února začíná badmintonová škola pro děti školního 
věku  a  to ve dnech a časech - pondělí od 15.00 a 16.00 
a středa od 15.00;

-  14. února s námi oslavte svátek sv. Valentýna – celý den 
vstup pro všechny 1 + 1 zdarma a to do fi tness, na sálo-
vé lekce a walking. Od 17 hodin pak ke každému vstupu 
sklenička sektu. Dále jsou v tento den připraveny masáže, 
líčení Mary Kay a speciální Valentýnské menu;

-  v  sobotu 9. února a 23. února vždy v dopoledních hodi-
nách je pro sportovní nadšence připraveno dvouhodino-

vé cvičení (sálová lekce a walking);
-  koncem února budeme otevírat pro všechny slečny a ženy, 

které rády tančí kurz fl irt dance;

-  na  2. března si připravte masku, bude Maškarní – pro 
děti jsme připravili animační program, dětskou diskotéku 
a soutěž o nejlepší masku.

  A jak doplnit zpět do těla vydané kalorie?

Nově v kavárně nabízíme pizzu z pravých italských su-

rovin a lehká italská jídla připravená vždy z čerstvých surovin. 
Pochutnat si můžete na domácích zákuscích a výborné kávě 
mnoha druhů. Náš  aktuální nápojový a jídel ní lístek a hlavně 
příchod nového kuchaře uvítají všichni, kteří kavárnu navštíví 
a ochutnají něco z naší nabídky

 T.Quittová ve spolupráci s BK

      Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 105: 
Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho va-

jíček.
Správné vyluštění tajenky zaslaly a malou odměnu obdržely:
- Marie Kučerová, Nár. odboje 69
- Jana Ptáčková, Vyšehrad 62
- Vlasta Skřípková, Vyšehrad 33 

U lékaře:
„Žena mě už delší (1. část) podvádí a velmi mě to (2. část). 

Stále mi totiž nerostou (3. část). Bože, co když mám pane dok-
tore málo vápníku?“

 (BK)

      Zdravý životní styl 

  Jak předejít chřipce a nachlazení

Existují přírodní cesty, jak posílit svoje tělo proti virům 
a bakteriím. Hlavním je změna životosprávy. Pro zimní měsí-
ce platí tyto rady: 

•  Vyhýbejte se nebo omezte konzumaci mléčných výrob-
ků – jsou těžko stravitelné a zahleňují organismus

•  Pořádně se oblečte, protože nejčastějším spouštěčem 
nachlazení je právě prochladnutí. Chcete-li odolat, 
chraňte především svou hlavu, nohy a hlavně ledviny. 
Z materiálů zahřeje bavlna a vlna, ale svoji roli sehrává 
i psychika, kdy teplé barvy vzbuzují hřejivý pocit.

•  Vyspěte se – přepracování a nedostatek spánku, hodiny 
u počítače, káva… výkon na plné obrátky, unavené tělo. 
Spánek regeneruje organismus a psychiku. Odpolední 
zdřímnutí dokonce o 30% zlepšuje funkci našeho moz-
ku. Nebojte se proto zalézt do peřin, zvláště když máte 
pocit, že na vás něco „leze“.

•  Chcete-li dobře hospodařit s energií, snažte se vyhýbat 

potřeba parašutisty

seveřan

tmavé dřevo

vrchní část lodi

opuchlina

ostny

montovaný dům

druh papriky

opak rubu

letní měsíc

česká řeka

ženské jméno

kladná elektroda

domluva

strouha
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kávě a energetickým nápojům. Kofein a další povzbuzo-
vací látky dělají s tělem totéž, co túrování starého mo-
toru do prudkého kopce. Kopec ještě vyjedete a možná 
ještě najezdíte pár kilometrů, ale jednou se opotřebo-
vání součástek projeví. Káva má i další negativní účinky 
– je kyselinotvorná, odvodňuje tělo a namáhá ledviny.

•  Zastavte se – nemoc je šancí našeho těla přinutit nás, 
abychom se zastavili a zamysleli.

•  Vyhněte se tropickému ovoci a  vitamíny doplňujte 
z ovoce rostoucího v našich krajích

Změna jídelníčku

Tím nejdůležitějším krokem na cestě k odolnému tělu je 
změna jídelníčku. Pokud jíme zdravě, vyrovnaně a také vhod-
né potraviny vzhledem k ročnímu období, tak nepotřebuje-
me kapky, tablety atd. Vše špatné, co do organismu vložíme, 
se ukládá a zatěžuje zejména dýchací orgány.

Po  celý rok bychom měli myslet na  to, abychom udržo-
vali rovnováhu mezi kyselinami a zásadami. Bohužel nejčas-
tější potraviny na našem stole jsou kyselinotvorné. Jsou jimi 
káva, alkohol, cukr, bílá mouka, mléko, maso a nezralé ovo-
ce. Je vhodné se vyhýbat kyselinotvorným potravinám a co 
nejčastěji zařadit ty zásadotvorné: zeleninu, jáhly, pohanku, 
sóju, mořské řasy, semínka, zralé ovoce našeho zeměpisné-
ho pásma. Při začátku jakékoli nemoci je vhodné ihned přejít 
na dietu se zásadotvornými potravinami.

Skupinou potravin, ke  které bychom měli přistupovat 
opatrně, jsou mléčné výrobky. Jsou totiž pro naše tělo těž-
ko stravitelné a  mají zahleňující účinek. Méně zahleňující 
a pro naše zažívání lepší jsou jogurty a kefíry. Vše dobré, co 
je v mléce obsažené lze přitom dobře nahradit jinými potra-
vinami. Vápník nám dodají semínka, celozrnné výrobky, moř-
ské řasy a natě ze zeleniny. Bílkoviny získáme z luštěnin. 

Z  bylinek nám dobře poslouží lípa (podporuje pocení), 
bez černý (zbavuje toxinů), sléz, podběl a  jitrocel (zvlhčují 
kašel) a  heřmánek (uklidňuje a  je protizánětlivý. Desinfekč-
ní účinky mají bylinky, které oceníte i při vaření: majoránka, 
dobromysl, tymián. 

Zahřát váš organismus mohou totiž nejen šaty, ale také 
to, co konzumujete. Prodlužujte dobu vaření, zařazujte více 
luštěnin (sója, čočka, hrách, cizrna) a  obilnin se zahřívacím 
účinkem – jáhly, pohanka, oves, ječmen. Zeleninu mírně po-
vařte a zapékejte.

Dejte vašim jídlům ostrou chuť. Pikantní potraviny mají 
antiseptický účinek. Česnek a cibule jsou přírodní antibiotika 
a spolu s křenem uvolňují hlen a pomáhají tak při rýmě a kaš-
li. Bílá ředkev detoxikuje a rozpouští hlen, zázvor má výrazné 
zahřívací účinky

Nebojte se změnit vaše stravovací návyky a poslouchejte 
občas i svoje tělo. Ví moc dobře, kdy je mu zima, kdy má žízeň 
a kdy se cítí zle. Je jen potřeba ho více vnímat.

 (EŠ)

      Žijí tu s námi

Pes a dítě

Dítě a pes jsou tématem, o kterém toho bylo napsáno bez-
pochyby mnoho. Můžeme se dočíst o  příbězích hrdinných 
psů, kteří zachránili dítěti život, o  psích chůvách, které dítě 
přijaly jako vlastní štěně a podobně o něj pečovaly, o psech 
léčících dětskou duši a  vnášejících radost do míst, kde je jí 

jako šafránu, jako je třeba dětská onkologie. Pes slouží  v ně-
kterých rodinách dokonce jako vzor sociálních rolí, kdy dě-
tem v praxi předvádí, jak vypadá věrnost, odvaha a jiné spo-
lečenské hodnoty. Pes malého človíčka učí zodpovědnosti při 
péči o něj, sebeovládání, empatii a probouzí jeho rodičovské 
pudy. Nesmělým dětem pes pomůže překonat sociální barié-
ry, starší děti, které již psa venčí, mají díky němu více pohybu.

Ovšem na druhou stranu čas od času novinami proletí dě-
sivý článek o dítěti potrhaném psy nebo dokonce o usmrce-
ní dítěte psem. Pak se zpravidla rozhoří nekonečná mediální 
diskuze a proti sobě stanou dva  nesmiřitelné tábory. Na jed-
né straně jsou vyděšení rodiče a  hlasy volající po  omezení 
psů ve městech a represivních opatřeních, na druhé straně se 
ozývají někteří pejskaři, že ten pes za to nemohl, že vše je vina 
dítěte a jeho rodičů, že psovi určitě muselo něco udělat a že je 
to výjimečná událost. O žádnou mimořádnou událost se však 
nejedná.   Ve  studii, kterou realizoval Státní zdravotní ústav 
na vybraných pražských školách, téměř 40 % žáků uvedlo, že 
do 12 let svého věku bylo pokousáno psem, přičemž se často 
jednalo o vlastního nebo známého psa a čtvrtina těchto zra-
nění vyžadovala lékařské ošetření.

Jak tedy začlenit psa do rodiny s  dítětem, abychom 

eliminovali co nejvíce problémů?

Po příchodu miminka nechte zvíře, ať se s novým členem 
rodiny seznámí, očichá ho za vašeho dozoru a snažte se, ať 
pes netrpí nedostatkem pozornosti, aby se kvantitativně 
a kvalitativně nezměnila péče o něj. Vím, že se to snadno řek-
ne, s dítětem se mění chod celé domácnosti, mladá maminka 
je zcela zaměstnána a unavena, proto byste měli myslet na to, 
pokud právě ona byla tou osobou, která se o psa starala, kdo 
ji zastoupí a pomalu psa zvykat na nový režim ještě před pří-
chodem dítěte.  Pokud by se pes cítil zanedbáván, mohlo by 
se společné soužití vyvinout velmi problematicky.

Bohužel nikdy nelze s  jistotou říci, jak se pes vůči členu 
rodiny zachová, někteří psi (hlavně fenky) o děti pečují jako 
o štěňata, jiní děti pouze tolerují a někteří se cítí neprávem 
odstrčeni ze své pozice členem smečky, který je z jejich po-
hledu na nižší příčce než oni. Jestliže budete mít zrovna vy 
tu smůlu, že pes dítě nepřijme, pak dítě i psa oddělte, každý 
by měl znát své teritorium a  nevstupovat do teritoria toho 
druhého a vzájemná setkání se budou konat na neutrálním 
prostoru pod vaším dozorem.

Osobně se mi velmi osvědčila štěňata od chovatelů, kde 
v rodině sami měli dítě, které bylo v aktivním styku se štěňa-
ty, a pes s ním neměl negativní zkušenost. Takové štěně dítě 
vyhledává a v jeho přítomnosti je veselé, uvolněné a rádo si 
s ním hraje. Časná fáze vtištění je totiž pro vztah psa k dítěti 
velmi důležitá. Při výběru ze štěňat volte takové, které není ani 
přehnaně plaché, ani dominantní. Nervózní pes, přecitlivělý 
na hluk, s nízkou hranicí reaktivity, je velmi špatnou volbou.

Při příchodu pejska do domácnosti dítěti vysvětlete, že 
psa nesmí rušit při krmení, nebo se mu dokonce pokoušet 
vzít potravu či hračky   Korigujte také přehnaná očekávání, 
které děti někdy nabudou z  některých fi lmů o  psech, a  vy-
světlete jim, jak se tyto scény se psem učí a provádí fázovitě 
na základě povelů. Nenechte také děti pejsky neustále tahat, 
zvedání pes většinou nevnímá jako příjemné a také mu tím 
můžete při nesprávné manipulaci přivodit zdravotní problé-
my (např. kýlu). Naučte dítě správně psa přenášet tak, aby 
jednu ruku podložilo pod přední packy a druhou pod zade-
ček, aby štěně sedělo. 
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Nikdy se nespoléhejte na to, že váš pes je dobrák a  nechá 
si všechno líbit, jednak dítěti takto nepřímo signalizujete svůj 
souhlas s trápením zvířete, dítě si kolikrát  ani neuvědomuje, 
že psu, který snáší některé jeho aktivity, je to přesto vylože-
ně nepříjemné nebo bolestivé. I dítě zkouší hranice, kam až 
může vůči psu zajít a  své aktivity stupňuje, až psovi může 
dojít trpělivost. Dítě nenechte také psa trestat. To výhradně 
náleží vychovateli a cvičiteli zvířete, kterého pes respektuje 
a uznává jako autoritu.

Pes je vždy dostupný a má čas, přijímá mazlení bez výhrad 
a také ho dítěti oplácí. Nemůže být jako náhražka rodičů, ale 
bude to vždy kamarád a  mlčenlivý důvěrník, zdroj citové 
podpory, kterému lze vše svěřit a vybrečet se mu do kožichu, 
když se nedaří. Pes rozvíjí dětskou fantazii, představivost a je 
partnerem pro dítě ve hře. Podle psychologických výzkumů 
dosahují děti, které vlastní psa, vyššího sebevědomí a v rodi-
nách se zvířetem je vztah rodiče - dítě statisticky význam-
ně lepší. Rodiny se zvířetem vykazují také vyšší soudržnost, 
pes a  péče o  něj sbližuje všechny členy bez ohledu na  věk 
a překonává generační propasti, děti se psy vykazovaly také 
mnohem více sociálních kontaktů s vrstevníky. Hloubka vzá-
jemného vztahu dítěte a zvířete je někdy překvapivá. Na své-
ho prvního psa drtivá většina dětí bude vzpomínat celý život

 (ZJ)

       Troubský hrnec

Hraběnčiny řezy

Suroviny: 1 celá hera, 4 žloutky, 12 dkg ml. 
cukru, 45 dkg hl. mouky, 1/2 prášku do pečiva 
- vypracujeme těsto
Postup: 1/3 těsta dáme do ledničky ztuhnout, 

2/3 těsta dáme na plech (na vále nachystáme), posypeme na-
strouhanými jablky, skořicí, oříšky a rozinkami. Pak ušleháme 
4 bílky a postupně přidáváme  16 dkg ml. cukru – rozetřeme 
na jablka a na to nastrouháme 1/3 těsta nahrubo. 

Pečeme 20 - 30 min. 

Jablečný koláč s ořechy

Suroviny a postup: 4 vejce utřeme s 40 dkg ml. cukru, pak 
postupně přidáváme - 1 hořčicová sklenka oleje, 25 dkg hl. 
mouky, 10 dkg mletých ořechů, 1 vanilkový cukr, 1 lžíce jedlé 
sody, 35 dkg nastrouhaných jablek

Pečeme na  160 st. 30-40 min! Doporučuji použít méně 
cukru.

  (HS)

      Jak se máte, sousede?

Milí sousedé, chtěla bych vás tentokrát v tomto příspěv-
ku požádat o pomoc, při vytváření obrazové kroniky obce. 
Naše obec má krásné, přehledné psané kroniky, které bylo 
možné shlédnout na výstavě k výročí obce. Ráda bych tyto 
kroniky rozšířila a obohatila o obrazové dokumenty - fotogra-
fi e, pohlednice atd.   Pokud máte doma nějaké starší fotogra-
fi e, pohlednice, které jste ochotni zapůjčit, byla bych za tuto 
spolupráci ráda. Mohou to být fotografi e míst obce, domů, 
dřívější práce na poli, při zabíjačce,… fotografi e významných 
občanů, akcí v naší obci. Nemusí se týkat jen dob dávných, 
ale třeba i dob před novou zástavbou - vše od daleké minu-
losti do současnosti. Fotografi e budou, v případě zapůjčení, 
odborně okopírovány (oskenovány) a pak vráceny zpět maji-

teli. Výsledné kopie budou založeny do vznikajících obrazo-
vých kronik obce, popřípadě použity na plánovanou výstavu 
o historii naší obce. 

Fotografi e, nebo jiné obrazové dokumenty můžete zane-
chat buď na Obecním úřadě, nebo u p. Benešové v obchodě.  

Děkuji mnohokrát všem, kteří jste již fotografi e zapůj-

čili.

 (HS)

      Inzerce

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI TROUBSKÝ HLASA-

TEL 2013

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   4.900 Kč
1/2 strany  formátu  A4    2 500 Kč
1/4 strany  formátu  A4       1 300 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.

Redakční rada si vyhrazuje právo výběru a úpravy inzer-
ce pro potřeby tisku jednotlivých čísel.

Přehled výtisků zpravodaje Troubský hlasatel v r. 2013

Uzávěrka Distribuce č.

15. 1. únor 106
15. 3. duben 107
15. 5. červen 108
15. 7. srpen 109
15. 9. říjen 110

15. 11. prosinec 111

Schválenou radou obce dne: 26. 11. 2012
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Doprava do Troubska 280 Kè

ELEKTRIKÁ
HODINOVÝ MANŽEL

ELEKTROINSTALA NÍ PRÁCE
Drobné emeslnické práce
Pokládka podlahových krytin
Malování
Sít proti holub m
Údržba zahrad, kácení strom

Volejte na: 776 123 129
Daniel Srnec, Oblá 35, Brno Nový Lískovec

RELAXAČNÍ STUDIO MIRKA NABÍZÍ
• Aromamasáž zad • Klasická masáž zad 

a šíje • Bowenova technika • Lifting obličeje 
•  Lymfodrenáž dekoltu a obličeje • Refl exní 
terapie lymfatického systému na plosce nohy 
• Kineziotaping • Medová detoxikační masáž •  

CENA: 300 Kč 
Prodej bylinkových čajů a rakytníkových sirupů 

Tibetská kosmetika Tiande 
Kontakt:
Tel.: 739 240 298
Ul. Nová 288/52
Střelice 664 47 

http://masaze-strelice.webnode.cz/ 

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


