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XXV. ročník / č. 124 ÚNOR  2016

   Zápisník starostky

Vážení a  milí spoluobčané, všechny vás zdravím na  pra-
hu nového roku 2016 s přáním hodně zdraví, štěstí, pohody, 
spokojenosti, ale také hodně energie, elánu i úspěchů.

V prosinci jsme společně rozsvítili vánoční strom a potěši-
li se na vánočním jarmarku dětmi z naší Základní a mateřské 
školy, které předvedly vánoční pásmo. Vánoční jarmark, kte-
rý se nejen podle mého názoru, ale také podle velké návštěv-
nosti a ohlasu, velmi vydařil, ukázal, že máme mezi sebou ši-
kovné spoluobčany. Svou návštěvností a zájmem mě utvrdil, 
že se již stal velkou tradicí. Takovou akci bude obec vždy pod-
porovat, z čeho mám velkou radost.

Co nás čeká v nejbližší době? Je to samozřejmě zápis do 1. 
třídy, který zajímá hlavně rodiče malých předškoláků. Čas 
ukáže, kolik opravdu bude nových školáčků, kteří budou na-
vštěvovat naši školu. Obec má v plánu opět fi nančně podpo-
řit naše nové prvňáčky, a to fi nanční částkou na školní potře-
by.  

Užijte si plesovou sezónu a přijďte podpořit organizátory 
svou účastí.

S přáním hezkých dnů        
 Irena Kynclová 
 Starostka obce Troubsko

  Obecní úřad informuje

USNESENÍ VI. zasedání zastupitelstva Obce Troubsko ze 

dne 16. 12. 2015 

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Doplňuje program jednání o body:

4a)  Schválení smlouvy o zřízení služebnosti č. 33/2015, poze-
mek p. č. 1526/1.

4b)  Schválení smlouvy o  bezúplatném převodu vlastnické-
ho práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínka-
mi č. BP – 15/231 k pozemkům p. č. 599, 1486/11.

4c) Schválení Plánu rozvoje obce Troubsko.
4d) Schválení měsíční odměny za funkci místostarostky.

Schvaluje:

Usnesení č.VI/2a schvaluje program jednání doplněný o bod 
4a), 4b), 4c), 4d.

Usnesení č.VI/2b schvaluje způsob hlasování zvednutím 
ruky.

Usnesení č.VI/2c schvaluje diskusi k  jednotlivým bodům 
programu pro členy i pro veřejnost. 

Usnesení č. VI/4 schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě k  pozemku (p.  č. 1496/4 a  1497/2) a  pověřuje 
starostku k podpisu smlouvy.

Usnesení č. VI/4a schvaluje Smlouvu o  zřízení služebnosti 
č.:  33/2015, k  pozemku 1526/1 a  pověřuje starostku k  pod-
pisu smlouvy.

Usnesení č. VI/4b schvaluje Smlouvu o  bezúplatném pře-
vodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími 
podmínkami č. BP – 15/231, k pozemkům p. č. 599, 1486/11 
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

Usnesení č. VI/4c schvaluje Plán rozvoje obce Troubsko.

Usnesení č. VI/4d schvaluje odměnu neuvolněné místosta-
rostce v souladu s přílohou č. 1  Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
v plné výši sl. 6 a 8 a to ode dne schválení.

Usnesení č. VI/5 schvaluje kupní smlouvu na prodej pozem-
ku p. č. 1446/20 o výměře 26 m2 za cenu znaleckého posud-
ku, tj. 9 580 Kč a 300 Kč za znalecký posudek, a pověřuje sta-
rostku k podpisu kupní smlouvy. 

Usnesení č. VI/6 schvaluje Smlouvu o  dílo v  poskytování 
komplexních služeb v odpadovém hospodářství s fi rmou AVE 
a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy.

Usnesení č. VI/7 schvaluje poskytnutí úvěru z FB paní H. U. 
v  částce 50  tisíc Kč na rekonstrukci kuchyně, částečnou re-
konstrukci koupelny a výměnu podlah.

Usnesení č. VI/8 schvaluje převod „svěřeného majetku“ pří-
spěvkové organizace ZŠ a MŠ  Troubsko. 

Usnesení č. VI/9 schvaluje pravidla rozpočtového provizoria 
obce Troubsko na rok 2016.

Bere na vědomí:

Usnesení č. VI/3 - splnění úkolu usnesení č. V/8, z minulého 
zasedání ZO (bylo předloženo rozúčtování dotace na  mzdy 
asistentů pedagogů v  ZŠ a  MŠ podporu logopedické inter-
vence v roce 2015).

Usnesení č. VI/10 - zprávu o činnosti fi nančního výboru.

Usnesení č. VI/11 - zprávu o činnosti kontrolního výboru.

Usnesení č. VI/12 - informativní zprávy: 
- rozpočtové opatření č. 5, 6, 7.
-  seznámení s plánem inventur obce Troubsko a školením 

inventarizačních komisí.
-  schválení rozpočtu SVaK Ivančice a kalkulace vodného 

a stočného na rok 2016. 
-  zpráva o stavu na úseku požární ochrany za rok 2015.
- výběrové řízení na nového pracovníka údržby. 
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Určuje: 

Usnesení č. VI/2 - návrhovou komisi ve složení Petr Kame-
nický a Roman Komínek, ověřovatele zápisu Pavel Chaloup-
ka a Vítězslav Volánek.

(OÚ)
★ ★ ★

 Rekonstrukce obecního úřadu přinese lepší využití ob-

jektu

Možná již někteří z vás zaslechli střípky informací o pláno-
vané rekonstrukci obecního úřadu. Ne vždy to ovšem byly 
správné a úplné informace. A tak vzniklo i mnoho nepravd. 
Například, že chceme zrušit poštu nebo lékařskou péči. Takže 
se podívejme, jak se věci ve skutečnosti „mají“.

Cílem rekonstrukce obecního úřadu (OÚ) je zejména za-
jistit lepší přístup pro starší a hendikepované občany na OÚ, 
poštu a zejména do zdravotního střediska v patře. V součas-
nosti do horních pater vedou dvoje poměrně strmé schody, 
které neodpovídají normám pro veřejné budovy.

Stávající schodiště bohužel nelze opravit tak, aby bylo 
v souladu s předpisy. Jedinou možností, jak zajistit bezbari-
érovost, je vybudování výtahu. Vznikla dvě řešení této situ-
ace. První z nich představovalo vybudování venkovního vý-
tahu a schodiště mimo budovu OÚ. Konkrétně v místě, kde 
se nachází parkoviště. Tato varianta by předpokládala změny 
dispozic v budově. K tomuto řešení jsme se nepřiklonili, pro-
tože by bylo náročnější na servis v zimním období. Jeho dal-
ší zápor představoval vzhled poměrně dominantní výtaho-
vé věže a v neposlední řadě i vyšší investice. Druhou cestou, 

kterou obec preferuje, bylo využít pro nové schodiště a výtah 
prostor vnitřního atria mezi kancelářemi OÚ, lékaři a poštou. 

Celá rekonstrukce je teprve ve stadiu plánování a projekto-
vých příprav, jak vše provést s minimálním dopadem na pro-
voz všech zúčastněných. Rekonstrukce se prakticky nedotkne 
pošty, protože žádné stavební změny v těchto prostorách ne-
jsou plánovány. Všichni tři lékaři budou mít původní a stejně 
velké ordinace. Jedinými změnami, které nastanou, bude vět-
ší společná čekárna a přemístění zubního rentgenu. 

Díky novému schodišti a výtahu budeme moci řádně vyu-
žít půdní prostory. Do nich bychom rádi přestěhovali knihov-
nu, která tak získá prostor pro svůj růst. Dále zde vznikne po-
vinný archiv pro dokumenty OÚ. Posledním přírůstkem pod 
střechou pak bude společenská místnost pro „tišší“ zájmové 
kroužky nebo třeba také pro školení. 

Nyní nás čeká odhadem rok papírování pro potřebná sta-
vební povolení. Plánujeme rekonstrukci spolufi nancovat 
z  dostupných dotací a  fondů EU. Veškeré termíny pro sta-
vební práce a úpravy budou předem konzultovány se všemi, 
kdo mají dlouhodobě pronajaty prostory na OÚ. Předpoklá-
dáme, že skutečné zahájení stavebních prací začne nejspíše 
až v roce 2017. Časově nutný souběh prací v prostoru čekár-
ny bychom rádi plánovali na  dobu dovolených na  zdravot-
ním středisku.

Celá práce zastupitelů a  rady je soustředěna především 
na prvky zlepšení služeb v obci pro všechny občany a u této 
rekonstrukce pak zejména pro seniory. Možná stačilo dát 
do Troubského hlasatele pouze vizualizace s popisem. Věřím 
však, že kromě obrázků vám pomůže získat naději v kvalitněj-
ší život v obci také těchto několik vět. 

A někdy příště prozradíme plány o chodnících nebo o pro-
storu mezi Sokolovnou, fotbalovým a dětským hřištěm. Tedy, 
těšte se i vy, mladší ročníky!

Petr Kamenický
člen rady obce Troubsko

★ ★ ★

Plánujeme opravu šaten v Základní škole

Prostory šaten v  Základní škole Troubsko už nevyhovují 
potřebám moderní školy. Jednotlivé oddělené části jsou stís-
něné a školáci nemají své věci v šatně ani vhodným způso-
bem zabezpečené. Proto jsme se rozhodli tuto poslední „sta-
rou“ část v budově školy zmodernizovat. V průběhu jarních 
prázdnin, tedy začátkem března, proběhnou stavební úpravy 
v prostorách šaten. Po jejich ukončení dojde k instalaci uza-
mykatelných šatních skříněk s vyhrazeným místem pro kaž-
dého školáka. Odhadované náklady se pohybují na částce té-
měř 350 tisíc Kč. Věříme, že se dílo podaří včas a bez problé-
mů dokončit.

(OÚ)

★ ★ ★

Sběr víček je ukončen

Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří se podí-
leli na sbírání víček v akci „Sbíráme víčka pro Sebíčka“. Tato 
akce sběru víček je UKONČENA. Sebíčkovi se podařilo díky 
naší sbírce získat část fi nancí na jeho léčbu. Další prostředky 
získal od sponzorů.

(HS)Vizuální podoba OÚ po rekonstrukci
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K 31. prosinci ukončil pracovní poměr v obci Troubsko 
pracovník Zdeněk Kukla. Na pozici údržbáře byl zaměst-
nán od  roku 2011. Jeho zkušenosti a  profesní zručnost 
byly velkým přínosem pro obec. Děkujeme za  odvede-
nou práci a přejeme panu Kuklovi mnoho zdraví a osob-
ní spokojenosti v dalších letech.

Pan Kukla touto formou děkuje pracovníkům OÚ, čle-
nům rady a zastupitelům za možnost své poslední aktivní 
roky využít ve prospěch zvelebování Troubska.

(BK)

Reagujeme na změnu jízdního řádu Českých drah

Na základě podnětů z  řad našich občanů, obyvatel obce 
Troubsko, jsme se v  lednu 2016 písemně obrátili se žádostí 
na KORDIS JMK a.s. Brno a České dráhy a.s. Praha, zda by bylo 
možné upravit resp. navýšit počet vlaků, které budou cestou 
z Brna pravidelně zastavovat v naší obci. Věříme, že se poda-
ří nalézt řešení, které zvýší vlakovou dopravní obslužnost ob-
čanů obce Troubsko při cestách směrem z Brna do jejich byd-
liště.

Do doby uzávěrky zpravodaje jsme obdrželi odpověď od zá-
stupce společnosti České dráhy, že jízdní řád regionální železnič-
ní dopravy na tratích 240 a 244 (linky S4 a S41) je sestaven pod-
le požadavku objednatele, kterým je Jihomoravský kraj zastou-
pený společností KORDIS JMK. Problematika zastavování vlaků 
na trati 240 bude pak předmětem dalších jednání se společnos-
tí KORDIS JMK při přípravě jízdního řádů na rok 2017 a přípravě 
změny jízdního řádu na rok 2016.

(OÚ)

★ ★ ★

Víte, jak se v zimě udržují místní komunikace a chod-

níky pro pěší?

Rada obce na svém řádném zasedání dne 11. února schvá-
lila Pravidla zimní údržby obce Troubsko. Informace jsou zve-
řejněny na  webových stránkách a  v  pravidlech se můžete 
mimo jiné dočíst, kdy mechanizace na odklízení sněhu vy-
jíždí nebo jak je nastaveno pořadí důležitosti chodníků pro 
pěší.

(BK) 

Plaťte daň z nemovitostí přes SIPO

 Pomocník občanům

V srpnu loňského roku byla zřízena nová e-mailová adre-
sa namety@troubsko.cz, která je určena jako pomocník ob-
čanům pro hlášení poruch (například nefungující uliční svět-
lo), nežádoucího odpadu (černá skládka), rozbitého obecní-
ho mobiliáře, nefunkční kanalizace a sdělení jiných informa-
cí, které pomohou ke klidnému bydlení v naší obci.

Na  uvedenou e-mailovou adresu stále přichází nápady, 
náměty a jiné postřehy občanů obce. Děkujeme za Váš zájem 
o dění v obci.

(OÚ)

 
   Zprávy ze Základní a mateřské školy

Začal nový rok. Bývá zvykem ohlédnout se za tím přede-
šlým. I  my vám nabízíme malé zavzpomínání. V  listopadu 
jsme využili dne otevřených dveří v  Mezinárodní Montes-
sori ZŠ Perlička. Montessori výuka vychází ze znalostí a do-
vedností žáka, se kterými přichází do první třídy. Každé dítě 
tak má jinou startovní pozici, od které se odvíjí další práce. 
Ke každému dítěti je přistupováno individuálně a přihlíží se 
na jeho tempo a charakter. Také zde preferují spojení 1. a 2. 
ročníku a 3. a 4. ročníku. Šikovní žáci z 1. ročníku tak mohou 

2)

1)

2)
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dělat činnosti z 2. ročníku a naopak slabší žáci z 2. ročníku se 
připojí k žákům z 1. ročníku, aniž by pocítili nějaký stud nebo 
hanbu, že pracují s mladšími spolužáky. Také je v této škole 
důležitý počet žáků, který nepřesáhne 15 dětí ve třídě. Učite-
lům je k dispozici asistent pedagoga, který pomáhá slabším 
nebo naopak nadaným žákům. Jsou zde děti s individuálním 
vzdělávacím plánem, které se přirozeně začleňují mezi ostat-
ní žáky. Škola je soukromá, takže rodiče ročně platí 40 000 Kč, 
pokud mají ve škole sourozence, pouze 20 000 Kč. 

Podívejme se společně na naši školu Troubsko:
•     preferujeme individuální přístup k  žákům, protože naše 

škola je škola rodinného typu.
•     počet žáků ve třídách se pohybuje kolem 15 dětí, proto se 

jim můžeme maximálně věnovat.
•     v  některých předmětech máme spojenou výuku s  jinými 

ročníky, aby se žáci naučili spolupracovat s ostatními spo-
lužáky.

•     integrujeme žáky s  individuálním vzdělávacím plánem 
a specifi ckými potřebami.

•     spolupracujeme s asistentem pedagoga a jsme úzce v kon-
taktu s pedagogicko-psychologickou poradnou.

•     komunikujeme s rodiči a vše s nimi konzultujeme.
Pouhý jediný rozdíl od školy Montessori je, že rodiče ne-

musí platit vysoké školné.                
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Troubsko

Konečně jsme se dočkali!

Jak už jsme vás několikrát informovali, všichni žáci naší 
školy se zapojili do  projektu „Česko sportuje“. Pro připome-
nutí: žáky jsme testovali v 8 disciplínách – ohebnost, hbitost, 

silová a běžecká vytrvalost, rovnováha, rychlost, výbušnost, 
síla. Naším úkolem bylo otestovat alespoň 90% žáků, aby-
chom získali sportovní set v hodnotě 2 000 Kč.

A konečně jsme se dočkali!
Začátkem ledna přišel novoroční dárek v podobě balanč-

ní masážní podložky, rotační desky a posilovacího pásu TRX. 
Jako prémii získali žáci 1. - 4. ročníku Tréninkový deník. Zde 
jsou rozepsány různé sportovní úkoly na 16 týdnů. Pokud je 
naši malí sportovci splní, získají jako dárek pastelky.

Ale abychom neskončili jen u sportu, čeká nás beseda „Eti-
keta ve škole“, návštěva Mahenovy knihovny a dopravní vý-
chova s Policií ČR.

Také vrcholí přípravy paní učitelky Vackové a dramaťáčku 
na 4. ročník divadelního festivalu „Tyjátr“. Určitě si ho nenech-
te ujít!

Iva Dobšíková, učitelka

Malé připomenutí, co našim dětem ještě nabízíme

V naší škole se mohou žáci rozvíjet v mnoha směrech. Žáci 
sportovně nadaní se účastní různých sportovních soutěží 
a akcí. Např:
•     bruslení s Kometou.
•     okresní kolo ve fl orbalu a plánovaný turnaj s Bosonohami.
•     závody v plavání na Labské.
•     Bosonožský běh.
•     plánovaná exkurze na atletické dráze ve Střelicích.
•     Kin-ball - nová míčová hra.
•     účast na projektu „Česko sportuje“.
•     beseda se sportovci plánovaná na Den dětí.
•     štafetový pohár v běhu 8 x 100 m.
•     na podzim proběhla ukázková hodina horolezectví a od 2. 

pololetí bude horolezecký kroužek.

Žáci jazykově nadaní mohou své znalosti prohlubovat 
v  hodinách s  rodilým mluvčím, které probíhají každý pátek 
v 3. - 5. ročníku. Žáci se také zúčastnili soutěže v anglickém ja-
zyce na Labské, kde obsadili 1. a 6. místo. 

Naši nejlepší počtáři se mohou realizovat v soutěžích: Ma-
tematická olympiáda, Klokan, Cvrček. Jsme zapojeni do celo-
státních srovnávacích testů „Stonožka“.

V  českém jazyce se každým rokem účastníme recitační 
soutěže.

V informatice žáci absolvovali „Bobříka informatiky“.
Individuálně se žákům věnujeme a poskytujeme jim indi-

viduální doučování v  předmětech, ve  kterých potřebují po-
moci.

Naše škola také pořádá spoustu akcí pro žáky jak v rámci 
vyučování, tak mimo školu:
•     zahradní slavnost a rozloučení s pátou třídou na zahradě 

MŠ.
•     vystoupení na vánočním jarmarku a zpívání u stromečku.
•     4. ročník „Troubského tyjátru“.
•     vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.
•     návštěva knihovny.
•     spolupráce s farou.
•     široká nabídka zájmových kroužků.
•     keramické dílny v rámci družiny.
•     výlety do blízkého okolí. 

Sportovní tým ZŠ

Vypouštění balónků
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•     lampionový průvod s dílničkami.
•     projektové dny: Mikuláš, den zvířat, etiketa, BESIP a bese-

da s PČR, dentální hygiena.

Nově jsme v naší škole zavedly třídnické hodiny. Jednou 
v měsíci se sejdeme se všemi žáky a věnujeme se výchovně 
preventivním problémům. Témata jsou šikana, rodina, vzá-
jemné vztahy mezi žáky atd. Každý týden tohle téma pro-
hloubíme formou hry.

Spolupracujeme s  ostatními školami ve  Střelicích, MŠ 
Omice, MŠ Indián. Pro naše budoucí prvňáčky pořádáme 
edukativní skupinky, aby jejich začlenění do ZŠ bylo co nej-
snazší.

Všechna oddělení družiny s dětmi pracují a pořádají růz-
né aktivity a výlety.

Všichni zaměstnanci naší školy jsou pravidelně školeni 
a prohlubují si své znalosti na  různých seminářích. Do výu-
ky zavádíme nové formy a metody vyučování. Vždy je u nás 
na prvním místě žák a jeho potřeby.

Jana Mitášová a Barbora Houserová
zaměstnanci ZŠ

Plánujeme činnosti ve školní družině

Pří plánování činností v naší ŠD vycházíme z konkrétních 
podmínek ŠD a znalosti individuálních zvláštností dětí. Vzhle-
dem k práci vychovatelů je důležité připomenout, že působí 
na děti v době zvýšené únavy po vyučování, kdy je tedy sní-
žena aktivita. Klesá také jejich výkonnost. Děti mladšího škol-
ního věku jsou snáze unavitelní, nicméně své síly rychle rege-
nerují. Proto dochází v rámci zájmového vzdělávání ŠD k čas-
tějšímu střídání činností.

V ranní družince jsou zařazovány klidné a nenáročné čin-
nosti odpočinkového charakteru, probíhající spíše individu-
ální formou. Vzhledem k letošnímu mottu školy zařazujeme 
rovněž krátké tělovýchovné či taneční chvilky.

V době po obědě zařazujeme nenáročné činnosti odpo-
činkové charakteru. Jsou preferovány individuální či spon-
tánní aktivity řídící se potřebami dětí. Následují rekreační 
a vlastní zájmové činnosti. Tyto činnosti probíhají jak orga-
nizovaně, tak spontánně. Pokud nám počasí dovolí, snaží-
me se také o pohybové, herní a sportovní aktivity při pro-
cházkách.

Doplnění činností je rovněž příprava na vyučování, která 
ovšem v širším smyslu může být i součástí kteréhokoli jiné-
ho druhu výchovně-vzdělávacích aktivit. Může probíhat na-
příklad formou her, kvízů, vycházek s environmentální tema-
tikou apod.

Děti, které zůstávají v družince déle, si mohou činnosti vy-
bírat. Tvoří si drobné dárky pro rodiče, sourozence, pracují 
s časopisy. Společně zpíváme, cvičíme a tancujeme při hudbě.

Jednotlivé druhy činností se v rámci ŠD prolínají. Jak po-
čet, tak struktura dětí se často mění v průběhu odpoledne, 
proto by vychovatelé měli být schopni velmi pružně a tvořivě 
reagovat na měnící se edukační situace.

Součástí naší práce s dětmi jsou rovněž příležitostné akce. 
V  souvislosti s  tímto bych upozornila na  již třetí rok probí-
hající keramické dílničky. Listopadová dílna byla obsazena 
v poměrně velkém počtu. Tudíž jsme byli nuceni žáky rozdělit 
do dvou skupin. Vzhledem k výše uvedenému můžeme říci, 
že dílny se mezi žáky těší velké oblibě s přihlédnutím ke sku-

tečnosti, že tato činnost je pouze dobrovolná. Další keramic-
kou dílnu plánujeme na měsíc únor s velikonoční tematikou. 
Bližší informace budou na stránkách školy. Zájemci se mohou 
hlásit již teď na e-mail druzina.troubsko@seznam.cz.

Dagmar Vlachová
vychovatelka

Také v naší školičce to žije

Předvánoční čas jsme v naší mateřské škole zahájili přípra-
vou na  tradiční vánoční jarmark pořádaný v  naší obci. Děti 
i paní učitelky pilně vyráběly dárkové předměty a trénovaly 
svoje vystoupení.

V prvním prosincovém týdnu jsme se zajeli podívat na po-
hádku „Jak pejsek a  kočička slavili vánoce“ do  brněnského 
divadla Radost. Tentokrát divadelní představení probíhalo 
v muzeu loutek, kde jsme měli možnost prohlédnout si krás-
né loutky z  různých divadelních představení. První týden 
jsme zakončili mikulášskými dílničkami a mikulášskou nadíl-
kou, kterou pro naše děti připravili jejich starší kamarádi, uči-
telé ze ZŠ a také paní starostka se všemi zaměstnanci obce.

Na vánoční dílničky a besídku pro rodiče se děti nastroji-
li do kostýmů a společně s rodiči si zazpívali krásné vánoční 
koledy a  vyrobily skleněné svícínky. Všichni si také pochut-
nali na voňavých vánočkách, které dětem pomohly připravit 
a upéct paní učitelky a paní kuchařky. 

V dalších dnech navštívily děti místní kostel, kde jim hu-
debníci pro dotvoření atmosféry zahráli sváteční melodie. 

A potom už rozzářené oči našich nejmenších napjatě vy-
hlížely, jestli jim Ježíšek nadělí pod stromeček nějaké dáreč-
ky. A jejich očekávání se vyplnilo. S nadšením si hrály s nový-
mi hračkami, vyzkoušely kladinu i sedací soupravu a zabydle-
ly se v barevném domečku.

Princezničky z MŠ

Předvánoční besídka
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Po  vánočních svátcích jsme odpočinutí vstoupili do  no-
vého roku. Na svátek Tří králů přišly děti oblečené do králov-
ských kostýmů, vyrobily si královské koruny a  seznámily se 
s významem tříkrálové sbírky. Byli jsme pozváni do kostela, 
kde jsme mohli obdivovat dřevěný betlém za doprovodu hry 
na varhany. Nyní se již těšíme, co nám přinesou další mrazi-
vé dny.   

Pedagogičtí pracovníci 
MŠ Troubsko

Úspěšný nový rok a dostatek klidu, pohody a optimismu 
vám přejí všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Troubsko.                                        

Ivana Kašparová
ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

   Představujeme

S  paní Marií Procházkovou jsem se seznámila v  loňském 
roce na  vánočním jarmarku. Její výrobky se mi moc líbily 
a proto jsem se o nich a hlavně o paní Marii chtěla dozvědět 
více. Domluvila jsem si s ní předvánoční schůzku a výsledkem 
je pak následující povídání: 

Co vy a Troubsko?

Moje rodina z  otcovy strany pochází z  Troubska. Žiji 
v  Troubsku od  dětství, s  výjimkou několika let v  zahraničí, 
konkrétně v Anglii, a asi dvou let bydlení v centru Brna. Zno-
vu jsem se vrátila na „rodnou hroudu“ a založila vlastní rodi-
nu. Žijeme s mužem Michalem a dvěma dětmi (4,5 a 2 roky) 
v malém domku se zahradou a jsme tu spokojení a rádi. 

Jak jste se dostala ke keramice a co Vám přináší?

Do keramického kroužku jsem začala chodit už na střední 
škole. Tahle záliba mně vydržela dosud. Hlína je úžasný ma-
teriál. Je třeba použít jak sílu, tak jemnost, ale hlavně vlastní 
kreativitu. Ne náhodou se výtvarná tvorba (nejen s hlínou) 
stala i formou arteterapie. Člověk se oprostí od reality, pros-
tě tvoří. Soustředí se jen na danou věc a něco mu vzniká pod 
rukama. A pak je tu ještě moment překvapení, když nagla-
zovaný výrobek vyjde z pece. Ne vždy se věc povede. Pro-
to tyto chvíle milého překvapení někdy střídají také chvíle 
zklamání, ale tím je pak radost z  opravdu povedeného vý-
robku opravdovější. Keramika se tedy stala součástí mého ži-
vota a obohacuje nám jak dům, tak zahradu. Těší nejen do-
spělé, ale i děti. 

Věnujete se i jiným zálibám?

Než většinu mého volného času vyplnily děti, patřilo 
mezi moje koníčky ještě cestování a sport s přáteli (cyklisti-
ka, snowboarding, plavání, tanec, rekreační lezení). Teď už je 
to víceméně hlavně powerjóga, které zůstávám věrná také 
od střední školy. Větší cestování zatím spíše „visí na hřebíčku“, 
ale věřím, že další objevy náš ještě čekají, tentokrát už ve vět-
ším počtu, tedy s dětmi.

Cítíte se být odbornicí na keramiku?

To určitě ne, i když se keramice věnuji celoročně. Tradičně 
v září se těším do Kunštátu na tradiční hrnčířský jarmark. Ne-
jen v regionu Kunštátu, ale v podstatě v celé ČR se to dobrý-

mi keramiky jen hemží. Mnozí jsou pro mne vzorem a inspira-
cí a vždycky vidím, že je stále co se učit. Ať už jde o techniku 
točení na kruhu, alchymii glazur ve spojitosti s teplotami vý-
palu či jiné práce. Nebo například japonská keramika spojená 
s bonsajemi, kterou můžete každý rok v červnu vidět v par-
ku v Lužánkách, je také nádherným zážitkem. Fascinuje mě 
třeba i tzv. raku keramika. Když budu citovat webové stránky 
o technice pálení raku: 

Keramika RAKU prošla vývojem a  rozšířila se do  celého 
světa. Její princip zůstává stále stejný. Nejzajímavější je pro-
ces pálení. Z  pece plné ohně se vytahuje rozžhavená kera-
mika a prudce se chladí v redukčním prostředí. Při výrobě se 
misky dotknou všechny živly, a  pokud jsou spolu v  harmo-
nii miska nejenom, že nepraskne, ale získá neopakovatelnou 
 atmosféru okamžiku. Tento postup se nedá nikdy zopakovat 
se stejným výsledkem. V čajové misce je ukryt dotek přírody, 
dar země, energie ohně, závan větru, stopa plodů země, čisto-
ta vody. Záleží na každém dotyku a pohybu v čase. Je velkým 
potěšením držet v ruce misku, ve které je zakleto tolik energie 
v naprosté harmonii.

Takže se odbornicí určitě necítím, ale je to oblast, která 
mne zajímá a bavím se objevováním nových postupů, metod 
a jiných keramických souvislostí.

Má keramika ještě jinou spojitost s Vašim životem?

Jsem milovnicí čaje, takže tady se vlákno mých zájmů opět 
propojuje. Je totiž velmi důležité v čem se čaj podává a zda ča-
jová nádoba má nějakou duši. Navzdory ekonomickému vzdě-
lání a povolání sekretářky, nebo možná právě proto, v sobě ne-

přestávám hledat své „kre-
ativní já“, protože jsem po-
chopila, že prostě k  mému 
životu patří. Den, kdy aspoň 
dětem nenamaluju sněhulá-
ka nebo v  dnešní době po-
pulárního Batmana, nepova-
žuju za  plnohodnotný. Můj 
pozitivní vztah ke  keramice 
ovlivňuje většinu mého cho-
vání a jednání v životě.

(BK)
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   Co se v obci událo

5. ročník řemeslného vánočního jarmarku (6. prosince)

Obec Troubsko pořádala v prostorách Katolického domu 
v  neděli 6. prosince už pátý řemeslný vánoční jarmark. Fi-
nanční výtěžek z  dobrovolného vstupného byl věnován 
do ZŠ a MŠ Troubsko na nákup hraček a pomůcek pro děti. 
Jarmarku se zúčastnilo 18 vystavujících. Některé z nich jsem 
oslovila a požádala je o pár slov k jejich účasti na této akci: 

Jarmila Kadlecová, MŠ Troubsko

V letošním roce vystavuje Mateřské škola perníčky, svíc-
ny, těstovinové a  jiné ozdoby na  vánoční stromeček, ruč-
ně vyrobené vánoční stromečky, andílky, přáníčka a mnoho 
dalších drobných dárků. Přípravy na  jarmark začínají vždy 
začátkem listopadu a děti jsou nadšené, že se na atmosféře 
jarmarku mohou podílet nejen svým vystoupením v úvodu 
jarmarku, ale také vlastními výrobky. Mnoho dětí si při ná-
vštěvě jarmarku své výrobky pozná a nejraději by si je hned 
po vyrobení už v mateřské školce podepsaly. Pro vystoupe-
ní jsme s dětmi nacvičily živý obraz písně „Pásli ovce valaši“, 
který jsme doplnili o básničky a písničky. Své umění před-
vedlo 30 dětí v  kostýmech andělů, pastýřů a  členů anděl-
ského sboru.

Marcela Pillmayerová, Troubsko

Jarmarku se účastním počtvrté. Pro návštěvníky jarmarku 
jsem ušila jako každý rok anděly v různých velikostech, dále 
pak zvířátka a tašky. Největší zájem je o tašky, ať už nákup-
ní nebo malé kosmetické. Při šití nemám žádného pomocní-
ka a přípravné práce mi zaberou zhruba dva měsíce. Těším se 
na další ročník.

Hana a Tereza Kroupovy

Maminka Hana s dcerou Terezou (27 let) pro troubský jar-
mark napekly a ozdobily velké množství perníků. Návštěvní-
kům nabídly jejich různé tvary – rybičky, domečky, ptáčky, 
zvonečky apod. Výzdobě perníčků se věnuje paní Hana, a jak 
se svěřila, tak nejdůležitější je namíchat správnou cukrovo-
bílkovou polevu, která by měla na perníčkách vydržet bez ná-
sledků i několik měsíců. I když je pečení a zdobení práce ná-
ročná a vyžadující velkou pečlivost, obě se určitě zúčastní jar-
marku i příští rok.

Bronislava Záděrová, Židlochovice

Paní Záděrová jezdí v předvánočním čase do Troubska již 
několik let. Dříve spolupracovala s  troubskými zahrádkáři, 
nyní se pravidelně účastní řemeslného jarmarku. V  letošním 
roce jí výrazně při výrobě věnců a prodeji pomáhaly její dvě 
dcery Barbora (13 let) a Maruška (14 let). Návštěvníci jarmar-
ku si možná vzpomenou na rok 2012, kdy při jarmarku „pomá-
hala“ také třetí dcera, tehdy čerstvě narozená Karolínka. Zají-
malo mne jaká vánoční barva bude o vánočních svátcích 2015 
aktuální a podle vyjádření paní Záděrové by to měly být pří-
rodní barvy – bílá káva, šampaň nebo odstíny hnědé. Paní Zá-
děrová upřednostňuje při výrobě svícnů hlavně přírodní ma-
teriály, které se dají nasbírat v lese nebo na loukách a poté na-
sušit. Podle jejích zkušeností je životnost takto vyrobeného 
adventního věnce přibližně tři až čtyři roky. Hodně také zále-
ží na vhodném uskladnění, aby se do materiálu nepustili moli.

Manželé Vavruškovi, Troubsko

Paní Vavrušková s  manželem nabízeli návštěvníkům jar-
marku produkty vyrobené technikou „patchwork“ *), které 
nachází uplatnění v domácnosti nebo pro děti. Účastní se ne-
jen akce před vánocemi, ale výrobky nabízeli i na velikonoč-
ní výstavě. Výrobky šije paní Vavrušková v průběhu roku a pro 
letošní vánoce si připravila jako novinku levandulové pytlíč-
ky ve tvaru boty (Za sebe mohu říct, že se jedná o zdařilý nápad. 
Sama jsem si dvě boty koupila a obdarovala s nimi své blízké bě-
hem vánoc). V nabídce bylo možné najít např. drobné šperky, 
kované šperky či další textilní výrobky od jiných dodavatelů, 
se kterými paní Vavrušková spolupracuje.

*) Patchwork (anglicky patch – záplata, work – práce) je 
specifi cká textilní technika. Jedná se o  sešívání malých, růz-
ně barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzo-
ry. Výsledný patchwork může být použit samostatně, ale častěji 
bývá spojen v tzv. „sendvič“ (horní vrstvu tvoří patchwork, upro-
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střed bývá rouno a spodní vrstvu opět tvoří látka) a je ozdobně 
prošit drobnými stehy. Patchwork je dnes vnímán i jako svébyt-
ná umělecká technika. Díla vyrobená tímto způsoben si může-
me prohlédnout v předních světových muzeích a galeriích.

Obec Troubsko

Obec nabízela na  jarmarku první díl knihy „Troubsko – 
pohled do  historie a  současnosti“. Autory jsou Pavel Vele-
ba a Víťa Volánek. O knihu byl mezi návštěvníky velký zájem 
a mnoho z nich se už ptalo, kdy vyjde další díl. Celkem se pro-
dalo 60 publikací. Pro ostatní zájemce je kniha s prodejní ce-
nou 200 Kč k dispozici na Obecním úřadě u paní Šimečkové.

★ ★ ★

Pátý ročník řemeslného vánočního jarmarku se vydařil, což 
je vidět i na fotografi ích. Vyvrcholením akce bylo slavnostní 
rozsvícení vánočního stromečku na ul. Školní, kterému před-
cházelo hudební pásmo známých vánočních koled zazpíva-
né dětmi z MŠ a ZŠ Troubsko pod vedením paní učitelky M. 
Vackové.

Informace od vystavujících získala Blanka Končická, 
spolupořadatel akce

Vánoční Moravanka (12. prosince)

V  sobotu 12. prosince se v  sále Katolického domu konal 
koncert populární Moravanky Jana Slabáka. V  Troubsku již 
po třetí, ale tentokrát v jiném pojetí a s jiným organizátorem. 
Tentokrát byl koncert v režii obce a nutno říci, že potěšil ne-
jen milovníky dobré dechovky.

Na vánočně vyzdobené podium přišla svátečně oděná ka-
pela. I zpěváci nebyli tradičně v krojích, ale slavnostně oble-
čení. Pan kapelník si kromě zpěvu střihl i sólo na trubku. Byl 
skvělý, ani se nechce věřit, že v  letošním roce oslaví 75. na-
rozeniny. Celý koncert uváděla, svým podmanivým hlasem 
paní Ivana Slabáková a navodila pravou vánoční atmosféru.  
Kapela zahrála mimo své známé skladby, vycházející z  mo-
ravského folklóru, také koledy a  nádherné vánoční písně. 
Zvláště ty v podání zpěvačky Daniely Magálové byly úchvat-
né, až běhal mráz po zádech. 

Moravanka prostě zraje jako víno, o  kterém často zpívá 
ve svých skladbách. Byl to moc pěkný podvečer strávený se 
skvělými hudebníky. Zkrátka, příjemný předvánoční dárek 
od obce. Děkujeme.

Jaroslava Bartoňková, dopisovatelka
Petr Váňa, fotograf

Rozsvícení stromečku
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Živý Betlém na Veselce (22. prosince)

V úterý 22. prosince se konal na hřišti na Veselce již tradič-
ní živý Betlém. Tentokrát se nám přípravy moc nedařily. Pole-
va na perníčcích nechtěla schnout, měli jsme obavy z deště, 
hledali jsme nový hudební a pěvecký doprovod. Ale vše dob-
ře dopadlo. Přišlo hodně milých lidí, perníky se snědly i s ne-
doschnutou polevou, hudební doprovod a zpěv byl výborný, 
nepršelo a punč byl skvělý! Chci poděkovat všem těmto účin-
kujícím a přípravnému týmu. 

Přípravný tým tvoří: 
Předseda SK Veselka Pavel Rejda, Martin Sedláček, Radek 

Sedláček, Dalibor Sedláček. 

Účinkující:
Marie – Jana Urbánková; Josef – Martin Urbánek; Ježíšek – 

miminko z  Popůvek Emička Bučková; pasáčci – Radim Kaz-
da, Josef Urbánek, Zdeněk Sedlák; Betlémská hvězda – Mar-
tina Sedláková; tři králové – Marcela Helánová, Renata Blaho-
vá, Ivana Fretzerová; andělé – Andrea Tesařová, Tereza Nosko-
vá, Helena Sedláčková; nuzní - Blanka Helánová, Jitka Šustro-
vá, Hana Křivánková. 

Hudební doprovod – Veronika Tesařová; zpěv – Helena Ve-
verková.

Všem velice děkuji, že mají stále elán a chuť se na této pěk-
né vánoční akci podílet. Děkuji také všem, kteří se přišli podí-
vat a podpořili tak naši snahu.

                                                                                                       (HS)

   Knihovna informuje

Nové knihy v knihovně

Adler-Olsen, Jussi - Nesmírný

Oddělení Q se pod velkým tlakem vrací k 17 let starému 
a mimořádně tragickému případu dívky, která jednoho dne 
zmizela ze školy a později byla nalezena mrtvá vysoko ve vět-
vích stromu. Střízlivě uvažující Carl tentokrát čelí velice zá-
hadnému případu a  jeho protivník, zkušený manipulátor 
se železnou vůlí, chrání sebe i své blízké všemi dostupnými 
prostředky a nedopustí, aby se mu kdokoliv postavil do ces-
ty. V průběhu vyšetřování se Rose, Asad, Carl i nováček Gor-
don seznamují s prostředím alternativního přístupu k životu 
a osobitým způsobem se s ním vyrovnávají, zároveň však od-
halují staré tajemství, které hrozí položit čtyřlístek vyšetřova-
telů na lopatky.

 
Bjork, Samuel - V lese visí anděl 

Policejní detektiv Holger Munch se chystá do  důchodu, 
v  němž si chce užít vážnou hudbu, matematické hádanky 
a pokuřování cigaret. Jenže Norskem právě otřásají podivné 
vraždy šestiletých holčiček, které někdo obléká do bílých ša-
tiček a zanechává v lese s cedulkou „Cestuju sama“ na krku. 
Munch se tak musí postavit do čela speciální jednotky a hlav-
ně přesvědčit Miu Krügerovou, slavnou vyšetřovatelku, aby 
se vrátila do služby. Podaří se jim Norsko zbavit strachu z ob-
jevení dalších malých andělů v lese?

Fitzek, Sebastian - Izolovaný 

Koroner Paul Herzfeld najde v hlavě jedné velmi zohavené 
mrtvoly telefonní číslo své dcery. Hannah byla unesena a pro 
Herzfelda tak začíná děsivá hra na  honěnou. Únosce totiž 
na ostrově Helgoland přichystal další těla s  indiciemi. Herz-
feld ale nemá šanci se k novým informacím dostat, protože 
ostrov nacházející se na širém moři je kvůli orkánu odříznut 
od pevniny a většina obyvatelstva již byla evakuována. Kres-
lířka komiksů Linda, která našla mrtvé tělo na  pláži, je jed-
nou z mála osob, které na ostrově zůstaly. Herzfeld se ji snaží 
zoufale přesvědčit, aby dle jeho pokynů po telefonu provedla 
pitvu. Jenže Linda v životě nedržela v ruce skalpel, natož aby 
někoho pitvala…

Další knihy

Gabaldon, Diana – Cizinka. 
Hawkins, Paula – Dívka ve vlaku. 
King, Stephen – Právo nálezce.
Mazlíčci – Kniha pro děti. 

Vybrané statistiky za rok 2015

Registrovaní čtenáři – 89.
Výpůjčky – 1463:
•  Naučná literatura pro dospělé – 153.
•  Beletrie pro dospělé – 1020.
•  Naučná literatura pro děti – 20.
•  Beletrie pro děti – 270.
Počet knih v elektronickém katalogu – 4637.

Radek Sedláček, 
knihovník
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   Plánované akce

Tradiční troubský masopust (6. února) + Ostatková zá-

bava (9. února)

Milan Svěrák, pořadatel akcí

Limonádový Joe (jaro - termín bude upřesněn)

Na  jaro 2016 chystají zahrádkáři divadelní představení. 
Soubor z  Budišova nám předvede známou parodii na  wes-
tern „LIMONÁDOVÝ JOE“. Přesný termín představení včas 
oznámíme. Sledujte prosím naše webové stránky a nástěnky 
na obci. Občané jsou srdečně zváni. 

Pavel Doležal
jednatel ČZS Troubsko

   Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k  životnímu jubileu v  měsících 
únor a březen 2016 těmto spoluobčanům:

Slavomíra Vodáčková, ul. U dráhy ........................................  70 let
Jaroslav Konečný, ul. Nová  .....................................................  70 let
Jaroslav Mikulášek, ul. Vyšehrad  ..........................................  71 let
Helena Adamová, ul. Pod vinohrady  ..................................  71 let
Jindřiška Pazourková, ul. U rybníka  ....................................  72 let
Jana Široká, ul. Sadová  ............................................................  72 let
Václav Vyzibla, ul. Pod vinohrady .........................................  72 let
Marta Bednářová, ul. Pod vinohrady  ..................................  72 let
Libuše Rejdová, ul. Pod vinohrady  ......................................  72 let
Josef Křivánek, ul. Veselka  ......................................................  72 let

Otto Prokop, ul. Vyšehrad  .......................................................  73 let
Irena Haiserová, ul. Zahradní  .................................................  74 let
Elena Kamenická, ul. U dráhy  ................................................  74 let
Vladimír Bedřech, ul. U rybníka  ............................................  74 let
Josef Zavadil, ul. Nár.  Odboje  ...............................................  74 let
Jindřiška Bartoňková, ul. Nár.  Odboje  ...............................  75 let
Věra Tkáčová, ul. Nár.  Odboje  ...............................................  76 let
Karel Váňa, ul. Nová  ..................................................................  76 let
Vítězslav Žák, ul. Ostopovická  ...............................................  76 let
Jana Pelikánová, ul. Nár.  Odboje  .........................................  76 let
František Dujka, ul. Vyšehrad  ................................................  76 let
Marie Vágnerová, ul. U dráhy  ................................................  77 let
Josef Hofman, ul. Hodakova  ..................................................  77 let
Milan Pacner, ul. Zahradní  ......................................................  78 let
Vlasta Mahnová, ul. Jihlavská  ................................................  82 let
Schütz Vladimír, ul. Jarní  .........................................................  82 let 
Marie Chylíková, ul. U rybníka  ..............................................  83 let
Josefa Růžičková, ul. Pod vinohrady  ...................................  83 let
Libuše Velebová, ul. Pod vinohrady  ....................................  83 let
Růžena Tůmová, ul. Veselka  ...................................................  84 let
Olga Hamříková, ul. Nár.  Odboje  ........................................  84 let
Božena Machová, ul. Zámecká  .............................................  85 let
Olga Váchová, ul. U dráhy  .......................................................  87 let
Zdenka Pazourková, ul. Nár.  Odboje  .................................  88 let
Ludmila Kuklová, ul. Vyšehrad  ..............................................  93 let
Marie Tesařová, ul. Nár.  Odboje  ...........................................  97 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti do dalších let

                                                                       
Libuše Chaloupková,

matrikářka

Kdy přejí zastupitelé obce oslavencům?

Přát chodí oslavencům paní Helena Benešová a  Helena 
Sedláčková. Pokud není s oslavencem domluven přesný ter-
mín návštěvy, přejeme oslavencům 1 – 2 dny před datem na-
rozenin nebo 1 – 2 dny po datu narozenin, nebo v den naro-
zenin Termín je určen dle možností a volného času paní Bene-
šové a paní Sedláčkové.

Pokud by některý z oslavenců chtěl domluvit přesný ter-
mín návštěvy, kontaktujte prosím p. Chaloupkovou na matri-
ce OÚ – osobně nebo volejte na tel. č. 547 227 054.

(HS)

   Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v  této rubrice jsou 

uváděny subjektivní názory dopisovatelů, s  nimiž re-

dakční rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schop-

na ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená .

Zahrádkáře letos čekají oslavy

Český zahrádkářský svaz v  Troubsku oslaví letos 50 let 
od svého založení.

KK.A.T. Troubsko 
s podporou Podskaláku a Obce Troubsko 

po ádá   
 

TRADI NÍ TROUBSKÝ 
MASOPUST 

 
 

v sobotu  6.února 2016  od 9 hod. 
   

MASOPUSTNÍ 
        PR VOD MASEK  

 
 
 

v úterý  9.února 2016  od 20 hod. 
 

MAŠKARNÍ   
OSTATKOVÁ ZÁBAVA 

S  POCHOVÁVÁNÍM  BASY 
 

v  sále  Katolického  domu  v Troubsku 
 
 

Vstupné  60,- K            -masky  zdarma 
 

P im en   bohatá  tombola !         HHraje:  Kapela „Karla Pešla“ 
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Připomeňme si, jak to začalo. Dne 1. dubna 1966 se sešlo 32 
zakládajících členů a zvolili si svůj historicky první výbor ve slo-
žení: ing. Švestka, Tesař, Valeš, Pillmayer, Čoupek a Pluháček. Je-
jich prvním plánem činnosti byla starost o přidělené pozemky, 
náves obce a travnatý pás kolem potoka, kde tehdy kvetly růže. 
Objednávaly se stromky, hnojiva, rašelina a zemina pro členy. 
Tehdejší svaz byl velice aktivní, konalo se víc schůzí, přednášek 
a také promítání tematických odborných fi lmů. 

V roce 1970 byl zvolen nový předseda pan Alois Pelc. Or-
ganizace měla v té době i vlastní knihovnu a za menší poplat-
ky půjčovala členům odborné knihy a  časopisy. Roku 1972 
za předsednictví pana Antonína Kozla se začal pro členy ode-
bírat časopis Zahrádkář. Později byla knihovna ZO darová-
na do knihovny obecní, aby bylo knih více využito. Zahrád-
káři dodávali své výpěstky, hlavně ovoce do  základní školy 
a do sběrny, která tehdy v Troubsku existovala a byla hojně 
využívána.   

Od  roku 1976 do  roku 1979 se zúčastňovali členové ZO 
prací na výstavbě Mateřské školy a přístavby pošty, kde bylo 
odpracováno několik stovek hodin. Dále se prováděla vý-
sadba stromů a keřů kolem nové Mateřské školy. Roku 1980 
bylo již registrováno 82 členů ZO a na výroční schůzi v úno-
ru 1982 byl zvolen nový předseda ing. Jan Smrž. V těchto le-
tech probíhala v obci vždy na jaře soutěž o nejlepší předza-
hrádku a výherce byl odměněn knihou. V roce 1982 byly or-
ganizaci přiděleny nové pozemky v Popůvkách, které někteří 
členové užívají dodnes. Zahrádkáři prováděli v těchto letech 
také výstavy vlastních výpěstků, které byly kladně hodnoce-
ny občany obce. 

V roce 1987 byl na výroční schůzi zvolen současný předse-
da ZO ing. Vladimír Procházka a členům byly přiděleny k uží-
vání pozemky v Liškách (směrem na Omice). Celou tuto dobu 
byly organizovány několikrát do roka různé zájezdy na země-
dělské výstavy i po našich památkách. 

V  současné době je Český zahrádkářský svaz Troubsko 
jednou z mála organizací, která v obci funguje dodnes. Sice 
v menším počtu členů jako v minulosti, ale stále zajišťujeme 
různé drobné služby pro všechny občany, jako například ob-
jednávky stromků a keřů pro výsadbu (jaro – podzim), dále 
prodej konzumních a  sadbových brambor. Také pořádáme 
zájezdy, které se konají 2x za rok. V jarních měsících to bývá 
zájezd po krásách naši vlasti a na podzim se zájezd doplní ješ-
tě návštěvou nějakého vinného sklípku. Také jsme koncem 
roku pořádali přátelské posezení v Mateřské nebo Základní 
škole, spojenou s výrobou a prodejem různých svícnů, věneč-
ků a dalších ozdob symbolizující nadcházející dobu adventu 
a Vánoc. Bylo to hodně populární, ale od doby, co se na obci 
koná Vánoční řemeslný jarmark, už je to bezpředmětné.

Naše ZO má čtyřčlenný výbor, který se řídí pokyny územ-
ního sdružení Brno – venkov. Jednou ročně se koná členská 

schůze spojená s  přednáškou na  různé aktuální téma a  2x 
ročně je schůze výboru. Protože naši členové jsou převážně 
dříve narození, soutěžíme mezi s  sebou o  nejhezčí uprave-
nou předzahrádku a tímto přispíváme i k pěknému vzhledu 
naši obce v  péči o  zeleň. Také jsme pořadatelé divadelních 
ochotnických divadelních představení v  Katolickém domě. 
Hostují u nás různé soubory – divadlo Budišov, divadelní spo-
lek Kroměříž a  loni nás navštívil soubor „Stodola“ z Jiříkovic 
u Brna. Tímto také přispíváme ke kulturnímu vyžití občanů.

Rádi bychom mezi sebou přivítali nové členy, zvláště z řad 
nově přistěhovaných občanů za kostelem. Také bychom po-
třebovali omladit.

Kontakt na ČZS Troubsko: e-mail: 
zahradatroubsko@centrum.cz  

Mobilní telefony:  739 570 463 – ing. Procházka, předseda, 
731 563 994 – P. Doležal   

Pavel Doležal, jednatel ČZS Troubsko
foto: Markéta Zbíralová

★ ★ ★

                       Tříkrálová sbírka 2016

Milí sousedé, ve dnech 2. – 3. ledna proběhla v obci již tra-
diční Tříkrálová sbírka. Po loňské dobré zkušenosti s rozděle-
ním obcházení do dvou dnů, jsme sobotu koledovali v Troub-
sku a  v  neděli jsme obešli Veselku, ale ouha! Radostný po-
čátek a veselé poskakování našich a svěřených „Králíčků“ se 
v krátké době změnilo v zaraženost a leckdy i v pláč na krajíč-
ku. Překvapila nás totiž zima. Děti si teplým podzimem a po-
čátkem zimy ještě nezvykly chladu, nakonec to zaskočilo 
i nás dospělé. Zmrzlé prsty u nohou a posmrkávání byly prů-
vodním jevem ve všech skupinkách. Však se také jeden ne-
zahřeje popocházením od dveří ke dveřím, natož při čekání, 
otevře-li někdo, či ne. Také dětem nepřispěje k náladě, ote-
vře-li někdo a oznámí, že zásadně nic nedává, což je ale přece 
jen upřímnější, než když se někdo krčí za záclonou a dělá, že 
není doma – to pak je vysvětlování dětem ještě těžší.

A proto je ta letošní sbírka cenná. Nejen pro štědrost daru-
jících, ale i  pro podmínky, s  kterými „Králíčci“ museli bojovat. 
Takže dík patří Klaudince a Kristýnce Adamovým, Adamu Bru-
movskému, Míše Dobešové, Dušanu Jedličkovi, Andrejce a Ma-
rianu Jílkovým, Adélce a Davidovi Kadlecovým, Adélce a Mar-
tínkovi Královým, Valentýnce a Tobiáši Krulovým, Terezce Kuk-
lové, Honzíkovi a  Tomášovi Marčanovým, Adélce Sobolové, 
Janě a Petrovi Solaříkovým, Sašovi Svěrákovi, Katce Svobodo-
vé, Rozitce, Tadeášovi a Tobiášovi Turkovým, Přemkovi a Jind-
rovi Valovým a Martínkovi Vlachovi. Dále pak patří dík dospělá-
kům, paním a pánům, slečnám a mládencům, jmenovitě: Pav-
lovi Krulovi, Lucii Králové, Marcele Pillmajerové, Hance Proko-
pové, Martinovi Křivánkovi, Terezce Novotné, Evě Solaříkové, 
Kateřině Hájkové, Tomáši Svobodovi, Vendule Jedličkové, Vero-
nice Rejtarové, Janě Prokopové, Janovi Marčanovi, manželům 
Kadlecovým, vždy nasazenému náhradníkovi Milanu Svěrákovi 
a manželům Blažíkovým. Na polární základnu se proměnil do-
mek manželů Brumovských s  výběrem čtyř polévek, různých 
čajů a hromady cukroví z ruky Daniely Brumovské.

Zase se nám stalo to, co loňského roku. Někdo z nás nebyl 
doma, někoho jsme asi omylem vynechali. Na děti se nezlob-
te, musíme to příště zorganizovat ještě lépe. 

 Celkem se vybralo 46  500 Kč. Opět jsme poskočili výš. 
Možná to bylo i tím, že nám bylo před koledováním požeh-

Schůze zahrádkářů

Trikralova
sbirka
2016
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náno naším panem farářem, otcem Františkem Koutným, což 
dodalo našemu snažení důstojnosti a vážnosti. Leckomu by 
to mohlo pomoci najít i příště cestu k milosrdenství a pomo-
ci potřebným, což je koneckonců cílem Tříkrálové sbírky. Tak 
za rok zase! A třeba se nám podaří zlomit i tu pátou desítku!

Přemysl Blažík
organizační pracovník sbírky

★ ★ ★

Třídit je na  Brněnsku zase snadnější. Přibylo 240 no-

vých barevných kontejnerů 

Zase o  něco pohodlněji teď mohou třídit oby vatelé více 
než čtyřiceti obcí v okrese Brno-venkov. Autorizovaná obalo-
vá společnost EKO-KOM, a.s., do nich umístila 240 nových ba-
revných kontejnerů. Nejvíce, dva cet šest, jich přibylo do Ku-
řimi, osmnáct nových se ob jevilo v  Předklášteří, sedmnáct 
v  Oslavanech a  po  čtrnácti kontejnerech bylo rozmístěno 
ve Střelicích a Rosicích. Celkem se rozšíření sběrné sítě v re-
gionu týká 42 obcí.

 „Třídit odpad nebolí, lidi to nic nestojí a v konečném dů-
sledku tím pomáhají sami sobě a svým dětem. Dostatek ná-
dob na separovaný sběr je důležitou podmínkou. Ve spolu-
práci se společností EKO-KOM jsme také do domácností roz-
dali speciální tašky na třídění odpadu,“ řekl v letošní kampani 
na podporu třídění starosta Kuřimi Drago Sukalovský.

Dostatek kontejnerů znamená nejen větší množství vytří-
děných odpadů, ale i  jejich vyšší kvalitu. Ke konci loňského 
roku bylo v Jihomoravském kraji 30 082 ba revných kontejne-
rů. Jedno průměr né kontejnerové hnízdo nyní slouží přibliž-
ně pro 130 obyvatel. Ještě v roce 2005 to bylo 327. 

Třídění odpadů se stále více stává přiroze nou součástí ži-
votního stylu obyvatel kraje. „Jak vyplývá ze statistik naší 
společnosti, na jednoho obyvatele Jihomoravského kraje při-
padalo v uplynulém roce 19,4 kilogramu vytříděného pa píru, 
7,8 kilogramu plastu, 9,8 kilogramu skla a 0,3 kilogramu ná-
pojových kartonů. Oproti roku 2013 se průměrná výtěžnost 
uvedených druhů odpadů zvýšila o více než kilogram. To je 
růst vyšší, než je průměr v ČR. Ještě lépe to dopadlo u plastů, 
kde je meziroční nárůst výtěžnosti dvojnásobný oproti prů-
měru ČR,“ popsal výsledky třídění v kraji Milan Hroudný, regi-
onální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. 

Statistika je každým rokem lepší i v celé České republice. 
Už 72 % obyvatel pravidelně třídí odpady. Tři čtvrtiny veške-
rých po užitých obalů uvedených v roce 2014 na trh byly vy-
tříděny a recyklovány. Třídění a recyklace odpadů mají beze-
sporu pozitivní vliv na životní prostředí. Dokazují to také od-
borné studie LCA, které zkoumají ži votní cyklus a dopad oba-
lů z různých mate riálů na českou přírodu. Tříděním a recykla-
cí obalových materiálů se podařilo v roce 2014 snížit produk-
ci skleníkových plynů o zhruba jeden milion tun CO2 a uspořit 
tolik energie, kolik v průměru spotřebují všechny domác nosti 
jednoho kraje v ČR. Ročně se například díky třídění a recyklaci 
papíru podaří ušetřit více než 1 800 000 stromů. Tříděním od-
padů se také podařilo zachránit přes 25 km2 přírody. Pozitiv-
ních vlivů je skuteč ně mnoho, proto má smysl odpady třídit.

Právě k  tomu kromě nových sběrných míst měla přispět 
i kampaň Jihomoravského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. Ta 
se snažila lidem vysvětlit, že odpovědné nakládání s od padem 
přináší užitek každému. Tomu od povídalo také motto kampa-
ně: „Záleží na vás.“ Každý svým chováním může ovlivnit, jestli 
ho přede dveřmi domova bude čekat příroda, nebo haldy od-

padků. Přitom stačí málo: Třídit a ujít čas od času necelých sto 
metrů k nej bližším kontejnerům,“ dodává Milan Hroudný.

Lukáš Bláha
Account manager X Production s.r.o.

★ ★ ★

Domov pro seniory Akátový dům má za  sebou první 

rok provozu

Akátový dům stojí v centru Rajhradu na ulici Městečko č. 
52. V  bytech bydlí jak soběstační senioři, kteří využívají zá-
kladních služeb pečovatelek a oceňují hlavně pestrý kulturní 
a společenský život, tak senioři, jejichž zdravotní stav vyžadu-
je celodenní pečovatelskou péči. 

Jak vyplývá z rozhovoru s obyvateli Akátového domu, žijí 
si zde spokojeně. Třeba takový pan Dohnal žil 30 let v Brně 
a  jak tvrdí, má rád okolo sebe lidi, se kterými se může ba-
vit. Když potřebuje na  chvíli změnit prostředí, vyrazí na  vý-
let do Brna nebo za bratrem na Znojemsko. Na otázku, jak se 
mu zde žije, říká: „Pořád se tady něco zajímavého děje. A jsou 
tady lidi, můžu se vykecat. Já jsem ten typ, co nezavře hubu, 
jak se říká.“ Z jeho řeči je cítit spokojenost.

Akátový dům je sice domov pro seniory, ale přes svoji krát-
kou existenci se již stačil představit i širší veřejnosti jako raj-
hradské kulturní centrum. Vedení domova připravuje na kaž-
dý měsíc kolekci zajímavých a různorodých akcí, přednášek 
a koncertů. 

Vedení domova hodnotí první rok provozu jako velmi vy-
dařený. „Podařilo se nám vytvořit kolektiv příjemných a zku-
šených pečovatelek, které zvládají jak náročné situace, tak 

Obec Troubsko získala z uvedeného projektu čtyři kontej-

nery, které jsou umístěny ve dvou hnízdech - u kostela na ul. 
Ostopovická a u autobusové zastávky na ul. Zámecká.

(BK)
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i zábavu a aktivizace klientů.“ Domovu se za krátkou dobu své 
existence podařilo získat dobré jméno a díky tomu je volných 
už jen několik posledních bytů.

Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; telefon: 776 479 455; 
www.senbydleni.cz

Bronislava Migotová
vedoucí Akátového domu

★ ★ ★

 Léto v lesní školce? Přihlaste se včas, právě vyplouvá-

me!

Hledáte pro vaše nejmenší zajímavý program v době let-
ních prázdnin? Lesní školka „V  Závětří“ nabízí na  táborech 
dobrodružství, hry, pohyb, řemesla i  průzkum přírody. Již 
nyní můžete své děti ve věku tři až sedm let přihlásit na ně-
který ze sedmi příměstských táborů, které se konají v Bystrci 
u Žebětínského rybníka. Tábory budou probíhat vždy pondě-
lí – pátek od 8 do 16.30.

TERMÍNY 

11. 7. – 15. 7.  Šikovné tlapky v pohádkách 
18. 7. – 22. 7.  Chaloupka pod vrškem 
25. 7. – 29. 7.  Chaloupka pod vrškem 
 1. 8. –  5. 8.  Devatero řemesel 
 8. 8. – 12. 8.  Ve víru živlů 
15. 8. – 19. 8.  Šikovné tlapky v pohádkách 
22. 8. – 26. 8.  Pravěké dobrodružství

Zdá se vám léto krátké? Máte rádi přírodu a  líbí se vám 
myšlenka, že vaše dítě stráví venku celý rok? Pokud ano, pak 
přijďte ve čtvrtek 10. března do „Závětří“ na Den otevřených 
dveří.

Možná zjistíte, že se vám u nás líbí tak, že využijete někte-
rou z  našich nabídek. Nabízíme program pro předškoláčky, 
rodiče s dětmi od dvou let a na jaře 2016 otvíráme novou tří-
du. Více na www.vzavetri.cz.

Dita Majerová
koordinátor příměstských táborů a průvodce

★ ★ ★

   Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 123: Život není náho-

da, ale volba. Nejdůležitější není co se děje, ale jak si s tím 
poradíme

Úspěšné luštitelky jsou: N. Vařílková, M. Zbíralová a M. Ku-
čerová.

Co nás čeká v roce ohnivé Opice

Měl by nás čekat .......... (1. část tajenky) rok 2016 a rozhod-
ně bychom měli být připraveni na  různé změny. Při všech 
těchto přicházejících změnách je třeba jim jít naproti, avšak 
nerozhodovat se bez rozmyslu, nerozvážné činy mohou při-
nést smutné výsledky.

V roce 2016 je možné vydělat a ušetřit spoustu peněz. Opi-
ce je na  peníze .......... (2. část tajenky) a  ve  fi nančních otáz-
kách opatrná. Zacházíte-li se svými fi nancemi nezodpověd-
ně, pak byste měli v tomto roce více přemýšlet, neboť Opice 
má velmi nerada zbytečné a prázdné plýtvání penězi. Neu-

úprk

plavecký styl

část závodu
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šachovnicová fi gurka

dívčí jméno (13.10.)
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vážené jednání s penězi by se vám mohlo poměrně nevypla-
tit, pozor na ztráty! Ti, kteří však k fi nancím budou přistupo-
vat s rozumem a patřičnou rozvahou, mají šanci získat velké 
zlepšení a stabilitu ve fi nanční sféře.

Rok ohnivé Opice dává velkou šanci získat spřízněnou duši 
a  .......... (3. část tajenky) těm, kteří hledají. Ti, kteří rodinu již 
mají, mohou očekávat, že se jejich vztahy a pouta ještě více 
posílí. Opice příliš netoleruje frivolní a milenecké vztahy, ale 
nabádá spíše k vážným partnerstvím, manželství a na prvním 
místě jsou pro ni rodinné záležitosti.

Opice není konfrontační. Nad svoje neúspěchy a  omy-
ly se dokáže s lehkostí a vtipem povznést, jen v dalším kole 
je již obratnější. Rok ohnivé Opice podle čínského horosko-
pu je jednoznačně o velkém posunu vpřed. Opice vládnou-
cí tomuto roku je nakloněna vynalézavým řešením. Tento rok 
však přeje i  moudrosti a  uvážlivosti, přespříliš hazardní hry 
a podniky budou odsouzeny k neúspěchu.

Vyluštěnou tajenku zasílejte na e-mail zpravodaje do 20. 
února.

(BK)

   Zdravý životní styl

PŘEDSEVZETÍ PRO ZDRAVÍ TĚLA I DUCHA 

Pro toto číslo jsem vybrala článek, který mě natolik zaujal, 
že stojí za to podělit se o něj v původním znění s vámi.

Autorem je Ing. Hana Fedora Smejtková, uveřejněn byl v ča-
sopise Meduňka

Čas od času během období, nebo třeba na konci roku, 

se mnozí nevyhnou bilancování - uvažujeme nad tím, co 

bylo a  často také nad tím, co v  budoucnu udělat jinak 

nebo lépe. Nebo co naopak už nedělat... 

Nechte se inspirovat následujícím desaterem
1. Budu víc odpočívat

Je jasné, že lenochům a povalečům se toto předsevzetí líbí 
(ti by si ho měli změnit na: „Budu aktivnější“). Je určeno hlav-
ně pro ty, kteří se pořád za něčím honí, nikdy nejsou hotovi 
a stále je pronásleduje nějaké MUSÍM. Odpočinek je důleži-
tý pro načerpání nových sil, pro vyrovnání energií jin a jang 
a pro celkovou regeneraci těla i duše. V rámci harmonie je po-
třeba si uvědomit, že jsme na světě, abychom DĚLALI i BYLI. 
Zákon rovnováhy je nemilosrdný: nebudeme-li odpočívat 
dobrovolně, hrozí nám odpočinek vynucený (úraz, nehoda, 
nemoc). To přece nemáme zapotřebí. 

2. Budu se víc usmívat

Výraz naší tváře je pohledem do  naší duše. Podívejte se, 
jak se po ránu usmívají malé děti a jejich výraz vyjadřuje ra-
dost z nového dne. Pak to srovnejte s cestujícími v hromadné 
dopravě, kteří se tváří naštvaně, zdrchaně a otráveně – myslí-
te, že s takovým postojem k životu mohou prožít pěkný den? 
A jaký život chcete vy? Usmívejte se sami na sebe do zrcadla, 
na své blízké, na přátele, ale i na neznámé, dokonce i na šéfa 
nebo přísného úředníka za přepážkou. Je to ta nejlepší takti-
ka pro komunikaci s okolním světem i sebou samými.  

3. Každý den si dopřeji nějakou radost

Radost a spokojenost je základ našeho života. Pokud máte 
ve zvyku na sebe zapomínat, dejte si za úkol každý den si udě-

lat nějakou radost. Nabídka je široká: posezení s přáteli, zakou-
pení módního výstřelku, anebo třeba procházka v lese, důleži-
té je si radost dovolit a plně užít. Pro kontrolu si to pak odškrt-
něte v diáři, o víkendu překontrolujte a  třeba v neděli si do-
přejte těch radostí více, abyste dodrželi stoprocentní průměr. 

4. Odnaučím se říkat „hrozně“ a „strašně“

Určitě vám nesděluji novinku, jak se v běžné mluvě spo-
lu perou slova jako je strašně a hrozně s pozitivními přívlast-
ky a hodnoceními typu: strašně krásný, hrozně jsi mi pomohl, 
šíleně tě miluji, apod. Zamyslete se nad tím, co vlastně chce-
te sdělit, že se vám to líbí nebo je to strašné? Z vlastní zkuše-
nosti vím, že když se rozhodnete tato „strašná“ slova nepou-
žívat a věnujete pozornost tomu, co říkáte, začnete se poma-
lu opravovat a po pár týdnech už nebudete mluvit „strašně“ 
hezky, ale moc hezky. 

5. Budu trávit víc času se svými blízkými

Doba je hektická, nestíháme a jsme vystaveni nadměrné-
mu stresu, pořád na něco nemáme čas. S tím je potřeba se 
smířit, že holt nemáme šanci stihnout vše, co jsme si určili. Zá-
roveň si však můžeme přehodnotit priority a dávat si pak po-
zor, abychom kvůli sice aktuálním, nicméně ne životně důle-
žitým MUSŮM nezanedbávali to, co je pro nás důležité, udr-
žování vztahů se svými blízkými. Dovolte si přijmout fakt, že 
zahrát si „Člověče nezlob se“, se svými dětmi je mnohem dů-
ležitější než vypracování stopadesáté analýzy. 

6. Budu žít v pravdě a upřímnosti

Přiznejme si, že mnozí žijeme ve  lži. Stále se na něco vy-
mlouváme, mlžíme, někteří dokonce cíleně lžou a podvádě-
jí a ještě to považují za nutnou strategii v oblasti podnikání. 
Lžeme však i svým dětem, partnerům a mnohdy i sobě: „Ne-
vadí mi to…, Ano, máš pravdu…, Samozřejmě to ráda udě-
lám…, Nemůžu, protože musím…“ Zkuste se nad tím zamys-
let a reagovat přirozeně. To neznamená, že každému na sebe 
vše prozradíte, ale nelžete. Zároveň nezavírejte oči před reál-
nými skutečnostmi a zaujímejte stanovisko ke všemu kolem 
nás. Svůj názor pak s citem a taktem sdělte okolnímu světu. 

7. Přestanu se obviňovat

Nikdo není dokonalý a je na čase skoncovat s negativním 
sebehodnocením. Vždyť přece nic neděláme s  úmyslem to 
zkazit! Dovolte sami sobě být nedokonalí, připusťte, že máte 
právo na občasnou chybu či omyl. Vždy činíme tak, jak v dané 
chvíli nejlépe umíme. Vše se děje právě tak, jak má, abychom 
se něco nového naučili a měli možnost se posunout ve vývoji. 
Největší chybou je pak brát na sebe pocit viny za osud někoho 
jiného, každý si svůj osud vytváří sám a navíc: vina neexistuje. 

8. Dovolím si projevovat své emoce

„Nebreč! Nech toho! Nedej na sobě nic znát! Ovládej se!“ – 
Když tyto výroky z dětství spojíme s různými negativními zá-
žitky z minulosti, může se nám zdát nejvýhodnější své emo-
ce potlačovat, abychom nebyli moc zranitelní. Zároveň se tak 
ale stáváme nečitelnými pro své okolí, ani naši nejbližší pak 
nemusí rozeznat, co se nám líbí a co ne. Tváříme se, jako že se 
nic neděje, ať už nám někdo ubližuje nebo naopak zažíváme 
něco úžasného. Odložme masky a otevřeme své duše. Dovol-
te sobě i svému okolí prožít emoce tak, aby vás při smutku 
mohl někdo pohladit nebo se s vámi šťastnými radovat. 

9. S plným vědomím budu naplňovat své potřeby

Známý vesmírný zákon říká: „Co vysílám, to přitahuji“ a pla-
tí to i v opačné poloze: „Co přijímám, to vyzařuji“. Proto když 
se uskromňujeme, byť z nejušlechtilejších důvodů, vyzařuje-
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me neuspokojení a tyto vibrace se šíří kolem nás a vytváří at-
mosféru nepohody. Naopak, jsme-li šťastni a  spokojeni, ko-
lem nás se vytváří pozitivní vibrace pohody. Takže kdo chce 
zvýšit pozitivní vibrace našeho světa, musí začít sám u sebe. 
Čím spokojenější a šťastnější budeme, tím lepší bude naše ži-
votní realita. 

10. S láskou budu pečovat o své tělo a duši

Hlavní energií nové doby je LÁSKA. A všichni už víme, že 
než jí začneme šířit kolem sebe, je třeba věnovat ji sami sobě. 
Přestaňme už hledat výmluvy a vznešená zdůvodnění, proč 
to neděláme a začněme se vědomě věnovat sami sobě. Las-
kejte svou duši i své tělo knihami, hudbou, masážemi, úpra-
vou stravy, cvičením aj. Technik, metod a způsobů k této péči 
je široký výběr, každý si najde to své. 

Začít můžete kdykoli. Je na  vás, zda si vyberete všech-
na nebo jen některé předsevzetí. Jejich poselstvím je, že to 
všechno můžete dokázat, když budete chtít. 

(EŠ)

   Troubský hrnec

Domácí knedlík

Přísady: 600 g hrubé mouky, špetka soli, 
1 žloutek, kostka droždí (42 g), 2 – 3 rohlíky 
nakrájené na kostičky (mohou se opéct), 3/8 l 
vlažného mléka

Postup: nejdříve zaděláme těsto – necháme vzejít kvásek 
z mléka, droždí a špetky cukru. Kvásek pak smícháme s mou-
kou, do které jsme dali špetku soli a žloutek. Vypracujeme těs-
to (nyní bez rohlíků) a necháme kynout. Až těsto vykyne, při-
dáme do  něj nakrájené rohlíky a  opět necháme vykynout. 
Po vykynutí z těsta vytvoříme 5 kusů knedlíků, které opět ne-
cháme nakynout. Vaříme v  osolené vodě 10 minut. Krájíme 
nití.

Prokládaný salát

Přísady: sterilovaný celer (nastrouhaný), 20 dkg šunky – 
nakrájené na kousky, 1 konzerva ananasu, 1 konzerva kukuři-
ce, 3 jablka – nakrájet na kostičky, 1 pórek – nakrájený na ten-
ké plátky, majonéza, tatarská omáčka, 20 dkg nastrouhané-
ho tvrdého sýra

Postup: do mísy vrstvíme na sebe (vždy jednu vrstvu, čili 
všechno množství) – celer, šunku, ananas (bez šťávy), kukuřici, 
nakrájená jablka, plátky pórku, majonézu a tatarskou omáčku 
dle chuti v poměru ½ + ½ a nastrouhaný sýr. Takto po vrst-
vách naskládané uložíme na 24 hodin do ledničky. Před po-
dáváním celou mísu promícháme. Salát se může jíst s  peči-
vem i bez pečiva.

Dobrou chuť.
 (HS)

   Jak se máte, sousede?

Zdravím všechny sousedy v novém roce, který by měl být 
vzhledem k  různým předpovědím docela úspěšný. Jednak 
proto, že je číslo tohoto roku sudé a  podle čínského horo-
skopu máme rok ohnivé Opice, což je rok, kdy je možné té-
měř všechno. Je to období mnohých šancí a úspěchů. Ohni-

vá Opice je totiž bystrá, hbitá, inteligentní a nikdy se nevzdá-
vá. Doufám, že ta bystrost, inteligence a třeba i trošku vstříc-
nosti vstoupí v  tomto roce do  všech lidí, kteří při cestování 
v  hromadné dopravě hrají tzv. „Pštrosí hru“. Sedí na  sedač-
kách, hlavy mají zapadlé mezi rameny, nic nevidí a nepustí ni-
koho staršího sednout ani za nic. Možná jim křivdím, možná 
mají zesláblé krční svaly a neudrží hlavu ve vzpřímené poloze, 
aby mohli vidět starší spolucestující. Naštěstí jsou mezi nimi 
samozřejmě také výjimky, které se dokáží rozhlédnout a mís-
to na sedačce uvolnit, ale těch je jako šafránu. Doufejme tedy, 
že se tento stav v novém roce ohnivé Opice změní.

Pokud byste milí sousedé, chtěli potkat milé a veselé lidi, 
zajděte si na některý z plesů v naší obci. Takový Folklórní ples 
vás opravdu pobaví, zejména pokud máte rádi lidové písnič-
ky, kroje a vínko. Nálada je veselá. Když vidíte kolik lidí, ať už 
starších či mladších, ať už v kroji nebo v civilu, si rádo zatancu-
je Moravskou besedu s elánem a s úsměvy na rtech, hned se 
vám zlepší nálada. A to si ještě poslechnete krásné tóny cim-
bálu. Všem vřele doporučuji. Ale každý ples má příjemnou at-
mosféru, takže sousede, hurá na plesy! Nebo už jste na nich 
byli?

(HS)

   Inzerce

�  Prodej medu přímo od včelaře z Vysočiny. Med lesní (me-
dovicový, tmavý) 130 Kč / kg. 

Kontakt: Šmahlíková Eva, Troubsko, tel. 602 874 958 

www.selfnet.cz

SKUTEČNĚ 
RYCHLÝ INTERNET
Vyberte si i vy tarif podle svých potřeb

Gepard štíhlý
Internet Optik

km/h
Mb/s120

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

VEŠKERÝ ČERNOBÍLÝVEŠKERÝ ČERNOBÍLÝ
I BAREVNÝ TISK,I BAREVNÝ TISK,
DO FORMÁTU A2

Podolí u Brna 115
PSČ 664 03

Telefon:

544 228 378
E-mail:

protissro@volny.cz

www.protissro.cz

www.brno-tisk.cz
NAVŠTÍVENKY 

DO HODINY!!!

�  vydavatelství, nakladatelství, ISBN 

�  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
�   nízkonákladový barevný digitální tisk

vše včetně knihařského zpracování, perforace, spirálování, výseků a číslování


