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     Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,

tak skončilo léto a nastává podzim. Vrátili jsme se z dovo-
lených a děti z prázdnin zpět ke svým povinnostem. Přivíta-
li jsme naše malé prvňáčky, pro které to byl významný den. 
A tak jsme jim ho ještě více umocnili, třeba i tím, že v místním 
rozhlase jsme jim na  první cestu do školy zahráli do kroku. 
Na  slavnostním zahájení dostalo všech 14 prvňáčků krásné 
knihy s  věnováním, které jim už navždy budou připomínat 
tento důležitý den.

Pro děti obec připravila na rozloučení s prázdninami „Vo-
jenskou akademii“ s  mnoha soutěžemi, odměnami, výstav-
kou vojenské techniky a seskokem parašutistů. Tato tradiční 
akce se koná již několik let a těší se velkému zájmu nejen dětí, 
ale rovněž rodičů, což mně dělá opravdu radost.

V minulých dnech jsme si připomněli již 777. výročí od prv-
ní písemné zmínky o obci. Naleznout ji můžeme na obchodní 
listině krále Václava I., kde je uveden a podepsán jako svědek 
Robertus de Trubzco, nižší šlechtic, který však nebyl jediný 
vlastník celé vesnice. Pozdější prameny dosvědčují, že se dě-
lilo mezi více majitelů. Název obce je tedy tvořen ze staročes-
kého trúba – trouba, které souviselo s úzkým vodním tokem 
a příponou – sko, Troubsko.

Díky bohaté historii je v  obci dodnes dochováno nejen 
mnoho historických památek, ale dodržují se zde staré tra-
dice. Zvláště pak folklorní, kterou zastupuje na prvním místě 
– Podskalák, který byl založen v roce 1980 a díky všem zapá-
lených členům i nečlenům pokračuje v tradicích i dnes. A to 
nejen pořádáním „Svatodušních slavností“, ale také pořádá-
ním „Starých hodů“.

V průběhu letních měsíců fungovala obec stejně jako jin-
dy. Pokračujeme v započaté práci, jako je například dokončo-
vání výstavby splaškové kanalizace za kostelem, což je naše 
největší investice. V budově školy byla rekonstruována kotel-
na, včetně nových rozvodů a nových radiátorů. S tak velkým 
zásahem v budově školy souviselo mnoho dalších stavebních 
a jiných úprav, například se opravila dlažby v chodbách, po-
ložilo nové linoleum ve  třídě a  celá škola byla vymalována. 
Cílem bylo, aby byla budova připravena na nový školní rok. 
Další velkou akcí, velmi potřebnou a  dlouho plánovanou, 
bylo položení nového povrchu na místní komunikaci na Ve-
selce. V budově mateřské školky zase vznikla nová přípojka 
splaškové kanalizace k  místnosti, kde je umístěna škrabka 
brambor. 

A tak bych mohla dále pokračovat. Co víc si přát? Snad jen, 
aby se nám všem v naší obci dobře žilo a dařilo.

Irena Kynclová 
Starostka obce Troubsko

     Obecní úřad informuje

USNESENÍ  ke  IV. zasedání zastupitelstva Obce Troub-

sko ze dne 25. června 

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Schvaluje:

Usnesení č. IV/2 – doplnění programu o bod 9a  – smlouva 
o právu provést stavbu na p. č. 1513/10   a 1513/11 a 14a – do-
datek č. 1 ke smlouvě o dílo o poskytování komplexních slu-
žeb v odpadovém hospodářství s fi rmou van Gansenwinkel.

Usnesení č. IV/2 – program jednání doplněný o bod 9a, 14a.

Usnesení č IV/2 – způsob hlasování zvednutím ruky.

Usnesení č. IV/2 – diskusi k jednotlivým bodům programu 
pro členy i pro veřejnost

Usnesení č. IV/4 – darovací smlouvu na pozemky p. č. 969/4 
o výměře 42 m2, p. č. 969/12 o výměře 25 m2, p. č. 969/13 o vý-
měře 26 m2 a p č. 969/14 o výměře 40 m2. ZO pověřuje sta-
rostku obce k podpisu smlouvy.

Usnesení č. IV/5 – smlouvu o  zřízení věcného břemene 
na stavbu vodovodního řadu v délce 75,73 m na p. č. 1408/13 
při ul. Družstevní. ZO pověřuje starostku obce k  podpisu 
smlouvy.

Usnesení č. IV/6 – smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne na  stavbu splaškové kanalizace v  délce 78,16 m na  p.  č. 
1408/13 při ul. Družstevní. ZO pověřuje starostku obce k pod-
pisu smlouvy.

Usnesení č. IV/7 – smlouvu o  zřízení věcného břeme-
ne na  stavbu vodovodního řadu dle GP na  pozemku p.  č. 
1260/1 ul. Stromovka. ZO pověřuje starostku obce k podpisu 
 smlouvy.

Usnesení č. IV/8 – smlouvu o právu provést stavbu inženýr-
ských sítí na pozemku p. č. 1516/1 a p. č. 1517/1 – ul. Lišky. ZO 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.

Usnesení č. IV/9 – smlouvu o právu provést stavbu komu-
nikace a  inženýrské sítě na  pozemku p.  č. 1513/2, 1513/10, 
1513/11, 226/1, 1513/8, 1513/1 – lokalita „za farou“. ZO pově-
řuje starostku obce k podpisu smlouvy.

Usnesení č. IV/9a – smlouvu o právu provést stavbu inže-
nýrských sítí na pozemku p. č. 1513/10 a 1513/11 v  lokalitě 
„za farou“. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.

Usnesení č. IV/10 – smlouvu o uzavření budoucí darovací 
smlouvy na stavbu „prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. 
U dráhy“. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.

Usnesení č. IV/11 – smlouvu o podmínkách zřízení stavby 
a jejího provozu-stavbu splaškové kanalizace ul. Polní, Troub-
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sko, na pozemcích p. č. 1273, 1269, 1274/2, 1275/2, 1268. ZO 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.

Usnesení č. IV/12 – poskytnutí úvěru z FRB paní L. Mífkové 
na výměnu střešní krytiny a okapů v částce 50 000 Kč.

Usnesení č. IV/13 – změnu katastrální hranice pozemku 
p. č. 1315/2 v celkové výměře 1643 m2 – orná půda, z kata-
stru Obce Troubsko do katastru Obce Popůvky. ZO pověřuje 
starostku obce k podpisu dohody o změně katastrální hrani-
ce mezi Troubsko a Obcí Popůvky. 

Usnesení č. IV/14 – vyvěšení záměru na prodej pozemků 
p. č. 472/2 o výměře 25 m2, který vznikne z p. č. 472., pozemek 
p. č. 1552/10 o výměře 27 m2, který vznikne z p. č. 1552/1., 
a p. č. 1517/5 o výměře 12 m2.

Usnesení č. IV/14a – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v po-
skytování komplexních služeb v  odpadovém hospodářství 
s  fi rmou van Gansenwinkel. ZO pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy.

Usnesení č. IV/15 – rozpočtové opatření č.1/2014.
Usnesení č. IV/16 – závěrečný účet Obce Troubsko za rok 

2013 bez výhrad.
Usnesení č. IV/17 – 15 členů ZO na volební období 2014-

2018.

Bere na vědomí:

Usnesení č. IV/3 –  z  minulého zasedání nebyly uloženy 
žádné úkoly.

Usnesení č. IV/18 – zprávu o investičních akcích – stav k 25. 
červnu.  

Určuje:

Usnesení č. IV/2 – návrhovou komisi pana Rybu a pana Vo-
lánka, ověřovateli zápisu paní Končickou a ing. Kamenického.

 (OÚ)

★ ★ ★

Vážení občané,

rada obce Troubsko se rozhodla rázně bojovat proti vtíra-
vým podomním prodejcům nařízením obce, kterým se vy-
dává tržní řád - Nařízení obce Troubsko č. 2/2014, kterým 

se vydává tržní řád – viz dále. Toto nařízení bylo zveřejněno 
na úřední desce obce i je trvale přístupné na webových strán-
kách www.troubsko.cz v sekci vyhlášky a nařízení.

V případě, že vás podomní prodejce navštíví (nebo si všim-
nete, že se po obci tito prodejci pohybují a navštěvují obča-
ny), volejte ihned Policii ČR na čísle 158 (policie bude vždy 

potřebovat alespoň 1 svědka). 

Nařízení obce Troubsko č. 2/2014, kterým se vydává 

tržní řád 

Rada obce Troubsko se na svém zasedání dne 9. 6. 2014 
usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů, a v souladu s §11 odst. 1 a §102 odst. 
2 písm. d) zákona č.128/2000Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

1. Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto 

účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 
zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby pouze 
na veřejném prostranství na části pozemku p. č. 1493 v k. ú. 

Troubsko –průjezd mezi ul. Školní a ul. Nár. Odboje u zdi bu-
dovy Školní 60/1, viz příloha č. 1, která je zveřejněna na webu 
obce.

2. Jedná se pouze o místo dočasné.

Článek 2

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro 

nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

1. Kapacita tržního místa v článku 1 tohoto nařízení je sta-
novena na 1 prodejní místo.

2. Místo pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn jeho řádný a neruše-
ný provoz, mezi prodejním místem a průjezdem musí být vy-
tvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna 
požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.

Článek 3

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro 
nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Tržní místo uvedené v článku 1 tohoto nařízení může být 
provozováno po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování 
služeb je od 8 – 16 hodin.

Článek 4

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti místa pro na-
bídku, prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatelé, prodejci zboží a  poskytovatelé služeb 
na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
jsou povinni: 

a)  zabezpečovat čistotu, pořádek a bezpečnost prodejní-
ho místa,

b) zabezpečovat trvalý a řádný klid,
c) průběžně odstraňovat odpad,
d)  zachovat volný průjezd mezi ulicemi Školní a Nár. Od-

boje
e)  k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb uží-

vat jen místo k tomu určené
f )  před začátkem prodeje nebo poskytováním služeb se 

ohlásit na obecním úřadu a zaplatit poplatek za užívání 
veřejného prostranství.

Článek 5

Pravidla, která musí dodržet provozovatel míst pro na-

bídku, prodej zboží a  poskytování služeb k  zajištění je-

jich řádného provozu

Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytová-
ní služeb je povinen:

- zveřejnit tržní řád
-  vést řádnou evidenci prodejců zboží a  poskytovatelů 

služeb včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či 
poskytované služby

-  prodejní místo provozovat v souladu s tímto tržním řá-
dem

-  dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje.

Článek 6

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se 

toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování 
služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kul-
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turních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního 
a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při 
pořádání těchto akcí, na prodej v pojízdné prodejně, na ohlá-
šené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.

Článek 7

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
S ohledem na převažující veřejný zájem spočívající v zajiš-

tění bezpečnosti v obci a zejména pak v ochraně bezpečnosti 
obyvatel obce se na území obce Troubsko zakazuje:

1. Podomní prodej
Podomní prodej je prodej, kdy je bez předchozí objednáv-

ky dům od domu nabízeno a  prodáváno zboží a  nabízeno 
poskytování služeb.

2. Pochůzkový prodej
Pochůzkový prodej je nabídka, prodej zboží a poskytování 

služeb, u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení 
nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při níž je po-
tencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodej-
cem z okruhu osob na veřejných prostranstvích. 

3. prodej zboží erotického a pornografi ckého charakteru, 
4. prodej pyrotechnických předmětů pro zábavné účely 

třídy nebezpečnosti II., III. a IV1)
5. prodej alkoholu a tabákových výrobků

1) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnic-
kých výrobcích a zacházení s nimi. 

Článek 8

Sankce a pokuty

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních 
právních předpisů (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů)

Článek 9

Závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Práva a  povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů slu-
žeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy 
nejsou tímto nařízením dotčena.

2. Toto nařízení zrušuje Nařízení č. 1/2014 kterým se vydá-
vá tržní řád a zákaz podomního prodeje.

3. Toto nařízení nabývá účinnosti z  důvodu naléhavého 
obecného zájmu dnem vyhlášení (vyvěšeno na  úřední desce 
10. 6. 2014). 

 (OÚ)

★ ★ ★

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, 

aby nezamořily životní prostředí

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve speci-
alizované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. 
Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí 
ročně skončí na skládkách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putu-
je do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně na-
hrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či line-
ární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. 

Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny 
než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit 
do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou 
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpět-
ného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, 
ale i průmyslová svítidla. Při náhodném rozbití zářivky stačí 
místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného 
dvora.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdro-
jů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtu-
ti do ovzduší nebo do půdy a  vody,“ vysvětluje Matěj Man 
z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit 
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické 
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami

Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, 
nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných 

nádob, kterých EKOLAMP roz-
místil již více než 1700 a  každý 
rok přibývají další. Nacházejí se 
v  obchodních centrech, úřadech 
a řadě fi rem. Více informací o roz-
místění sběrných nádob a správ-
né likvidaci úsporných žárovek se 
dozvíte na www.ekolamp.c z.

Obec Troubsko má malou sběr-
nou nádobu umístěnou ve vstup-
ní chodbě Obecního úřadu.

 (OÚ)

★ ★ ★

Vítání občánků

V měsíci červnu proběhlo vítání nových občánků do živo-
ta. Děti do řad občanů Troubska přivítala starostka obce paní 
Irena Kynclová. S krátkým pásmem vystoupily děti z mateř-
ské školy pod vedením paní učitelky Hany Kroupové.

Přivítány byly tyto děti: Kamila Bartoňková z ulice Zámec-
ká, Jakub Kutal z ulice Pod vinohrady, Ema Řezáčová z ulice 
Vyšehrad a Benjamin Bela Drobilič z ulice Vyšehrad.

Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a  spokojené 
dětství.

 

Matrika OÚ
Noví občánci s maminkami
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Odpadkové koše na psí exkrementy

Obec Troubsko informuje 
občany, že jsme zakoupili čty-
ři nové odpadkové koše na  psí 
exkrementy. Koše jsou umístěny 
na těchto místech:

- ulice U lednice, 
-  na  rozhraní ulic Zámecká/

Družstevní,
- ulice Vyšehrad, 
-  na  rozhraní ulic Zámecká/

Zahradní.
Koše budou doplněny i v čás-

tech Veselka a zástavbě za koste-
lem. V obou lokalitách však musí 
být dokončeny stavební práce 
(Veselka – obnova krytu na  ul. U  rybníka a  Pod vinohrady 
a nové Troubsko – výstavba IV. etapy kanalizace a nový po-
vrch na ul. Ostopovická).

Žádáme občany, aby po svých miláčcích na veřejném pro-
stranství, zejména chodnících, uklízeli a pomohli tak udržet 
čistotu obce. Vždyť na území obce je evidováno v roce 2014 
celkem 427 psů. 

 (OÚ)

VÝSTAVBA KANALIZAČNÍ SOUSTAVY V OBCI TROUBSKO

Na podzim letošního roku obec Troubsko dokončí posled-
ní významnou etapu výstavby kanalizace a  tím splní povin-
nost vyplývající ze směrnice Evropské unie (EU). 

Vstupem České republiky do EU v roce 2004 se pro všech-
ny obce staly závazné kromě jiných také podmínky a předpi-
sy na úseku vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 
Pro povrchové vody je cílem, aby členské státy provedly po-
třebná opatření k zamezení zhoršení stavu všech útvarů po-
vrchových vod, tzn. odkanalizování a to nejpozději do 15 let 
od data účinnosti této směrnice, což je do 22. prosince 2015.

Výstavba kanalizačních stok v obci Troubsko ale začala dří-
ve, než Česká republika vstoupila do EU.

Před rokem 1989 byla v některých částech obce v akci „Z“ 
vybudována dešťová kanalizace, která ústila do Aušperského 
potoka. Dešťová kanalizace nebyla využívána pouze k  likvi-
daci dešťových vod, ale i  k  likvidaci vod splaškových. První 
výstavba splaškové kanalizace, která začala v  roce 2003, za-
mezila vypouštění splaškových vod do potoka. 

S  ohledem na  fi nanční možnosti obce, rozlohu řešeného 
území a rozsah potřebné stokové sítě byla projektová přípra-
va výstavby soustavné splaškové kanalizace v obci rozdělena 
na několik etap. 

Výstavba I. a  II. etapy splaškové kanalizace probíhala 

souběžně v letech 2003-2005

V  I. etapě byla vybudována splašková kanalizace na  ulici 
Národního odboje.

Ve II. etapě byla vybudována splašková kanalizace na uli-
cích Zámecká, Nová, Lišky, U dráhy a Školní.

V rámci výstavby II. etapy splaškové kanalizace byla vybu-
dována přečerpávací stanice, která je napojena a přečerpává 
splašky do kanalizace v obci Ostopovice a následně do čistič-
ky odpadních vod (ČOV) Modřice.

Výstavba I. a II. etapy v číslech:
- Cena díla byla 67  279  493 Kč a  z  toho: dotace SFŽP 

ve výši 38 514 000 Kč, dotace JMK ve výši 3 500 000 Kč, půjč-
ka od SFŽP ve výši 12 838 000 Kč (obec bude splácet do roku 
2015), vlastní zdroje obce ve výši 12 427 493 Kč 

-  Délka vybudované splaškové kanalizace I. etapa 
1 147 m, II. etapa celkem 6 283 m (z toho 1 996 m sto-
ka Ostopovice, 810 m výtlak Ostopovice, 3 477 m stoka 
Troubsko)

- Stavební práce prováděla fi rma VHS Brno a.s.
-  V  letech 2003-2005 obec hospodařila s  rozpočtem 

16-18 000 000  Kč na rok
Souběžně s  výstavbou I. a  II. etapy splaškové kanalizace 

probíhala výstavba dešťové kanalizace. Cena díla 5 095 761 Kč 
byla plně pokryta z rozpočtu obce.

Výstavba III. etapy splaškové kanalizace probíhala v le-

tech 2005-2006

Ve III. etapě byla vybudována splašková kanalizace na uli-
cích Pod vinohrady, U rybníka, Veselka, Jihlavská a Polní.

Výstavba III. etapy v číslech:
-  Cena díla byla 28 042 000 Kč z toho: dotace MZe ve výši 

11 217 000 Kč, dotace JMK ve výši 6 000 000 Kč, půjčka 
od ČMZRB ve výši 4 480 000 Kč (obec bude splácet do 
roku 2021), vlastní zdroje obce ve výši 6 345 000 Kč 

- Délka vybudované splaškové kanalizace 3 635 m
- Stavební práce prováděla fi rma VHS Brno a.s.
-  V  letech 2005-2006 obec hospodařila s rozpočtem 17-

20 000 000 na rok
Souběžně s výstavbou III. etapy splaškové kanalizace pro-

bíhala výstavba dešťové kanalizace. Cena díla 7  227  137 Kč 
byla plně pokryta z rozpočtu obce.

Výstavba IV. etapy splaškové kanalizace probíhala v le-

tech 2012-2014

Ve IV. etapě byla vybudována splašková kanalizace na uli-
cích Ostopovická, Jarní, Letní, Slunná, Marie Cecilie, Hodako-
va, Munkova, Sekorova, Luční a Sadová.

Výstavba IV. etapy v číslech:
-  Předpokládaná cena díla 24 260 647 Kč z toho: dotace 

MŽP/OPŽP ve  výši 13  531  196 Kč, dotace JMK ve  výši 
751 000 Kč, vlastní zdroje obce ve výši 9 978 451 Kč

- Délka vybudované splaškové kanalizace 2 965 m
- Stavební práce prováděla fi rma IMOS Brno a.s.
-  V  letech 2012-2014 obec hospodařila s rozpočtem 19-

25 000 000,00 na rok
Souběžně s  výstavbou IV. etapy splaškové kanalizace 

probíhá výstavba dešťové kanalizace a  vodovodního řadu. 
Ke  dni uzávěrky tohoto čísla byla profi nancovaná cena díla 
4 577 664 Kč (kanalizace) a 754 595 Kč (vodovodní řad). Obě 
stavby byly plně pokryty z rozpočtu obce. 

V současné době je v obci Troubsko nesoustavná stoková 
síť. I když v letech 2003-2014 probíhala výstavba oddílné ka-
nalizace, byla ještě před rokem 2003 vybudovaná na ulicích 
Vyšehrad, Hraničky, U lednice a Zahradní tzv. jednotná kana-
lizace (odvádí dešťové i splaškové odpadní vody). 

Vzhledem k tomu, že je výstavba IV. etapy splaškové kana-
lizace před kolaudací, má již obec Troubsko zajištěno odkana-
lizování 98% zastaveného území.
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POVINNOSTI VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ

Odkanalizováním obce přechází povinnost na  vlastníky 
nemovitostí. Všichni, jimž bylo obcí technicky umožněno na-
pojení na kanalizaci, jsou povinni se na kanalizaci napojit co 
nejdříve. V případě, že majitel nemovitosti nemá možnost na-
pojit splaškové odpadní vody na veřejnou kanalizaci, je povi-
nen nahradit stávající septik (žumpu s  přepadem) vodotěs-
nou bezodtokovou jímkou nebo vybudovat domovní ČOV. 

Ze zákona je od 1. 1. 2008 zakázáno používání septiků, 
resp. vypouštění přepadu z nich do povrchových a podzem-
ních vod. Žumpy slouží ke shromažďování veškerých odpad-
ních vod, které odcházejí z  objektu (odpad z WC, kuchyně, 
koupelny prádelny atd.), musí však být nepropustné a  bez-
odtokové (technickou a stavebních stránku žumpy upravuje 
stavební zákon). 

Odvoz obsahu žumpy a jeho likvidaci může provádět jen 
oprávněná osoba, která disponuje oprávněním zlikvidovat 
odpad na zákonem povoleném místě. V případě, že vlastník 
nemovitosti provozuje bezodtokovou žumpu, musí doklady 
o likvidaci splaškových vod uschovávat pro možnou kontrolu 
ze strany oprávněných orgánů.V  případě připojení objektu 
na veřejnou kanalizaci je vlastník nemovitosti povinen se při-
hlásit k platbě stočného, kterou pro obec Troubsko zabezpe-
čuje Vodárenská a.s.. Tiskopis přihlášky k platbě stočného si je 
možné vyzvednout na OÚ Troubsko nebo stáhnout na strán-
kách obce.

V dnešní době je naprosto nepřípustné vypouštět odpad-
ní vody a přepady septiků do dešťové kanalizace, která ústí 
do Aušperského potoka! 

Náklady na provoz žumpy, která splňuje současné předpi-
sy, daleko převyšují náklady na  platbu stočného. Průměrná 
spotřeba vody čtyřčlenné rodiny je cca 180 m³/rok. Z  toho 
min. 140 m³ skončí v žumpě. Jak je uvedeno výše, aby žumpa 
splňovala současné předpisy, nesmí mít (mimo jiné) žádný 
přepad. Z toho vyplývá, že celý obsah musíte vyvézt a ekolo-
gicky zlikvidovat. Při objem cisterny 10 m³ se tak jedná o 14 
vyvezení ročně, která vás přijdou cca na  21  000 Kč ročně. 
Za  stočné byste v  tomto případě zaplatili 6160 Kč. Finanční 
rozdíl je tedy jednoznačný. 

V neposlední řadě je nutno zmínit, že k napojení obyvatel 
se obec zavázala v rámci plnění dotačního titulu, kterým nám 
byly poskytnuty fi nanční prostředky na odkanalizování obce. 
Při neplnění stanoveného počtu napojení obci zcela reálně 
hrozí odebrání významné části dotací, a tudíž značné fi nanč-
ní problémy. 

 Zpracovala: M. Hrušáková

  Zprávy ze Základní a mateřské školy

Co nového v ZŠ

Letní prázdniny uběhly jako voda v  potoce. Přišlo září 
a s ním i začátek nového školního roku. Děti se vrátily domů 
z táborů a od babiček a znovu usedly do školních lavic. Školní 
budova je letos přivítala hned několika novinkami. Již v po-
lovině června započala rozsáhlá rekonstrukce topení. Došlo 
k výměně všech trubek, topných těles i modernizaci kotelny. 
Zde byl odstaven starý kotel, který již svým výkonem nevyho-
voval našim požadavkům a také vzhledem ke stavu opotře-

bení nebyl spolehlivý. Místo něj byly nainstalovány dva nové 
kotle s menším výkonem, které se budou spínat dle potřeby. 
Tím dojde na jedné straně k výrazné úspoře při spotřebě ply-
nu a na druhé straně je jistota, že v případě, že by došlo k po-
ruše jednoho kotle, nezůstala by škola bez tepla, jak se nám 
to přihodilo vloni na podzim.

Ve druhé polovině července byly postupně opraveny pod-
lahy na chodbách a položena nová dlažba. Počátkem srpna 
jsme vymalovali třídy, školní družinu i výdejnu obědů. Stihli 
jsme také opravu podlahy ve třídě v prvním patře. Nové lino-
leum společně s novou výmalbou prozářilo celou třídu a vě-
řím, že se v této třídě našim prvňáčkům dobře učí.

I na školním hřišti proběhly úpravy. Byly odfrézovány sta-
ré pařezy a dorovnaný povrch nově oset trávou. V září si děti 

Nové věci v ZŠ
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sice ještě na hřiště nevyběhnou, ale o to větší bude později 
radost z rovného, travnatého porostu.

Další příjemnou změnou, tentokrát spíše pro starší žáky, 
je umístění počítačů do všech tříd. Podařilo se mi je pro ško-
lu získat bezúplatným převodem jako vyřazené z  Nejvyš-
šího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Žáci 
na nich budou moci při výuce jak procvičovat, tak i získávat 
nové informace.

Ráda bych také poděkovala p. Drobiličovi, který nám vyro-
bil nové skříně do třídy pro naše druháčky. Novým nábytkem 
se může pochlubit rovněž školní družina. Naše děti tak bu-
dou trávit rána i odpoledne v moderně a vkusně zařízených 
prostorách. Nábytek do školní družiny vyrobil pan Sobola, 
kterému také děkujeme. Tyto sponzorské dary jsou velkou 
pomocí našemu rozpočtu. Nesmím ovšem zapomenout také 
poděkovat všem maminkám a tatínkům, kteří nám ve svém 
volném čase pomohli ve  škole uklidit a  rozmístit nábytek 
na své místo. Všichni víme, že budova školy potřebuje ještě 
další úpravy i opravy, ty si ale necháme zase na další prázd-
niny. 

Nezapomínáme ani na  naše nejmenší. O  prázdninách se 
rekonstruovalo a modernizovalo i v budově mateřské školy. 
Také tam se děti dočkaly mnoha příjemných změn. Podrob-
nosti se dozvíte v příspěvku vedoucí paní učitelky J. Kadle-
cové. 

Závěrem bych vás ráda ještě pozvala na některé akce, kte-
ré jsme si pro děti a jejich rodiče na podzim připravili. Hned 
na přelomu září a října proběhne na zahradě mateřské školy 
tradiční vystoupení dětí ze základní a mateřské školy s opé-
káním špekáčků. Letošním tématem jsou pohádky. V  říjnu 
se můžeme setkat na dalším ročníku Drakiády a v listopadu 
na uspávání broučků s  lampiony a dílničkami v budově ZŠ. 
Bližší informace se dočtete na  našich internetových strán-
kách: http://www.zs-troubsko.cz/

Za  všechny zaměstnance ZŠ a  MŠ Troubsko přeji našim 
čtenářům krásný podzim plný sluníčka a pohody.   
 Mgr. Ivana Kašparová

 ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Ohlédnutí za letními prázdninami v MŠ

Letní prázdniny jsou za  námi a  my opět vstupujeme do 
nového školního roku. Stejně jako základní škola jsme ani my 
o letních prázdninách nezaháleli a pilně pracovali na zdoko-
nalování školky. Ve školní kuchyni probíhaly celé léto staveb-

ní práce a  úpravy. Více vám napoví článek paní Tomanové.
Díky spolupráci s  Obcí Troubsko i  nadále pokračujeme 

s vybavováním tříd. Během prázdnin byly do obou tříd po-
řízeny nové úložné prostory na lůžkoviny, matrace a prostě-
radla na  plastové postýlky, odpočinkové matrace pro starší 
děti, ručníky, barevné stoly a židle. Dle mého názoru se nám 
obměna „starého“ za „nové“ velice daří! Naším dalším a trou-
fám si říct, že velkým cílem je nová, barevná fasáda a oplocení 
školní zahrady. Ale to třeba zase až další prázdniny.

Všem dětem i  rodičům přeji mnoho sil a  trpělivosti při 
vstupu do školky. Vydržte! Zvládnete to vy, my i děti.

  Jarmila Kadlecová
 vedoucí MŠ Troubsko

Školní jídelna Troubsko

Vážení rodiče dětí a přátelé školy Troubsko, dovolte mi pár 
slov z pracoviště školní jídelny.

Ve  školní jídelně Troubsko pracuje od roku 1986 paní 
kuchařka Zdeňka Bednářová, od roku 2010 Romana Krejčí 
a paní Svatava Tomanová jako vedoucí školní jídelny od roku 
1995. Nově nám přibyde posila ve školní výdejně v ZŠ a  to 
paní Mezulániková. Pracujeme s  radostí a  nadšením, neboť 
není upřímnější strávník než dítě, na kterém hned zjistíte, jak 
se nám to povedlo.

V prostorách školní jídelny v budově MŠ se nachází kuchy-
ně, příruční sklady, a jednotlivé pracovní oddělení na přípravu 
masa, zeleniny atd. Během let, co zde pracujeme, se snažíme 
postupně modernizovat naše prostory s pomocí Obce Troub-

Pohled do připravených tříd v MŠ
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sko. Podařilo se vybudovat a nově vybavit výdejnu v budově 
ZŠ, aby děti ZŠ nemusely docházet do budovy MŠ (jak bylo 
praktikováno). V letošním roce obec nechala vybudovat nové 
odpady v  hrubé přípravně zeleniny, kde se také stěny nově 
obložily, položila se dlažba a  zhotovilo se kvalitnější odvě-
trání těchto prostor. K výměně dlažby a obložení stěn došlo 
i ve skladu zeleniny. Pracovalo se na tom po celé letní prázd-
niny, aby vše bylo připraveno na nový školní rok 2014/2015.

Pravda je, že to jde pomalu, ale neustáváme v úsilí. Naším 
dalším cílem je pořízení nového robotu, starý nám pomalu 
dosluhuje. Vizí je také konvektomat (profesionální kuchyňské 
zařízení, které kombinuje vlastnosti horkovzdušné a  parní 
trouby), tak uvidíme, co se podaří.

 Svatava Tomanová
 vedoucí ŠJ

     Představujeme

V  zářijovém čísle zpravodaje jsme nabídli stranám nebo 
sdružením, které budou kandidovat v říjnových volbách jed-
notnou prezentaci v rozsahu seznamu kandidátů a volební-
ho programu. Redakční rada nepovažovala tento krok za zne-
užití zpravodaje a naopak se domnívala, že občané Troubska 
by měli mít možnost se v  dostatečném předstihu seznámit 
a posoudit volební programy uchazečů o jejich hlasy.

O zveřejnění projevilo zájem pouze Sdružení nezávislých 
kandidátů Troubsko. Politické strany ODS a KDU-ČSL nabídku 
nevyužily. Po domluvě se volebním týmem SNK Troubsko se 
v našem zpravodaji nezveřejní informace o tomto sdružení, 
aby byly šance všech do podzimních voleb vyrovnané.

 (BK)

     Co se v obci událo

Svatodušní slavnosti 2014 (31. května - 1. června)

Od Svatodušních slavností, nebo jak se také říká mladých 
hodů, již nějaká doba uplynula. Chtěl bych se ale podělit 
o své dojmy a zážitky a letošní hody zhodnotit.

Dovolím si začít cizím příspěvkem a to z důvodu, že letos 
přišla spousta nových mladých stárků a stárek, a byli tak hod-
ní, že napsali své vlastní krátké hodnocení:

„Z  pohledu mladších účastníků Svatodušních slavností se 
hody náramně vydařily. I  přes mírné generační rozdíly byla 
skvělá atmosféra a všichni se dokázali kolektivně bavit. Z hodů 
máme množství nových zážitků a  zkušeností a  každý chce jít 
i další rok. To, že nás byl velký počet, také vzalo za své a my byli 
očitými svědky hodů, které by nám mohly závidět všechny okol-
ní a jim blízké dědiny. Letos se hody doopravdy povedly, a i když 
bylo vážně horko, myslíme, že si je všichni užili, stejně tak jako 
my. Čím jsme starší, tím víc nám na  těchto tradicích záleží 
a chceme je dodržovat.“

Za tuto partu nováčků jsme byli všichni opravdu vděční. 
Snažili se, chodili pravidelně na zkoušky a i nadále nám ně-
kteří pomáhají s organizací jiných akcí „Podskaláku“. Byl bych 
rád, kdyby se příští rok přidali i někteří další, kteří třeba váha-
jí, nebo se bojí přijít do neznámého kolektivu. Za tři měsíce 
zkoušení se všichni seznámíme a poznáme a hodové víken-
dy si užijeme jako dobrá parta mladých Troubšťáků (a Boso-
nožáků, Střeličáků, Ostopovičáků, Ořechováků a dalších). Já 

jsem se také nejprve ostýchal mezi stárky přijít, ale jsem zato 
nyní velice rád, protože na hodech jsem poznal nejen spous-
tu nových kamarádů napříč generacemi (jak zmínili „mladší 
účastníci“), ale v podstatě celý kolorit Troubska. 

Jak jsem už zmínil, hody nejsou jen ona vystoupení na So-
kolovně, ale začínají téměř tříměsíčním zkoušením, kdy se 
scházíme dvakrát týdně a učíme se všechny tance a besedy 
(a že jich není málo) a některé nováčky učíme i od začátků 
tančit polku a valčík. Neméně důležitým smyslem zkoušek je 
ale samozřejmě utužování kolektivu, zábava a zpěv.

Samotné hodové veselí začíná nejprve jen mezi stárky. 
Druhým stárkem vyvolení odjíždí ve čtvrtek pro víno a v pá-
tek, většinou právě u druhého stárka, probíhá stáčení vína do 
lahví, spojené s koštováním a nezřídka končící v ranních ho-
dinách. Hned v sobotu už je ale potřeba nachystat rozmarýny 
na zvaní a na Sokolovně nachystat parket, stoly a občerstve-
ní na  předhodovou zábavu. Ta probíhá večer s  živou kape-
lou (letos kapela ŠOK) a stárci se musí postarat o její průběh 

Prostory přípravy zeleniny
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na kasách a u občerstvení. V neděli už musí být všichni ráno 
připraveni na obcházení dědiny a zvaní, které končí většinou 
až pozdě odpoledne.

Druhému hodovému víkendu předchází intenzivní zkou-
šení (jeden den rovněž s  kapelou). Samotný víkend začíná 
v pátek úklidem a chystáním sálu Katolického domu na ne-
dělní zábavu. V sobotu brzy ráno stárci vykopou díru na máji 

a s podporou troubských chlapů odjedou s koňským povo-
zem do lesa pro máji, kde se ručně pokácí a pak na sokolovně 
ručně postaví. Jakmile mája stojí, je potřeba nachystat par-
ket, lavice, stoly a výzdobu, zajet do lesa stárkám pro májič-
ky a večer pokračovat hlídáním máje až do rána, které letos 
doprovázela cimbálová muzika Pavla Rujbra. 

A  druhý den brzo ráno hned do krojů a  do kostela, pak 
na obcházení stárek, průvod, vystoupení, večerní zábavu, ale 
to už většina z vás zná…

Chtěl jsem tímto delším článkem hlavně ukázat, že hody 
(alespoň u nás) nejsou jen a pouze o pití a zábavě, i když to 
k tomu samozřejmě neodmyslitelně patří. Ale je v nich zahr-
nuta i spousta práce, a když jste si přečetli, v jakém sledu vše 
probíhá, je jejich organizace pro všechny stárky velmi nároč-
ná.

Jak ale naši nováčci na začátku napsali, jedná se o tradici, 
kterou rádi dodržujeme a i přes onu náročnost máme spous-
tu nových zážitků a sbíráme zkušenosti do dalších let. Dou-
fám, že se všichni, nebo alespoň většina z nás, potkáme další 
rok na hodech i třeba s novými tvářemi.

Na  závěr chci ještě poděkovat všem, kdo nám na  hody 

pomohli, a to nejen fi nančně. V prvé řadě se jedná o obec 

Troubsko, která pravidelně přispívá na činnost občanského 
sdružení Podskalák, jehož největším výdajem z hlediska kul-
turních akcí bývají právě hody. Výraznými sponzory a pomoc-
níky jsou také Katolický dům, který nám poskytuje prostory 
na  zkoušení, a  Sokolovna, ve  které máme zázemí a  oporu 
na většině akcí. Neméně významnými a pravidelnými spon-
zory jsou Marix s.r.o., Tomáš Šmíd, AD arch a  hostinec 

U Čoupků.
Na  zvláštním řádku děkuji Pavle Turkové za  trpělivost 

a ochotu zkoušet tance s dětmi, bez kterých by nedělní pro-
gram ztrácel pestrost.

Nesmím ale zapomenout na  vás, Troubšťáky. Jak jste 
určitě nejen z článku pochopili, hody nejsou akcí, která Pod-
skaláku přinese do kasy desetitisíce korun, ale vždy je tomu 
naopak. Díky tomu, že nám přispějete na zvaní, jsme schopni 
uhradit velkou část nákladů. Ale nejde jen o to - už jen proto, 
že přijdete třeba na  předhodovou zábavu, na  hlídání máje 
nebo na celý nedělní program a večer na zábavu, baví hody 
nás, a proto pro vás Svatodušní slavnosti děláme.

Letošní páry
Martin Křivánek - Jitka Del Faverová
Aleš Haiser - Magda Čoupková
Roman Koutný - Anna Pillmayerová
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David Šprincl - Veronika Křížová
Jiří Otoupalík - Hana Prokopová
Tomáš Böhm - Vendula Jedličková
David Rejda - Tereza Kuklová
Dalibor Sedláček - Kateřina Hájková
Michal Kristek - Nikola Blahová
Filip Šprincl - Bára Čoupková
Jakub Kareš - Karolina Hrušáková
Karel Prokop - Aneta Křížová
Štěpán Hradečný - Tereza Novotná
Kryštof Bambušek - Kamila Šprinclová
Michal Maňas - Kristýna Hrušáková
Milan Horký - Lenka Hájková

Nejen na fotky z letošních hodů, ale dozvědět se i něco no-
vého můžete na www.podskalak.cz

 Zapsal: Martin Křivánek, hl. stárek

Zahrádkáři Troubsko

V  sobotu 26. dubna pozvali zahrádkáři divadelní spolek 
Kroměříž do Troubska. Tentokrát předvedl rozvernou letní ko-
medii „Dovolená po česku“. Jako vždy perfektně provedenou. 
Poděkování patří paní Dr. Mádrové za fi nanční příspěvek, vý-
těžek ze vstupného náklady nepokryl. A to jsou na tyto akce 
náklady opravdu minimální, herci jsou sice amatéři, ale hrají 
na profesionální úrovni. Z Kroměříže i z Budišova k nám jezdí 
rádi, chtělo by to však víc diváků, určitě si to zaslouží.

10. května uspořádali zahrádkáři hezký tematický zájezd, 
pro změnu, do města Kroměříže. Jeho trasa vedla na výstaviš-
tě FLÓRIA, kde si členové prohlédli a nakoupili květiny a také 
osiva a přísady pro své zahrádky. V další části dne jsme měli 
naplánovanou prohlídku zámku a jeho historické sály. Jedná 
se o nejhezčí trasu na zámku. Po prohlídce nás čekal elektric-
ký vláček, který nás svezl po překrásných místech Podzámec-

ké zahrady. Obě služby byly s průvodcem a výlet po zahradě 
se jmenoval „Poetická trasa“. Zámek a  přilehlé zahrady, jak 
Květná a Podzámecká, jsou zapsány v seznamu „UNESCO“.

 Pavel Doležal – text
 Petr Váňa - foto
 

Nové knihy v naší knihovně

Nové knihy v knihovně:

Austen, Jane - Emma 
Boček, Evžen - Poslední aristokratka 
Černoucká, Veronika - Naše heslo apokalypsa 
Felscherinow, Christiane V. - Christiane F. : Můj druhý život 
Green, John - Hvězdy nám nepřály 
Christiane F. - My děti ze stanice ZOO 
James, E. L. - Padesát odstínů svobody 
James, E. L. - Padesát odstínů temnoty 
Jirásek, Alois - Psohlavci 
Jonasson, Jonas - Analfabetka která uměla počítat 
King, Stephen - Osvícení 
King, Stephen - Doktor spánek 
Lauren, Christina - Božský cizinec 
Linková, Charlotte - Zapomenuté dítě 
Martin, George R. R. - Bouře mečů 
Martin, George R. R. - Tanec s draky 
Martin, George R. R. - Hostina pro vrány 
Nesbö, Jo - Netopýr 
Nesbö, Jo - Spasitel 
Petráková, Monika - Malináda 
Reynard, Sylvain - Gabrielův očistec 
Sheldon, Sidney - Hněv andělů 
Simon, Franchesca - Darebák David 
Tolkien, J. R. R. - Silmarillion 
Tučková, Kateřina - Žítkovské bohyně 
Zusak, Markus - Zlodějka knih 
Žáček, Jiří - Krysáci
 
Vyřazené knihy z knihovny

Volně k odběru je několik desítek vyřazených knih, které 
jsou k dispozici na obecním úřadě před vchodem do knihov-
ny. Občané si je mohou bezúplatně rozebrat.

 Radek Sedláček, knihovník

Výlet do Kroměříže
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     Plánované akce

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ ZÁJEZD (18. října)

Zahrádkáři Troubsko zvou občany na tradiční podzimní zá-
jezd na Jižní Moravu. Na programu je návštěva zrekonstruo-
vané zámecké jízdárny v Lednici, případně prohlídka zahrady 
nebo skleníku. V další části dne se přesuneme do chráněné 
přírodní oblasti Pálava do obce Klentnice na prohlídku vyhlá-
šené fary a  její kavárny. Den zakončíme návštěvou vinného 
sklípku v Pavlově u Topolanských.

Zájezd se uskuteční v  sobotu 18. října. Autobus odjede 
v 10 hodin od budovy MŠ.

Zájemci hlaste se u pana ing. Procházky na ulici Národního 
odboje  3, nebo u  pana Doležala, Školní 54, kde dostanete 
další informace.

 Pavel Doležal

     Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci srp-

nu, září a říjnu 2014 těmto našim spoluobčanům:

paní Jiřina Ferencová, ul. U lednice  ............................  70 let
paní Božena Bukvová, ul. Pod vinohrady  .................  70 let
paní Hedvika Vítězová, ul. Nár. Odboje  .....................  70 let
paní Eva Kroupová, ul. Nár. Odboje  ............................  71 let
paní Anna Zátrapová, ul. Nár. Odboje  .......................  71 let
paní Jaroslava Skopalová, ul. Družstevní  ..................  71 let
pan Václav Srna, ul. Nár. Odboje  ..................................  71 let
paní Marie Kuchaříková, ul. Vyšehrad  ........................  71 let
paní Marcela Dufková, ul. U rybníka  ..........................  72 let
paní Zdenka Navrátilová, ul. Veselka  .........................  72 let
pan Karel Horáček, ul. Školní  ........................................  72 let
paní Marie Del Faverová, ul. Nová  ...............................  73 let
paní Vlasta Skřipková, ul. Vyšehrad  ............................  73 let
paní Maria Vrbová, ul. Zahradní  ...................................  73 let
paní Zdenka Doležalová, ul. Školní  .............................  73 let
paní Anna Pacnerová, ul. Nár. Odboje  .......................  73 let
pan František Nováček, ul. Pod vinohrady  ...............  73 let
pan Stanislav Geršl, ul. Vyšehrad  .................................  74 let
paní Marie Lukášková, ul. Zámecká  ............................  74 let
pan Arnošt Růžička, ul. Nár. Odboje  ...........................  74 let
paní Marie Brázdová, ul. Jihlavská  ..............................  75 let
paní Marie Kasáčková, ul. Nár. Odboje  ......................  75 let
pan Luboš Rejda, ul. Pod vinohrady  ...........................  76 let
paní Jaroslava Doležalová, ul. U rybníka  ..................  77 let
pan Tomáš Kamenický, ul. Zámecká  ..........................  77 let
paní Věra Pacnerová, ul. Zahradní  ...............................  77 let
paní Blažena Vozdecká, ul. Pod vinohrady ...............  77 let
pan Miroslav Kasáček, ul. Nár. Odboje  ......................  77 let
paní Ludmila Svobodová, ul. Vyšehrad  .....................  78 let
paní Naděžda Vařílková, ul. Školní  ..............................  78 let
pan Erich Hernjokl, ul. Lišky  ..........................................  78 let
paní Marie Bartoňková, ul. Školní  ................................  79 let

paní Libuše Hanušová, ul. Jihlavská  ...........................  79 let
paní Emilie Chaloupková, ul. U rybníka  ....................  80 let
pan Ladislav Tkáč, ul. Nár. Odboje  ..............................  81 let
pan Václav Hanuš, ul. Jihlavská  ....................................  83 let
pan František Putna, ul. Nár. Odboje  ..........................  83 let
paní Marie Roupcová, ul. Školní  ...................................  83 let
pan Josef Des, ul. U rybníka  ..........................................  83 let
paní Klotilda Halousková, ul. Pod vinohrady  ..........  84 let
paní Marie Jašová, ul. Nár. Odboje  ..............................  85 let
pan Břetislav Lukášek, ul. Zámecká  ............................  85 let
paní Vlasta Koukalová, ul. Pod vinohrady  ................  86 let
pan Vladimír Sáček, ul. U dráhy  ....................................  87 let
pan Jiří Vašulín, ul. Nár. Odboje  ....................................  87 let
pan Václav Franta, ul. Nár. Odboje  ..............................  90 let
paní Zdenka Vašulínová, ul. Pod vinohrady .............  92 let
paní Božena Michnová, ul. U rybníka  ........................  93 let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti do dalších let.

          
 Matrika  OÚ, L. Chaloupková

     Sportovní informace

  Výlet do obory Holedná (22. června)

Tělovýchovná jednota Sokol ČOS Troubsko uspořádala pro 
děti, které navštěvují Veselé cvičení pod vedením sestry Kon-
čické, tradiční výlet do obory Holedná. V průběhu tříhodino-
vé procházky plnily děti různé úkoly zaměřené na vědomosti 
a zručnost. Všichni jsme si výlet užili a na  jeho konci čekala 
na děti sladké odměna a drobné dárky. Příjemně strávené od-
poledne ukončilo další cvičební ročník.

Naši sokolíci
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Pokud máte zájem, přiveďte vaše dítě do sokolovny. 
Ve školním roce 2014/2015 cvičíme 
každý čtvrtek od 16 do 17 hodin. 

Začínáme od 25. září.

 (BK)

Cvičení v sokolovně od září

Tělocvičná jednota SOKOL Troubsko

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ

Pondělí 20.00 – 21.00
Pilates

ženy
Končická

Úterý
17.00 – 18.00 Senioři Horáčková

18.00 – 19.00 Florbal Beneš

Středa 20.00 – 21.00
Kondiční cvičení

ženy
Končická

Čtvrtek 16.00 – 17.00
Od 25. září 2014

Veselé cvičení
děti 

Končická

Pátek 20.00 – 22.00 Volejbal Svěráková

Sobota

9.00-10.30 Badminton Jelínková

10.30-12.00 Stolní tenis Hanák

18.00 – 20.00 Florbal Beneš

Poznámka:
Dle pravidel ČOS jsou tato cvičení pořádána pro členy ČOS.
Pokud máte zájem o tato cvičení, přihlaste se prosím u pří-

slušné cvičitelky.

P. Molák

     Historická ohlédnutí

    Historie troubského kina 
(pokračování z minulého čísla) 

Nový začátek 

Stálé kino v obci byla v letech 1975 – 1992 významná kul-
turní záležitost. Začalo se promítat v Kulturním domě, v malé 
zasedačce pravidelně pro školní mládež a také pro dospělé. 
Parta nadšenců vybudovala a  upravila malý kinosálek, kam 
se vešlo asi sto lidí. Později se kino rozšířilo do přírody a zača-
lo se v letním období promítat v bývalém areálu „D“ na Vesel-
ce, později se přestěhovalo do areálu sokolovny v Troubsku 
a svou činnost ukončilo opět na Veselce. 

Na  promítání se těšili občané i  z  okolních vesnic, hlavně 
mládež, která se v hojném počtu zúčastňovala večerních fi l-
mů. Zlatý vrchol kina, co se týká návštěvnosti a množstvím 
fi lmů, byly roky 1978 - 1981, kdy se promítalo v pátek a v so-
botu za  každého počasí v  krásném areálu na Veselce. Areál 
spravovali chovatelé, kteří se starali též o pořadatelskou služ-
bu. V provozu byla také dobře zásobená kantýna. 

Uprostřed areálu stála malá kabinka, ve které byla přenos-
ná promítačka MEOCLUB 16- automatik a gramofon na hud-
bu o přestávkách. Mezi stromy bylo pověšeno plátno. Letní 
kino začínalo sezónu většinou v červnu a končilo v září. Jen 
namátkou si připomeňme úspěšné fi lmy z té doby, které při-
tahovaly diváky: Strach nad městem (J. P. Belmondo), Vůně fi -
alek (Franco Nero), Jestli se rozzlobíme, budeme zlí a mnoho 
dalších výborných fi lmů. 

Jak vlastně kino začalo a probíhalo, vy co si to pamatujete 
a je Vás hodně, zavzpomínejte …. 

Začalo se ve  skromných podmínkách v  Kulturním domě 
28. března 1975 – pásmem krátkých fi lmů a grotesek. Od té 
doby každý pátek a  sobotu až do roku 1978. Pak se začalo 
provozovat letní kino a tak se promítalo v přírodě. 

Personál kina v té době tvořili: 

vedoucí osvětové besedy: Ing. Zdeněk Jaša

Promítači: Pavel Doležal, František Vykoukal, Petr Bar-

toněk, Vladimír Vítěz 

A několik dobrovolníků, kteří obsluhovali pokladnu nebo 
vykonávali pořadatelskou službu.  

První promítací stroj byl vypůjčený z  bývalé vysoké ško-
ly zemědělské, později byly dva nové přístroje zakoupeny. 
Návštěvnost byla velmi dobrá, cena vstupenky byla 6 – 8 Kč. 
Filmy se půjčovaly v Brně v tehdejším Krajském podniku pro 
fi lm, koncerty a estrády na dnešní Jezuitské ulici. Formát fi l-
mu zůstal celou dobu 16 mm – tzv. úzký fi lm. 

Filmy, které byly taháky: Vinnetou, westerny, francouzské 
a české veselohry. Před každým představení byly promítány 
krátké zábavné a naučné fi lmy.  

Promítací techniku využívaly také různé spolky a organi-
zace a také škola. Promítalo se pro zahrádkáře, Český červený 
kříž, TJ Sokol, většinou na jejich schůzích. Tehdejší Osvětová 
beseda vlastnila velké množství gramodesek a  magneto-
fon, který se využíval na pouštění populárních písniček před 
představením a o přestávkách. 

 
Od roku 1982 do roku 1992 se promítá v areálu soko-

lovny v Troubsku 
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Po  úspěšných sezónách na  Veselce se letní kino přestě-
hovalo na  sokolovnu, tak se stalo 21. 5. 1982, kde vydrželo 
do roku 1990. Plátno se koupilo nové dírkované, pro lepší 
obraz. Areál sokolovny byl obklopen vzrostlými lípami a byl 
v té době zcela uzavřen branami. Promítalo se z místa, kde je 
dnes vchod do restaurace. Pokladna bývala u  přední brány 
areálu. Vchod z ulice Národního odboje. 

 
V té době se promítalo v pátek a sobotu. Filmovými trhá-

ky byli fi lmy, např., Angelika, Benátecká noc, Slunce, seno …., 
a další. Nepromítalo se, když pršelo, byla nějaká zábava nebo 
kemp na závody. V tomto období s námi začal spolupracovat 
také Stanislav Hovězák ml. a Michal Kamenický. 

Letní kino v Troubsku bylo oblíbené pro občany, kteří se 
za letních teplých večerů chodili pobavit a také pro svou po-
lohu ve středu obce. 

 
Návrat na Veselku a neobnovitelný konec 

Od pátku 14. června 1991 se začalo promítat opět na Ve-
selce. V dalším roce se začalo promítat v červnu, avšak v tom-
to období se již celostátně přestaly kopírovat úzké fi lmy, ne-
bylo nic nového, a na ohrané kopie už chodilo málo lidí. 

Konec sezóny v roce 1992 znamenal úplný konec promítá-
ní fi lmů, neboť celý areál „D“ na Veselce zakoupila soukromá 
fi rma na stavbu rodinných domků. Provoz letního kina nemo-
hl pokračovat. Promítání fi lmů se na zimu 1992 – 1993 přesu-

nulo do KD v Troubsku. Koncem roku 1993 byla z rozhodnutí 
rady OÚ zrušena Osvětová beseda. Tak skončilo stálé kino 
v Troubsku. Za  18 úspěšných sezón bylo odpromítáno přes 
800 celovečerních fi lmových představení. 

V dnešní době, kdy vládne video-projekce a formát DVD se 
promítá v období vánoc v Mateřské škole na původní cívko-
vé promítačce, aby noví občánci poznali, jaká byla technika 
v době mládí svých rodičů, dědečků a babiček. 

Zpracovali: P. Veleba a P. Doležal

HISTORIE TROUBSKÉHO KINA

K článku o historii troubského kina uvádím některé další 
údaje, získané ze zápisů v  sokolské kronice, z  výborových 
a členských schůzí, valných hromad a pokladních knih, které 
se dochovaly. Rozdíly jsou v časových údajích, ale to dnes již 
není podstatné.

Našel jsem záznam, že v roce 1926 byla obci legionářské 
propůjčena místnost k  provozování kina Zborov. Sjednaný 
poplatek 50 Kč za každé fi lmové představení plus 10 % z hru-
bého příjmu nad 500 Kč. V  tomto roce bylo promítnuto 20 
fi lmů.

V  roce 1927 odkoupila kino tělocvičná jednota Sokol 
za  25  000 Kč. Obnos zapůjčil rolník Josef Bartoněk. Splátky 
5 000 Kč ročně. 

Sokol ustavil fi lmový odbor, který měl za  úkol samostat-
ně hospodařit s fi nančními prostředky, vybírat fi lmy jak pro 
zábavu, tak i pro výchovu. Jednatelem odboru byl Jakub Čer-
noušek, pokladníkem Václav Dess, postupně se objevovala 
další jména – Michal Procházka, Karel Doležal, Josef Pazou-
rek, Tomáš Kroupa, Jan Holomek a Josef Černoušek. Kino pro-
sperovalo, v letech 1927 až 1939 se ročně promítalo 35 až 45 
fi lmů. Promítačem byl Joža Kocman, František Navrátil a od 
roku 1930 znovu Joža Kocman. Odměna stanovena na 15 Kč 
za fi lm.

Filmový odbor si vedl svoje záznamy, které se nedocho-
valy. Objevil jsem ale několik názvů promítaných fi lmů – 
například v roce 1928 Dobrodruh, Švejk na frontě, Dědictví 
tety Sáry, nebo z  roku 1929 Cirkus Royal, Má jest pomsta, 
J. K. Tyl, rok 1930 Varhaník u  sv. Víta, Páter Vojtěch, Baron 
Trenck a pod.

Za  zajímavý považuji tehdejší způsob promítání, jenž by 
šel označit za  unikátní. Kabina s  promítací aparaturou byla 
umístěna za jevištěm, promítací plátno stálo na okraji jevišti 
asi 6 m před aparaturou, v  hlavním sále seděli diváci čelem 
k  jevišti, čili proti promítací aparatuře. Obraz byl vidět také 
z jeviště, ovšem v obrácených stranách. Promítací přístroj byl 
vybaven uhlíkovým světlem a promítač musel stále sledovat 
a  upravovat vzdálenost uhlíků k  udržení správné svítivosti 
a zabránění zahoření fi lmu.

Během promítání fi lmu byly minimálně 2 přestávky, a  to 
podle toho, na kolika cívkách byl fi lm natočen. Po vyjetí jed-
noho se nasadil další. Ke změně promítání došlo až po vál-
ce. Pořídila se jiná aparatura, plátno bylo zavěšeno na galerii 
a diváci seděli opačně. 

Na závěr má osobní historka z dětských let. Byl promítán 
fi lm dětem nepřístupný. Můj otec (starosta Sokola a řídící uči-
tel) mne zavedl zadním vchodem na jeviště, takže jsem viděl 
fi lm Zoro, tajemný mstitel, ale v obráceném gardu. Přestupek 
je již promlčen…

 Zpracoval: J. VašulínPromítací kabinka na Kaťáku s promítačem 

Pan ing. Zdeněk Jaša - předseda „Osvětové besedy“, pod kterou 
patřila knihovna i kino, knihovníkem byl tehdy Pavel Veleba 
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Vzpomínka na troubského rodáka

Po  dlouhé těžké ne-
moci zemřel dne 29. 
července ve  Valticích 
ve  věku 75 let vynikají-
cí moravský archeolog, 
jenž se věnoval přede-
vším období Velké Mo-
ravy, 

doc.  PhDr.  Zdeněk 

Klanica, DrSc., 

zařazený v roce 2000 
mezi dva tisíce nejvý-
znamnějších světových 
vědců 20. Století (viz 
2000 Outstanding Scho-
lars of the 20th Century, 
Cambridge 2000). 

Narodil se 28. listopadu 1938 v Troubsku. Vystudoval histo-
rii a archeologii na brněnské Masarykově univerzitě. Po pro-
moci v roce 1960 působil na Archeologickém ústavu Česko-
slovenské akademie věd v Brně. Od roku 1963 začal pracovat 
na  výzkumech jedné z  nejvýznamnějších velkomoravských 
lokalit – Mikulčic, posléze převzal na  celá tři desetiletí jeho 
vedení (do r. 1990).

Zdeněk Klanica je autorem více než 200 vědeckých prací, 
připomeňme alespoň: Velkomoravské řemeslo, Torzo mozai-
ky, Počátky slovanského osídlení našich zemí, Avaři na Mora-
vě Tajemství hrobu moravského arcibiskupa Metoděje a další. 
Byl autorem scénáře katalogu výstavy Velká Morava, jež vel-
mi úspěšně reprezentovala naši republiku v Londýně, Stock-
holmu, Moskvě, Leningradu i Sofi i.

Za svoji odbornou vědeckou a společenskou činnost ob-
držel řadu ocenění. Jmenujme například zlatou medaili sv. 
Cyrila a Metoděje, kterou mu udělil pražský patriarcha pra-
voslavné církve, jubilejní zlatou medaili bulharského Výboru 
pro kulturu k výročí 1100 let od úmrtí Metoděje či stříbrnou 
medaili Patriarchy pravoslavné církve v  Cařihradu. V  roce 
2009 obdržel Cenu Jihomoravského kraje za  obor historic-
kých věd.

Působil též jako vysokoškolský pedagog a  v  neposlední 
řadě byl poslancem Federálního shromáždění a později také 
poslancem Poslanecké sněmovny České republiky.

 Zpracoval: P. Veleba

Stalo se před sto lety

První světová válka

Když 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko vál-
ku Srbsku, byl tak zahájen vojenský konfl ikt nevídaného 
rozsahu. Začala 1. světová válka. Český národ byl postaven 
před  těžké dilema, neboť tu měl proti svému historickému 
přesvědčení bojovat po  boku Německa proti  spřáteleným 
Srbům, Rusům a  Francouzům. Válka poznamenala a  ztížila 
život i  obyvatelům naší obce. Deprimující bylo především 
postupné odvádění mužů na frontu. Na výzvu starosty Josefa 
Konečného se scházeli odcházející vojáci u radnice a potom 
doprovázeni svými rodinami kráčeli k místní železniční stani-
ci. Obavy obyvatel se stupňovaly, když byli nakonec odvádě-
ni i osmnáctiletí. Neradostně také působila tělesná výchova 
pro  vojenskou službu chlapců mezi  16 – 17  rokem, kterou 

v obci prováděl odborný učitel Rudolf Kuba za dozoru poru-
číka Matěje Rumrejcha ze Zastávky.

Pomník v parku na návsi byl postaven jako vzpomínka 
na všechny padlé v 1. světové válce a jejich jména byla vyte-
sána do kamenů:

Miska Alois, Zapletal Josef, Dobšík Antonín, Kučera To-
máš, Findejs Josef, Otoupalík Jan, Prokeš Jan, Kuba Fran-
tišek, Pernica  Josef, Buček  Antonín, Midrla  František, Fi-

ala  Jindřich, Růžička  Eduard, Sojka  Vilém, Doležal  Jan, 

Fatria Alois, Horáček Leopold, Horák Vilém, Stromecký Jan, 

Luňáček František, Kristek Antonín.
Základní kámen pro postavení pomníku byl slavnostně 

položen 26. října 1919. Na čelní straně pomníku byla umístě-
na mramorová deska, která nesla nápis: VZPOMÍNKA PAD-

LÝM VE VÁLCE SVĚTOVÉ 1914 – 1918. Nad touto deskou byl 
umístěn znak Československé republiky. Odhalení pomníku 
se konalo 28. října 1922. Na slavnosti promluvil Václav Čech 
a za legionáře František Svoboda. Do základu byl uložen pa-
mětní list a platné mince.

Celkový počet troubských občanů, kteří se zúčastnili bojů 
v  I. světové válce je těžko zjistitelný. Podle známých údajů 
v této válce zemřelo 5 mužů, 10 padlo, 5 zůstalo nezvěstných 
a zajato jich bylo 26.

V legiích bojovali:

- v italských: František Konečný a Antonín Kocman
- v ruských: František a Vilém Vašulínovi, František Vaver-

ka, Jan Horký, Josef Solar, František Svoboda, Richard Chmel, 
Josef Kamenický, František Mahn

(Poznámka: Po 2. světové válce byla mramorová deska na-
hrazena novou, aktualizovanou.)

 Zpracoval: P. Veleba

★ ★ ★

     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. 

Památník na návsi Troubska
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Nabídka svozu odpadů pro fi rmy a podnikatele

Jak již bylo zveřejněno v předchozích číslech zpravodaje, 
od 1. července začala v obci Troubsko provádět svoz komu-
nálního a separovaného odpadu společnost van Gansewin-
kel, a.s.. Rádi bychom nabídli své služby i fi rmám a podnika-
telům v Troubsku, kteří mají uzavřenou smlouvu s  původní 
nebo jinou svozovou fi rmou. Společnost van Gansewinkel je 
připravena zajistit jak svoz směsného komunálního odpadu, 
tak i separovaného odpadu (papír, plast, sklo) a rovněž vám 
nabídnout komplexní řešení v oblasti průmyslových odpadů 
(vč. nebezpečných odpadů) ve vaší fi rmě.  

Veškeré informace o  fi rmě van Gansewinkel naleznete 
na internetových stránkách http://www.vangansewinkel.cz/. 
Pro zpracování analýzy a  cenového návrhu svozu odpadů 
kontaktujte naší poradkyni v odpadovém hospodářství, paní 
Janu Úšelovou, e-mail: jana.uselova@vangansewinkel.cz, mo-
bil: +420 737 214 349.

 Jana Úšelová
 obchodní zástupce van Gansewinkel, a.s.

★ ★ ★

Zprávy z Katolického domu (KD)

Počátkem června jsme ve spolupráci s panem hostinským 
nechali vymalovat stěnu sálu se zazděnými otvory po luxfe-
rách. Mimo to byly zamalovány skvrny na stropě a vyčištěna 
svítidla. Tuto práci provedli žáci Učňovské školy z  Brna- Ko-
márova pod vedením zkušeného mistra pana Krásenského. 
Všem za pěkně provedenou práci děkuji.

Další můj dík patří pánům Vítězslavovi Volánkovi a Marti-
nu Křivánkovi za to, že perfektně zvládli pořádání svatodušní 
hodové zábavy v KD. Měli vkusně vyzdobený sál a nedali ni-
komu šanci zábavu narušit.  

Během prázdninových měsíců byly v KD provedeny drob-
né údržbářské práce.

Ve  spolupráci s  panem Dočekalem se snažíme občanům 
zpříjemnit také venkovní posezení před KD. Byla zřízena pěk-
ná zahrádka, která je vybavena stoly se slunečníky a lavicemi. 
Její bohatou květinovou výzdobu tvoří truhlíky, květináče 
a okrasný záhon s betonovým obrubníkem. Ostatní venkovní 
plochu včetně parkoviště a záhonů se snažíme udržovat a vy-
lepšovat. Naši práci nám však kazí jistý občan, který tam vyvá-
ží kolečka se zbylým betonem. Dvě kolečka vysypal mezi sto-
ly a lavice zahrádky, další pak do záhonu na okrasné traviny. 

V polovině srpna byla zahájena 2. etapa opravy střechy KD. 
I když často pršelo, práce byla perfektně provedena. Střecha 
je tedy opravena nad kinosálem a nad cca čtvrtinou sálu. Můj 
dík patří panu Kosteleckému a  pracovníkům jeho fi rmy. Do 
budoucna nás čeká ještě oprava tří čtvrtin střechy nad sálem 
a střechy nad čelem budovy.

 Pavel Mífek, předseda spolku

★ ★ ★

Poděkování

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na  tvorbě zpravo-
daje Troubský hlasatel v  období od listopadu 2010 do září 

2014, a to zejména Heleně Sedláčkové, Pavlu Velebovi, Jarce 
Bartůňkové, Evě Šmahlíkové, Petru Kaniokovi, zaměstnanců 
Obecního úřadu a samozřejmě také dalším osobám. Bez je-
jich pomoci by nebylo možné, aby zpravodaj vycházel v tako-
vém rozsahu a četnosti. Poděkování patří také vedení obce, 
že umožnilo, aby odběr zpravodaje byl pro občany bezplatný 
a distribuce probíhala přímo do schránek. 

Za uvedené období bylo vytvořeno celkem 23 zpravodajů 
v počtu kolem 700 výtisků. V poslední době se počet výtisků 
ustálil na čísle 710, ale toto číslo se může postupně navyšo-
vat, protože se stále staví nové domy nebo i občané zjišťují, že 
se vyplatí mít u domu funkční poštovní schránku. Cena jed-
noho výtisku zpravodaje v rozsahu 16 stran včetně nákladů 
na roznos vyjde cca na 13 Kč. Takže děkuji!

 Blanka Končická, vedoucí redakční rady

★ ★ ★

Nová silnice na Veselce

„Konečně snad po sto letech máme na Veselce pěknou sil-
nici.“ 

To je teď věta, kterou často na Veselce uslyšíte. Pro všechny 
starousedlíky Veselky je to přepychová silnice, oproti tomu, 
co zde bývalo před ní. Už se nikdo nemusí bát toho, že jakmile 
projede auto, odletí ze silnice kámen přímo do vašeho domu. 
Už si nemusíme pamatovat, kde je dobré při jízdě autem strh-
nou volant více na pravou stranu silnice, nebo na levou a vy-
hnout se tak díře nebo vysokému kanálu.

Silnice byla po  mnoha desetiletích kompletně obnovena 
včetně chodníku a nutné infrastruktury nákladem téměř 7,2 
mil. Kč. Nyní láká nejen k  poklidným vycházkám, k  projížď-
ce na kole s dětmi nebo k jízdě na kolečkových bruslích, ale 
bohužel také k  rychlé jízdě automobilů. V  krátké době jsou 
ovšem plánované bezpečnostní prahy přes silnici nebo něco 
podobného, aby se zabránilo těmto nebezpečným jízdám ne-
zodpovědných řidičů.

Někteří skeptici tvrdí, že silnice vydrží pěkná tak dva roky. 
Většina z nás doufá, že to bude alespoň 10 let (minimálně). 
Uvidíme, čas ukáže.

  (HS)

★ ★ ★

Autocentrum K.E.I. radí…

Prvním kilometrům s novým autem věnujte zvýšenou po-
zornost

Zhruba do ujetí prvních patnácti set kilometrů nejezdě-
te na plný plyn, vyhýbejte se maximálním otáčkám motoru 
a také jízdě s přívěsem. Zátěž je vhodné zvyšovat postupně 
a při správném zajetí motoru se postupně sníží spotřeba.

Co však platí jak pro nová, tak i zajetá auta je vyvarování se 
vytáčení studeného motoru do oblasti maximálního výkonu. 
Motor by se měl vždy před plným výkonem řádně zahřát, ne-
stačí jen dosáhnout optimální teplotu chladicí kapaliny, ale 
také oleje. V  případě, že máte ve  voze přeplňovaný motor, 
je také důležité, při využívání plného výkonu či dálničního 
provozu, nechat turbo před vypnutím motoru dochladit. To 
proveďte buď klidnou jízdou, nebo tak, že necháte ještě chvíli 
motor běžet na volnoběžné otáčky.

Oleje by nemělo být ani málo, ani moc. Přestože únik nebo 
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nízkou hladinu oleje signalizuje kontrolka na  přístrojovém 
štítu, zkontrolujte hladinu oleje čas od času sami a nenechá-
vejte to jen na servisu. Hladina nesmí klesnout nejenom pod 
minimum na  měrce, ale neměla by se dostat nikdy ani nad 
maximum. Příliš velké množství oleje motoru škodí, neboť 
hrozí nebezpečí poškození katalyzátoru vlivem jeho zatížení 
spálenými zbytky motorového oleje. Správné množství oleje 
hraje velkou roli u životnosti motoru.

Záběh však vyžadují i pneumatiky a brzdy. U pneumatik se 
v první stovce kilometrů musí z povrchu ojet kluzký techno-
logický fi lm, teprve potom mají správnou přilnavost. Brzdám 
také prospěje, když nebudou hned od prvních metrů vysta-
veny velké zátěži v podobě opakujícího se prudkého brzdění 
z vysokých rychlostí. Nové brzdy vyšší zátěž snesou, ale zajeté 
brzdy prospívají jak brzdovému kotouči, tak samotným des-
tičkám.

Příště se dozvíte více informací o  bezpečném přepravování 
dětí

★ ★ ★

Poradna Justýna radí v Brně obětem trestných činů

V červenci byla v Brně založena poradna Justýna zaměřují-
cí se na pomoc obětem trestné činnosti. Každý, kdo se setkal 
s trestným činem, se tak může bezplatně informovat o svých 
právech, průběhu trestního řízení, jeho alternativách a  dal-
ších souvisejících oblastech. Poradna je otevřena každé pon-
dělí a úterý na Malinovského náměstí v Brně.

V  poradně Justýna najdou oběti trestných činů od-
bornou pomoc i  pochopení. „Naše poradna nabízí služby 
každému a  bezplatně. Klientům nabízíme základní právní 
a  sociální poradenství, zprostředkování kontaktu na  další 
organizace, zvláště zranitelným obětem také doprovázení 
a právní pomoc. Jako sociální pracovnice pracuji také přímo 
v terénu, za klienty tedy mohu přijet do místa jejich bydliš-
tě,“ vysvětluje sociální pracovnice brněnské pobočky Mar-
kéta Nešporová.

„Lidé, kteří se stali obětí trestné činnosti, často nevědí, jak 
mají jednat, neznají svá práva a s průběhem trestního říze-
ní nemají žádné zkušenosti. Cílem poradny tedy je klienty 
informovat o trestním řízení i možnostech mimosoudního 
řešení celé situace. Těm, kteří využijí služeb poradny, mů-
žeme poradit například při podávání trestního oznámení, 
vyřizování peněžité pomoci či náhrady škody,“ upřesňuje 
Nešporová.  

V  srpnu loňského roku vstoupil v  platnost také Zákon 
o  obětech trestných činů, který obětem přiznává některá 
nová práva. Oběti však často zákon neznají a svých práv do-
statečně nevyužívají. „I v této oblasti dokážeme klientům po-
radny pomoci. Poradíme jim například, jak získat informace 
o průběhu řízení či jak se chránit před hrozbou opakovaného 
útoku,“ dodává sociální pracovnice.

Poradna Justýna je otevřena každé pondělí od 12 do 19 
hodin a úterý od 8 do 15 hodin na adrese Malinovského ná-
městí 4. Zájemci o poradenství se mohou předem objednat 
na telefonním čísle 773177104 nebo e-mailu marketa.nespo-
rova@in-ius.cz. 

Poradna Justýna funguje pod hlavičkou obecně prospěš-
né společnosti In Iustitia. Tato nezisková organizace se zabývá 
zejména násilím z nenávisti. In Iustitia se věnuje poradenství 

a  právní pomoci obětem násilí z  nenávisti, ale také vzdělá-
vání, spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, sledová-
ní legislativní činnosti a výzkumu. Více o organizaci najdete 
na webu www.in-ius.cz.

zdroj: tisková zpráva In Iustitia, o.s.

★ ★ ★

Narodilo se vám miminko? Sportu ani cvičení se vzdá-

vat nemusíte!

Sportovní program FITMAMI, první fi tness trénink pro 
všechny aktivní maminky, které se chtějí udržet v  kondici 
a cvičit zároveň se svými dětmi na čerstvém vzduchu, se těší 
stále větší popularitě. Maminky můžou sportovat ve společ-
nosti svých dětí a nemusí tak řešit otázku hlídání. 

Cvičit mohou začít maminky po šestinedělí, pokud to do-
voluje jejich zdravotní stav. Cvičení se zaměřuje na zpevnění 
postavy a procvičení oslabených partií po těhotenství a poro-
du. Velkou výhodou je také to, že lekce probíhají na čerstvém 
vzduchu v  přírodě. Hodina je koncipovaná jako intervalový 
trénink, který střídá aerobní a silovou složku – běh s kočár-
ky, využití švihadel, posilování na místě s dětmi i pomůckami. 
Ve FITMAMI je na prvním místě především pohoda miminek 
a  dětí. Celé cvičení je proto zpestřeno různými říkankami, 
básničkami a zpíváním.

Lekce probíhají každé pondělí od 10-11 hodin na Brněnské 
přehradě. Můžete vyzkoušet lekci vyzkoušet. Stačí si jen místo 
zarezervovat, a to telefonicky (606 608 330) nebo e-mailem 
(petula.brabcova@seznam.cz). 

Bližší informace na www.fi tmami.cz

 Těší se na Vás FITMAMI instruktorka Petra Brabcová
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      Křížovka

Při každé volbě jsou důležité zdravý ……………. (1. část) 
a správné ……………… (2. část).

Správnou tajenku zasílejte do e-mail zpravodaje do 30. 

září 2014. Tři vylosovaní budou opět odměněni sladkostí.
  

(BK)

★ ★ ★

      Zdravý životní styl 

Ovoce a zelenina na podzim

Podzimní sychravé počasí ovlivňuje nejen naši náladu, ale 
i chutě. Vítr, tma nebo déšť působí na psychiku a probouzejí 
podzimní únavu a ospalost. Člověk v tomto období podvědo-
mě vyhledává výživnější a hutnější stravu. Je důležité naslou-
chat signálům vlastního těla a zařadit do jídelníčku dostatek 
sezónní zeleniny a ovoce. Pokud je správně upravíme, pomo-
hou nám ke štíhlejší postavě. 

Dýně 

Dýně se do Evropy dostala z Latinské Ameriky během Ko-
lumbových výprav. Její dužnina obsahuje mnoho minerálních 
látek jako je železo, draslík, hořčík nebo sodík. Dýně se často 
používá k  přípravě hutných polévek zjemněných jogurtem. 

Výborná je také v kompotu, který v podzimním období při-
jde vhod jako malá svačinka. Dýně je skvělým vylepšením su-
chých moučníků, například perníku, makovce nebo bábovky. 

Při nákupu vybírejte těžké plody se stopkou. Čím je dýně 
těžší, tím více dužniny obsahuje. Stopka brání jejímu vysychá-
ní a hnití. 

Dýňový olej se skvěle se hodí k  bramborám, luštěninám 
nebo do salátů.

Růžičková kapusta

Jako jeden z mála druhů zeleniny vydrží teplotu až do -15 
°C, proto ji můžeme vidět na zahrádkách i během zimy. Díky 
vysokému obsahu vitamínu B1 je také nazývána berličkou 
pro mozek. Podílí se na  podpoře nervové činnosti, zvyšuje 
odolnost vůči stresu a je nanejvýš vhodná pro těhotné ženy. 

Kapusta působí na mnoho jedinců přinejmenším odpudi-
vým dojmem. Děti ji znají ze školních jídelen a v dospělosti 
ji většinou nevyhledávají. Jejich rezervovaný přístup k  této 
prospěšné zelenině lze změnit několika způsoby. Zkuste na-
příklad kapustou nahradit zelí v oblíbeném jídle knedlo-vep-
řo-zelo. Nebo vyzkoušejte trik v  podobě drobných kousků 
kapusty v  polévce. Kapustu nevaříme ani nepečeme příliš 
dlouho. Postačí pár minut. Pokud jsou růžičky malé, spařte je 
horkou vodou. 

Květák

Tato košťálová zelenina dostupná po  celý rok je velmi 
vhodná k redukci váhy. Vyskytuje se v ní minimum tuků a je 
nízkokalorická. 100 gramů květáku obsahuje jen 121 Kj i den-
ní doporučenou dávku vitamínu C. Zajímavou vlastností jsou 
močopudné (diuretické) účinky a  podpora funkce tlustého 
střeva. Květák také pomáhá snižovat krevní tlak. 

Květák se těší všeobecné oblibě a patří mezi velmi zdravé 
pokrmy. Děti milují smažené růžičky s bramborem. Zde však 
nemůže být o zdravé stravě ani zmínka. Vyzkoušejte také jiné 
způsoby úpravy, například zapékání nebo vaření. Výborný je 
květák připravený jako kaše. Gratinovaný květák s bešamelo-
vou omáčkou zase ohromí každou návštěvu. 

Během vaření se do vody uvolňují rozpustné minerální soli, 
vitamín C a B1. Využijte pak tento vývar jako základ na polév-
ku nebo omáčku.

Houby

Houby byly dlouhou dobu chybně řazeny mezi rostliny, 
dnes jsou vyčleněny do samostatné říše. Houbové kvasinky 
využíváme v pekárenství a při výrobě piva. Houby jsou v gas-
tronomii vyhledávány pro svoji nezaměnitelnou chuť. 

Velkou část jejich stavby tvoří voda, jsou proto velmi dietní 
potravou. Obsahují i vitaminy a minerální látky, navíc se při 
jejich sběru příjemně projdeme. 

Klobouk z bedly připravený na kmínu, houbové řízky nebo 
rizoto. Všechny tyto recepty stojí za vyzkoušení. Pravé hřiby 
se hodí na usušení. Během zimy je využijete jako přísadu do 
polévek nebo jako základ pod maso. 

Jablka

Jablka jsou důležitou součástí našeho jídelníčku. Může-
me je jíst nejen čerstvá, ale také grilovaná, pečená. Vyrábí se 
z nich také džusy, kompoty nebo čaje. U dětí zaujímají místo 
druhého nejoblíbenějšího ovoce hned po banánu. Tyto plody 
zvyšují imunitu a  mají blahodárný vliv na  lidskou psychiku. 
Pomáhají snižovat působení stresu na organismus. Lékaři do-
poručují konzumovat alespoň jedno jablko denně.

1 – snaha; 2 –dolní část páteře; 3 –mužské jméno (2.8.); 4 –
podfuk na někoho; 5 –hotel pro motoristy; 6 –podřep na ko-
lena; 7 –ztroskotaná loď; 8 – zcela opilý; 9 –prudce vtrhnout 
dovnitř; 10 –vyrobený z lihu; 11 –křestní jméno herce Korbe-
láře; 12 –římská číslice „L“; 13 –patřící Evě; 14 –končetina; 15 
–hebká tkanina; 16 – výherce
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Plody dozrávají na konci léta nebo na podzim. Barva slupky 
přechází od zelené až po tmavě červenou, záleží na odrůdě. 
Právě slupka obsahuje množství prospěšných živin a vlákni-
ny. Proto ji z jablka neodstraňujte. 

http://www.zijzdrave.cz
(EŠ)

  Troubský hrnec

Okurkový salát s feferonkami

Nastrouhat na slabá kolečka - 1,5 kg okurek nakládaček i se 
slupkou, 3 – 4 cibule, 4 – 6 celé feferonky i se semínky. Dále 
přidat 15 dkg cukru, 2 polévkové lžíce koření Vegeta nebo 
Podravka a 2 dcl oleje, promíchat a nechat v přikryté míse 24 
hodin uležet. Poté naplnit do sklenic a 10 minut zavařit. Je to 
výborné a velmi pikantní.

Recept nám zaslala čtenářka z obce Povrly (severní Čechy)
 (BK)

Buchta z cukety

Přísady: 350 g polohrubé mouky, 1 a ½ balíčku prášku do 
pečiva, 350 g cukety, 350 g moučkového cukru, 2 vejce, ¼ l 
mléka, 2 lžíce kakaa, čokoládová poleva nebo čokoláda na va-
ření na polití buchty (2ks).

Postup: Nastrouhanou cuketu smícháme s  ostatními su-
rovinami, nalijeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme 
necelou půlhodinu. Vychladlou buchtu poléváme čokoládo-
vou polevou nebo rozpuštěnou čokoládou na vaření a může-
me ozdobit kousky jader vlašských ořechů.

Šťáva proti nachlazení

Přísady: 2/3 šálku bezinek, 3 a půl šálku vody, dva centime-
try čerstvého zázvoru, lžička mleté skořice, ½ lžičky mletého 
hřebíčku, šálek medu.

Postup: Přiveďte k varu vodu, přidejte bezinky, skořici, zá-
zvor a hřebíček a provařujte 45 minut nebo dokud se objem 
o  polovinu nezmenší. Bezinky vylovte pryč, vmíchejte med 
a šťáva je hotová.

Celerové hranolky

Přísady: 200g celeru, 1 dl rostlinného oleje, sůl.
Postup: Celer očistíme, nakrájíme na  hranolky a  smaží-

me na oleji. Hranolky můžete osolit před smažením nebo až 
po smažení.  (HS)

 ★ ★ ★

      Jak se máte, sousede?

Léto už je za námi a tak doufáme, že podzim bude mít po-
dobu babího léta a slunce nás ještě trošku ohřeje.

K létu, ale i k podzimu, patří dotěrné mouchy. Pokud však 
ke dveřím nebo oknům bez sítí postavíte květináč s mátou, 
tak se spolehněte, že mouchy vyženete. Ten, kdo se orientu-
je v bylinkách, může nasbírat routu nebo řebříček, rozvěsit je 
po pokojích a mouchy mají smůlu.

Další, kdo vám pomůže proti mouchám, jsou netopýři. 
Kdyby to šlo, přilákat netopýry a pustit je do domu, aby vy-
chytali obtížný hmyz, nebylo by to špatné. Možná by se nau-
čili létat pravidelně a byli by nám vděční za dobrou večeři. Ale 

bohužel to nejde. Přesto, kdyby k vám do domu náhle vlétnul 
netopýr, zhasněte, otevřete okna dokořán a nechte ho najít si 
cestu zpět na svobodu. Pokud by u vás doma přistál, doporu-
čuje se přes něj hodit hadr nebo ručník, dát ho s hadrem do 
krabice a zavolat ochránce přírody. 

My máme netopýry každý večer po západu slunce na za-
hradě. Sledujeme neuvěřitelnou loveckou a  leteckou „šou“. 
Jejich vzdušné akrobatické kousky jsou hodny obdivu.

Pokud se opravdu dotěrného hmyzu nemůžete zbavit, zkus-
te si vyrobit repelent: do lahvičky Alpy přidejte 20 – 30 ks hřebíč-
ku a něco málo větviček levandule. Necháte 14 dní vylouhovat 
a můžete si repelent přelít do menších lahviček. Opravdu fungu-
je a voní! Bohužel je jen proti hmyzu, nezabírá na dotěrné myš-
lenky, dotěrné obchodní cestující a ani na dotěrné lidi obecně. 

 (HS)

 ★ ★ ★

      Inzerce

Soukromý zemědělec Jakub Doležal nabízí občanům:

- brambory na uskladnění - žluté a červené
- kvalitní česnek - různé odrůdy, vypěstovaný v Troubsku
Zájemci hlaste se na  tel. čísle 731  146  293 nebo přímo 

u pěstitele na ulici Školní 54.

wwww.fi.fit4at4all.ll..l czczczzczcz

ve sportovním 
centru fit4all

SOBOTA

27.9.

DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

Rezervace osobně na recepci ve fit4all, e-mailem info@fit4all.cz

nebo na tel.: 511 187 766

Rozvrh lekcí a více informací na www.fit4all.cz nebo na facebooku

Krásné sportovní centrum s kavárnou se nachází 5minut od Campus Square, ulice
Chironova 8 (dostupnost trolejbus 26 a 37, linka 50 – zastávka Kamenný vrch)

Celý den sálové lekce ZDARMA
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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