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Omluva redakční rady
Omlouváme se všem čtenářům zpravodaje Troubský hlasatel 
za chyby, které byly uvedeny ve zpravodaji č. 94. Děkujeme všem 
pozorným čtenářům, kteří paní starostku nebo členy redakční rady 
na chyby upozornili a jsme rádi, že zpravodaj si našel své pravidel-
né čtenáře. Redakční rada přijala taková opatření, aby se podob-
ná situace v budoucnu neopakovala.    
                                                                                       (BK)

  
 1.   Slovo na úvod - Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané, 
od mého nástupu do funkce uplynulo již 100 dní a tak jsem pro 
vás a také pro sebe připravila malé ohlédnutí. Všechno je pro mne 
stále ještě nové a tak každý den poznávám a učím se nové věci, 
a to nejen na našem úřadě a děním v obci, ale nové zkušenosti 
získávám také na různých školeních a seminářích. 

Hlavním problémem, který mne a zastupitelstvo velmi zaměst-
nává, je významná investiční akce – IV. etapa splaškové a deš-
ťové kanalizace v lokalitě Za kostelem. Další velký oříšek před-
stavuje vodovod na ulici Luční. Jsou zde také problémy se stou-
pající dešťovou vodou, občané mají potíže nejen ve sklepech, ale 
i na zahradách nebo v garážích. 

Vedení obce o těchto dvou věcech moc dobře ví a chce je ře-
šit, ale vše, co se nashromáždilo za minulé roky, se nedá vyře-
šit ze dne na den. Nabízí se především otázka, kde na investice 
vzít finance? Obec Troubsko je různými etapami výstavby kana-
lizace již dost zadlužená a splácí vysoké částky. Pro Vaši infor-
maci si dovoluji uvést, že ročně až do roku 2015 budeme splá-
cet Státnímu fondu životního prostředí dlouhodobou půjčku na 
výstavbu nové troubské kanalizace ve výši 1 284 000 Kč, dále 
do roku 2021 splátku závazku ve výši 315 000 Kč Českomorav-
ské záruční a rozvojové bance – Min. zemědělství za výstavbu 

kanalizace na Veselce. Další možné úvěry a půjčky nejsou reál-
né, protože obec již ručí veškerým svým majetkem k výše uvede-
ným závazkům.

Obec podala v roce 2010 na Ministerstvo ŽP žádost o dotaci 
na výstavbu IV. etapy kanalizace, ale neuspěla. Více informací 
o této žádosti se dočtete v některém z dalších zpravodajů.

Protože není v možnostech rozpočtu obce financovat zbývající 
výstavbu kanalizací, podali jsme v letošním roce na Ministerstvo 
zemědělství dvě žádost o dotaci na stavbu kanalizace IV. etapa 
a výstavbu vodovodu na ulici Luční.  Obě akce byly zaregistro-
vané a jestli uspějeme a dostaneme dotaci, se dozvíme až kon-
cem června 2011. Předpokládané náklady celé investiční akce činí 
35 milionů Kč. Veškerou dokumentaci včetně stavebního povole-
ní máme připravenou.

Dalším velkým problémem je úbytek žáků v naší základní 
škole, kdy nyní školu navštěvuje pouze 46 žáků. Počet žáků, kte-
ří přišli v lednovém termínu k zápisu do 1. třídy, je 13. Při odchodu 
15 žáků z 5. třídy v červnu 2011 se nabízí otázka: Kolik žáků bude 
navštěvovat ZŠ v Troubsku od září 2011?

Předpokládaný počet žáků v dalším školním roce 2011/2012 
je následující, a to za předpokladu, že žádný se současných žáků 
neodejde:
1 tř. – u zápisu       13  !!! 
kolik rodičů rozhodne o odkladu nástupu do 1. tř. není zatím známo?
2 tř.                        11 
3 tř.                          9 
4 tř.                          7 
5 tř.                          5 

Co s tím?
V čem je problém, když mateřská školka má kapacitu naplněnou 
– školku v současné době navštěvuje 56 školčátek? Je to blíz-
kostí Brna? Nevhodnou dopravní obslužností? Úrovní vzdělávání? 
Pedagogickým sborem? Špatným materiálním vybavením školy? 
Je možné si položit mnoho podobných otázek. Nová rada obce 
se snaží hledat příčiny. Opakovaně už pozvala na jednání rady 
ředitele Mgr. Řihánka, jednání se zúčastnili i předseda školské 
rady p. Klajbl, členové rady navštívili školu a osobně měli mož-
nost se seznámit s úrovní výuky. Současná situace je vážná, což 
vím. Další krokem, který je naplánován, bude písemná anonymní 
anketa rodičů školáků, aby se také oni mohli vyjádřit k úrovni školy, 
k poklesu žáků, navrhnout změny apod. Ankety se mohou ovšem 
zúčastnit i další občané, a to přímo na OÚ. Snad výsledky této 
ankety pomohou najít cestu ke změně či vhodné řešení, které 
bude ku prospěchu všech, protože by byla věčná škoda, aby ško-
la, která je ve středu obce a tím nabízí našim dětem dostupnost, 
zela prázdnotou a nutila zastupitelstvo obce k radikálním krokům. 
Věřte mi, že cílem není zrušení školy, ale umožnění školní docház-
ky pro děti naší obce. Zkuste nám v tom pomoci. Vždyť v roce 
2012 bychom mohli oslavit 350 let od založení školy.



A nyní, co se od doby voleb podařilo:
- na základě výběrového řízení na pracovní místo na podatel-
ně OÚ, kam se přihlásilo osm uchazeček, jsme přijali paní Ivanu 
Večerkovou,
- dalším výběrovým řízením bylo obsazení pracovní pozice dru-
hého pracovníka údržby.  Prvního kola se zúčastnilo pět uchaze-
čů, ale výběrová komise nevybrala žádného z nich. Vyhlásili jsme 
tedy druhé kolo, kterého se zúčastnilo deset zájemců, z nich byl 
po zralé úvaze hodnotící komise vybrán dlouholetý obyvatel obce 
pan Zdeněk Kukla,
- zřídili jsme kulturní komisi a jednou z jejích aktivit je návštěva na-
šich seniorů, kterým k jejich významným výročím – týká se to ob-
čanů od 70-ti let a více, odstupňováno po pěti letech – předávají 
členové komise drobné dárky k jejich výročí. K péči o seniory patří 
také pravidelná setkání – poslední se uskutečnilo 26. února 2011,
- zřídili jsme komisi pro opravu a údržbu hřbitova, ve které jsou 
zastoupeny všechny obce, kterých se to týká. Tak se snad blýs-
ká na lepší časy a hřbitov se stane důstojným místem odpočinku 
našich nejbližších,
- uvažujeme o zřízení stavební komise, která by dohlížela na 
všechny stavební věci, i když dle stavebního zákona není povinná,

To bylo opravdu jen malé ohlédnutí za tříměsíční prací nového 
vedení obce. Chci připomenout, že dveře zůstávají pro vás – ob-
čany, kteří se chtějí podělit se svými starostmi, ale i radostnými 
zprávami - otevřeny. Přeji vám všem jen pohodové dny.

Irena Kynclová
Starostka obce Troubsko

 2.   
 2.   Obecní úřad informuje

Další vyhláškou, která stále platí, je vyhláška o psech. Počet 
pejsků, kteří s námi žijí, se zvyšuje a většina majitelů je venčí na 
obecních chodnících a pozemcích, proto je žádoucí obsah vy-
hlášky po delší době připomenout.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008, kterou se upra-
vují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 
Zastupitelstvo obce Troubsko na svém zasedání dne 12. 3. 2008 
se usneslo vydat na základě ust. §24 odst. 2 zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění poz-
dějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. d), 
§35 a §84 odst. 2  písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně zá-
vaznou vyhlášku

Čl. 1 Základní ustanovení
Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické oso-
by, které jsou vlastníkem psa nebo další osoby, kterým byl pes 
svěřen, mající na území obce trvalé bydliště či sídlo nebo se na 
území obce zdržují.

Čl. 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky
1. Průvodcem se rozumí např. chovatel jeho vlastník či dopro-
vázející osoba psa při pohybu na veřejném prostranství. 
2. Veřejné prostranství podle této vyhlášky se rozumí všechny 
ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky, místní komunikace a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obec-
nému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.¹ 
3. Volným pohybem psa se rozumí, kdy pes při pohybu na ve-
řejném prostranství není veden na vodítku a vybaven náhubkem.

Čl. 3 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství v obci:
a) na chodnících, komunikacích a přilehlé veřejné zeleni na uli-
ci Zahradní, Zámecká,  U lednice, Vyšehrad, Hraničky, Druž-
stevní, Školní, Národního odboje, Lišky, Nová, Ostopovická, 
Slunná, Jarní, Letní, Sadová, Luční, U dráhy, Sekorova, Ho-
dakova, Munkova, Marie Cecílie, Polní, Jihlavská, Veselka, 
U rybníka, Pod vinohrady, (a v dalších nově vzniklých ulicích) 
-  je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo s náhubkem
b) označení psa identifikační známkou
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje průvod-
ce, který má psa pod přímým vlivem a dohledem.

¹ § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů   
                  

Čl. 4   Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle 
zvláštních předpisů.²

² § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů      

Čl. 5  Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 30. 3. 2008.

(OÚ)

Další informace pro chovatele psů 
(a ostatních zvířat):

1. Vlastník psa platí na OÚ Troubsko 1x ročně místní poplatek 
ve výši 120 Kč za jednoho psa a za každého dalšího psa po-
platek ve výši 180 Kč.
2. Vlastník psa jej opatří identifikační známkou, kterou ob-
drží zdarma na OÚ. Při ztrátě známky bude vlastníku psa vy-
daná nová známka za poplatek 15 Kč.
3. Povinnosti chovatelů psů (nejen vlastníků) jsou dané zá-
konem. Chovatelem psa je každý, kdo 
  psa vlastní, 
  psa drží, např. kdo se ujal toulavého, případně 
  opuštěné ho psa, 
  je pověřen se o něho starat,  a to i na přechodnou dobu.
(§ 3 zákona č.166/1999Sb., v platném znění, veterinárního zá-
kona (veterinární zákon), § 13 zákona č.246/1992 Sb., v platném 
znění na ochranu zvířat proti týrání (zákon na ochranu zvířat).
I. Chovatel psa je povinen:
a) chovat psa vhodným způsobem, tj. v prostředí a podmín-
kách, které vyžadují jeho biologické potřeby, fyziologické funk-
ce a zdravotní stav a předcházet poškození jeho zdraví,
b) sledovat zdravotní stav psa, v odůvodněných případech 
mu včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou vete-
rinární pomoc,
(§ 4 odst.1 písm.a), b) veterinárního zákona, § 13 odst.1, 2 
zákona na ochranu zvířat),
c) zajistit, aby byl pes ve stáří od 3 do 6 měsíců platně 
očkován proti vzteklině a poté během doby účinnosti 
předchozí použité očkovací látky přeočkován a uchovávat 
doklad o očkování po dobu platnosti očkování,
d) zajistit, aby pes byl neprodleně a v rozsahu nezbytně 
nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou 
veterinárně vyšetřen v případě, kdy poranil člověka nebo přišel 

2.



do přímého kontaktu s člověkem způsobem nebo za okolností, 
které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou,
(§ 4 odst.1 písm.f), h) veterinárního zákona).

II. Chovatel psa se musí zdržet všeho, čím by nad míru při-
měřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohro-
žoval výkon jeho práv. Chovatel proto:
a) musí učinit opatření proti úniku psa,
b) nesmí obtěžovat jiného psím hlukem, psím pachem, pev-
nými a tekutými psími exkrementy,
c) nesmí nechat vnikat psa na sousedící pozemek,
d) nesmí nechat psa znečistit veřejné prostranství a pokud 
se tak stane, znečištění ihned odstranit. Kdo znečistí veřejné 
prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné 
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostran-
ství, dopustí se přestupku.
(§ 127, 415 zákona č.40/1964 Sb.v platném znění, občanské-
ho zákoníku, § 13 odst.1 zákona na ochranu zvířat, § 47 odst.1 
písm.d) zákona č.200/1990 Sb. v platném znění, o přestupcích).
III. Poruší-li chovatel psa své povinnosti dané zákonem, od-
povídá za vzniklou škodu (§ 420 a násl. občanského zákoníku).

4. Uvedené povinnosti pro chovatele psů platí 
i pro chovatele ostatních zvířat (vyjma povinnos-
ti očkovat a nechat vyšetřit jako ochrana před ná-
kazou vzteklinou).     

                                             JUDr. O. Šebková

Obce na odpady doplácí miliony korun

Pět set korun za rok. Takový je strop poplatku, který mohou 
v současné době obce požadovat po každém občanovi za svoz. 
Z průzkumu, který byl zveřejněn v únorovém měsíčníku Morav-
ské hospodářství, vyplývá, že průměrný náklad na jednoho oby-
vatele za rok v obcích nad 2000 obyvatel je 690 Kč. Což zna-
mená, že obce na každého obyvatele doplácí z rozpočtu obce 
190 Kč. V roce 2009 byl v Troubsku doplatek na jednoho obyva-
tele 40 Kč, náklady na odpadové hospodářství se však zvyšují. 
Tyto peníze by se daly využít i jinak, například na rozvoj obce, 
budování prostor pro volnočasové aktivity, opravy a údržbu ma-
jetku obce apod.

Možností, jak se vypořádat s odpadovým hospodářstvím, 
je několik. V některých obcích nemusí občané za svoz odpadu 

ze své peněženky zaplatit ani korunu. Všechny náklady uhradí 
za občany obec ze svého rozpočtu. Další možností je určit výši 
poplatku podle velikosti popelnice a počtu kontejnerů (počtu 
popelnicových známek). Tento systém umožňuje sice vybírat 
od obyvatel reálný příspěvek na vyprodukovaný odpad, ale na-
opak může vést k tomu, že v okolí obce se začnou tvořit tzv. čer-
né skládky – co se nevejde do popelnice, se odveze a za obcí 
se vyhodí. 

V naší obci se zatím neuvažuje o změně systému placení po-
platku za odpad. Ve spolupráci s firmou .A.S.A., která v Troub-
sku svoz odpadu zajišťuje, se snažíme hledat cesty jak s vytvo-
řeným odpadem lépe pracovat. Například - jak získat občany 
k třídění, aby netříděného odpadu bylo méně. Otázka přístu-
pu k odpadům je hlavně o lidech a změně jejich zvyklostí ve pro-
spěch ochrany životního prostředí a uchování přírody pro dal-
ší generace. V závěru příspěvku jsou uvedeny informace k se-
paračním kontejnerům. Snahou obce je v letošním roce zvý-
šit jejich počet. Ideální docházkovou vzdáleností ke kontejne-
rům je 100 metrů – to se nám asi nepodaří. Obec už má vytipo-
váno několik dalších míst pro umístění kontejnerů. Obecní po-

zemky však většinou sousedí se soukromými pozemky občanů 
a ne každý z nás je ochoten připustit, že by se vzdal „osobního 
pohodlí“ ve prospěch dobré věci. Vedení obce se proto rozhod-
lo jít cestou, že s občany, kterých se umístění nových kontejne-
rů dotkne, umístění kontejnerů projedná. 

Zvýšení počtu kontejnerů na jedné straně znamená další za-
tížení rozpočtu obce, ale na druhé straně je tento finanční vý-
daj kompenzován zpětnou platbou – příjmem obce od autorizo-
vané obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Průměrná roční plat-
ba činí částku 40 000 Kč, která se však může postupně navyšo-
vat intenzivnějším tříděním odpadů. Společnost EKO-KOM 
dnes spolupracuje s 5 861 obcemi a městy v celé České repub-
lice. Sběrová síť je tvořena více než 190 tisíci kontejnery na tří-
děný sběr papíru, plastů, skla a nápojových kartonů a v men-
ší míře kovů. Kontejnery jsou doplněny pytlovým sběrem a dal-
šími sběry (mobilní sběry, sběrné dvory, výkupny). V rámci ČR 
bylo v roce 2009 prostřednictvím EKO-KOM vytříděno a násled-
ně využito 565 569 tun odpadů z nevratných obalů. Bylo tak do-
saženo 71% recyklace obalových odpadů!!!

Třídění odpadů prochází také vývojem – počet komodit, které 
lze třídit se zvyšuje. Nově je možné například do žlutých kontej-
nerů odkládat krabicové obaly od nápojů tzv. tetrapaky. Obsah 
žlutých kontejnerů se pak odváží na dotříďovací linku, na kte-
ré jsou jednotlivé složky ručně odděleny, slisovány a dodány ke 
zpracovateli. Nápojové kartony jsou vhodným materiálem pro 
výrobu stavebních desek, které mohou nahradit například dře-
votřískové nebo sádrokartonové desky pro použití v interiérech. 
Také se z nich mohou dělat sendvičové panely pro výstavbu 
celých domů v nízkoenergetickém standardu.

Separační kontejnery - co do nich patří a co ne

SKLO  barevné - zelené zvony a separační kontejnery
SLOUŽÍ PRO: barevné sklo, barevné lahve od nápojů bez 
kovových či plastových uzávěrů, barevné velké skleněné stře-
py, tabulové sklo, barevné skleněné předměty všeho druhu, ba-
revné zavařovací sklenice - prázdné bez zbytků potravin

SKLO čiré – bílé zvony - separační kontejnery
SLOUŽÍ PRO: barevné - čiré sklo, čiré lahve od nápojů bez 
kovových či plastových uzávěrů,  čiré velké skleněné střepy, 
tabulové sklo, čiré skleněné předměty všeho druhu, čiré zava-
řovací sklenice - prázdné bez zbytků potravin
Do zelených a bílých separačních kontejnerů na sklo 
NIKDY NEDÁVÁME:
- zrcadla, drátěné sklo, keramiku, kameninu, porcelán, žárovky, 
zářivky, výbojky, televizní obrazovky, automobilová skla

PLAST – žluté separační kontejnery 
SLOUŽÍ PRO: plastové obaly, plastové tašky a sáčky, PET lah-
ve stlačené bez uzávěrů, čisté kelímky od jogurtů a jiných po-
travin, plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků,  
vícevrstevné obaly (Tetra Pack) od mléka a nápojů. Je nutné, 
aby obaly byly odkládány pouze vypláchnuté.
Do žlutých separačních kontejnerů NIKDY NEDÁVÁME:
- guma, molitan, kabely, podlahové krytiny, lina, PVC, textil 
z umělých vláken, nádoby od léčiv, plastové nádoby znečištěné 
nebezpečnými látkami (oleji, chemikáliemi) či potravinami

PAPÍR – modré separační kontejnery 
SLOUŽÍ PRO: noviny, časopisy, knihy, sešity, brožury, rozlože-
né papírové krabice, karton a vlnitou lepenku, čisté papírové 
obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír.

3.
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Do modrých separačních kontejnerů NIKDY NEDÁVÁME:
- papírové kapesníky, ručníky, papírové pleny, uhlový papír (kopíro-
vací), voskový papír, mastný a jinak znečištěný papír, pauzovací pa-
pír, dehtový papír, vícevrstevné obaly (Tetra Pack) od mléka a nápojů

V obci nejsou tyto kontejnery zatím využívány, protože sběr 
papíru je organizován několikrát ročně ve spolupráci ze zá-
kladní školou. Informace o termínech sběru jsou zveřejňovány 
na webových stránkách obce a vývěskách.

V roce 2011 navázala obec spolupráci s brněnskou společností 
E+B TEXTIL s.r.o., která pod záštitou Magistrátu města Brna 
provádí již několik let sběr, separaci a další ekologické zpra-
cování použitého textilu. Jako jedné z prvních obcí na okre-
se Brno venkov nám společnost zapůjčí bezplatně kontejner. 
Kontejner na separovaný sběr textilu bude umístěný v nej-
bližších dnech u prodejny Hruška. 

Společnost E+B TEXTIL provede dále ve spolupráci se základní 
a mateřskou školou v dubnu 2011 sběr použitého textilu pří-
mo od dětí. Na nepotřebný textil obdrží děti igelitové tašky, kte-
ré doma ve spolupráci s rodiči naplní a donesou zpět do škol-
ky či školy. Odtud pak poputuje šatstvo k dalšímu zpracování. 
Podrobné informace budou poskytnuty v dostatečném předsti-
hu formou letáčků.

Níže najdete odpovědi na otázky, které vás možná napadli 
při čtení tohoto příspěvku.

Proč separovaný sběr textilu?
Přes 80% textilního odpadu z domácností je možné dále zužit-
kovat. Snažme se proto o maximální ekologické využití tex-
tilního odpadu! 

Co můžete do kontejneru uložit?
funkční oblečení – toto oblečení je určeno na pomoc lidem 
v zemích tzv. třetího světa,
textilie z přírodních materiálů – např. bavlna, různé pleteni-
ny – textilie se dále zpracují na čistící textil, výrobu koberců, 
jako izolační materiál.

Co recyklovat nelze?
oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv.      
Tyto věci prosím do kontejneru nikdy nedávejte.

Děkujeme za vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít 
textilní odpad. Určitě při jarním úklidu najdete množství šatstva, 
které je vám líto vyhodit do popelnice a v minulých letech jste 
oděvy při úklidu znovu do skříně vrátili. Obecně platí pro nese-
zónní oblečení pravidlo, že pokud jste oblečení za posledních 
šest měsíců neměli na sobě, tak se ho můžete bez emocí „zba-
vit“, protože vám jen zabírá místo ve skříních. 

(BK)

Čištění obce a sběr nebezpečného odpadu

V jarních měsících proběhne blokové čištění obecních komunika-
cí, a to společností. A.S.A. Brno. Občané budou včas o termínu 
čistění vyrozuměni a to na webových stránkách obce a rozhlasem, 
protože nebude možné na komunikacích v době úklidu parkovat. 

!!! Upozorňujeme, že v případě neuposlechnutí výzvy k „ne-
parkování“ může dojít k odtažení vozidla, a to na náklady ma-
jitele. Jedná se zejména o komunikace v lokalitě Za kostelem.
V sobotu 12. března proběhne mobilní sběr nebezpečných 
odpadů. Jednotlivé zastávky budou u kostela (11:10-12:00 hod.), 
u Obecního úřadu (12:50-13:40 hod.) a na Veselce u restaurace 
(14:00-14:50 hod.).

(OÚ)
Naše kanalizace

V současné době je zaregistrována žádost o dotaci na IV. eta-
pu dostavby kanalizace Za Kostelem. Když zavzpomínám na 
uplynulé roky, musím uznat, že se při budování kanalizace udě-
lal kus pořádné práce. Museli jsme ušetřit obecní peníze, pře-
svědčit banky, aby nám poskytly úvěr na spolufinancování tak 
velké akce. Podařilo se získat úředníky na příslušných minister-
stvech, aby naší obci byly přiděleny další finance.  V součas-
né době máme odkanalizované staré Troubsko a část Veselka, 
na náš kanalizační řád jsou napojeny Popůvky - nová výstavba 
ulice Veselská, výstavba Pod Šípem a ulice Pod Vinohrady. Po-
dařilo se taky opravit většinu povrchů vozovek, kromě komuni-
kací na Veselce v ulicích U Rybníka a Pod Vinohrady. 

Chtěl bych připomenout, že hlavním důvodem budování od-
dílné kanalizace je ochrana životního prostředí a také že žije-
me v 21. století a ne ve středověku… Nevypouštíme odpadní 
vody (jako jsou např. splašky) ani do potoka, ani do dešťové ka-
nalizace a nemusíme pracně odvážet splašky fekálními vozy. 
Na druhou stranu si přiznejme, že každé pohodlí stojí peníze. 
Každý z nás musí čas od času přiložit ruku ke společnému dílu. 
Na vás, občany, připadlo vybudování přípojek splaškové a deš-
ťové kanalizace pro vaše rodinné domy. Není to levná záleži-
tost, ale je to poslední a nejdůležitější krok k tomu, aby tak ob-
rovské dílo bylo funkční a vynaložené úsilí a investice nepřišly 
vniveč. Napojení rodinných domů na splaškovou a dešťovou 
kanalizaci je dáno příslušnými zákony a technickými normami. 
Chtěl bych apelovat na všechny, kteří ještě nejsou na kanaliza-
ci připojeni, aby tak neprodleně učinili. Vůči ostatním je to při-
nejmenším nefér. Obec společně se správcem veřejné kanali-
zační sítě (VaK) začne provádět nezbytné kontroly a od nepři-
pojených občanů bude vyžadovat doklady o likvidaci splašků 
(účty od vývozu splašků a jiné). Při nedodržení těchto podmí-
nek mohou přijít na řadu postihy. To si určitě nepřejeme a věří-
me, že všichni si zbývající přípojky vybudují. 

Seznam nepřipojených RD:
Troubsko: Družstevní 48, Lišky 1, Národního odboje 4, Ná-
rodního odboje  6, Národního odboje 101, Nová 12, Nová 25, 
Nová 31, Školní 17, U Dráhy 7, U Dráhy 19,  U Lednice 13, 

 13, Zahradní 8
Troubsko-Veselka: Jihlavská 30, Jihlavská 46, U Rybníka 28, 
U Rybníka 58, Pod Vinohrady 6, Pod Vinohrady 12, Pod Vino-
hrady 20, Pod Vinohrady 22, Pod Vinohrady 52, Veselka 16 
 
Co říci závěrem? Držte nám palce, ať se podaří získat 
ty „poslední“ dotace na odkanalizování výstavby Za Kostelem 
a v ulici Luční. Děláme všechno proto, aby se to povedlo. 

Jan Helán
Radní obce

Výzva nejen pro troubské podnikatele 

Vážení spoluobčané, 
rád bych vás prostřednictvím zpravodaje Troubský hlasatel 
požádal o spolupráci. Jistě mnoho z vás pracuje ve firmách 
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nebo máte kontakt či vizitku na prověřenou firmu, úřad nebo 
instituci, kteří by se daly využít při opravách, projektech 
i jiných příležitostech v naší obci. Chtěli bychom vytvořit  
tzv. obecní databázi kontaktů, které od vás získáme.
Pro lepší názornost si dovolím uvést příklad: 
V mateřské školce potřebujeme velmi akutně vyměnit stávající 
vchodové dveře za nové. Proč oslovovat neprověřenou firmu, 
když určitě mezi vámi existuje spousta osvědčených kontaktů? 
Kontakty (název firmy nebo jméno podnikatele, zaměření pod-
nikání, telefon-mobil, případně e-mail a web) nebo vizitky 
osobně předejte na podatelně Obecního úřadu nebo zašlete 
na e-mailovou adresu:  zpravodaj.th@seznam.cz.
Tato výzva je určena také všem troubským podnikatelům, 
aby nabídli obci své služby. 

Děkuji za spolupráci.                                                  Petr Blaha
Místostarosta obce 

Výsledky činnosti knihovny PODĚBRAD Troubsko za rok 2010

Počet obyvatel obce:  2145.

Počet nově nakoupených knih v roce 2010 – 148.

Výpůjčky

Počet čtenářů – 112 (z toho 18 nad 15 let).

Návštěvníci

Pavel Veleba
knihovník

 3.    Představujeme

Rozhovor s radním Janem Helánem

Jan Helán se narodil v Troubsku a je mu 53 let. 
Je ženatý a se svou ženou vychoval dvě děti 
ve věku 25 a 23 let. Podniká ve stavebnictví
a k hlavním koníčkům patří rybolov, nohejbal a tenis. 

Jste významným podnikatelem obce a zároveň jste také 
dlouholetým zastupitelem. Co pro Vás tyto dvě role zname-
nají? Lze využít zkušenosti z podnikání pro řízení naší obce? 
Mnohaleté zkušenosti získané při řešení různých situací 

a problémů na stavbách mně usnadňují orientaci a přehled při 
ne vždy lehkých jednáních na obci. Vždyť i obec je podnikatel-
ským subjektem, ale s tím rozdílem, že výsledek hospodaření 
musí být ve prospěch celé obce a ne jednotlivce. 

Zastupitelem obce jsem se stal, abych podporoval další roz-
voj obce v oblasti nové výstavby, sportovních a kulturních akcí 
a v první řadě pomohl pozvednout kvalitu našeho obecního 
školství (ZŠ a MŠ). 

Bydlíte v části Veselka, která leží na frekventované dopravní 
spojnici mezi Kývalkou - spojnicí na dálnici a Brnem. Přináší 
toto umístění pro Veselku nějaká úskalí, případně výhody? 
Veselka byla vždy na hlavní trase mezi Brnem a Prahou, což 
znamená, že tady zvýšený provoz byl vždycky. Ten se zmírnil 
vybudováním dálnice D1, ale zase nás trápila zvýšená hladi-
na hluku. Nyní nám nebezpečnou křižovatku nahradil přehled-
ný kruhový objezd. Výhodou je a vždy byla lepší dopravní ob-
služnost s Brnem.

Jste předsedou finančního výboru. S ohledem na úsporné 
kroky současné vlády - lze očekávat, že dojde v rozpočtu 
obce pro rok 2011 také ke snížení výdajů a pokud ano, tak 
v jakých oblastech?
V naší obci jsme zvyklí hospodařit vždy s vyrovnaným rozpočtem. 
Výdaje jsou směrovány k plynulému zabezpečení chodu obce 
a zbytek je použit na aktuální akce. To znamená, že od roku 1990 
jsou budovány všechny inženýrské sítě (vodovod, plyn a hlavně 
kanalizace). V současné době žádáme o dotaci na odkanalizová-
ní výstavby Za kostelem, což znamená, že všechny ušetřené pení-
ze musí být připraveny na spolufinancování již zmiňované výstav-
by kanalizace. Toto jsou naše vize hospodaření. A úsporné kroky 
vlády, to je zcela něco jiného;-) 

                         S radním p. Helánem si povídala B. Končická

ZPRÁVY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

Školní rok 2010/2011 jsme začali pěkně v no-
vém. Během celých prázdnin probíhala v mateřské škole re-
konstrukce, která zahrnovala výměnu oken a opravu podlahy 
v prvním patře. Dále modernizaci druhé třídy, pří které došlo 
k výměně koberců, nákupu nové nábytkové sestavy, lůžkovin, 
lehátek a dalších potřebných věcí nutných k celodennímu pro-
vozu dvou tříd. Díky vydatné pomoci cca 40 rodičů, kteří nám 
pomohli při stěhování, úklidu, montáži, či natírání se nám po-
dařilo zahájit provoz hned 1. září 2010.

V tomto školním roce máme v mateřské škole dvě třídy s ce-
lodenním provozem. První třída – koťata, kterou navštěvu-
je 28 dětí převážně ve věku 3-4 let, druhá třída – medvíďata 
s dětmi předškolního věku má také 28 žáků. Nastoupili k nám 
i dvě nové paní učitelky Bc. Kateřina Kamenická (zaměření 
na logopedii) do třídy mladších dětí a Martina Dufková (zamě-
ření hudebně pohybové) u dětí starších. Pod jejich vedením 
byly zahájeny ve škole dva nové kroužky – hudebně pohybo-
vý (M. Dufková) a pohybově dramatický (K. Kamenická). Díky 
velkému zájmu ze strany rodičů máme také tři kurzy anglic-
kého jazyka (I. Kašparová). Od února taktéž dva kurzy plavá-
ní, které probíhají v areálu aquaparku v Kohoutovicích. Kaž-
dých 14 dní probíhá v MŠ logopedie.  Předškolní děti navště-
vují ZŠ, aby se seznámily s prostředím a výukou. Od března 
plánujeme pro předškolní děti také edukativně-stimulační sku-
piny, kde se děti společně s rodiči budou připravovat na výuku 
v první třídě pod vedením M. Dufkové.

Celkem knih 9 245

Z toho naučná
literatura 2 814

Z toho beletrie 6 431

Časopisy 4 tituly

Naučná 
literatura Beletrie Naučná

literatura Beletrie Časopisy

3 214 308 2 349 35     240 192

Knihovna Vebové stránky

542 4 484

Celkem Pro dospělé Pro děti
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A teď ještě malé ohlédnutí za prvním pololetím. Nově jsme 
pro děti zavedli tématické dny. Vždy první pondělí v měsíci se 
všichni (včetně paní učitelek) oblékneme do kostýmů a celý 
den hrajeme hry, soutěžíme, plníme úkoly či pracovní listy 
k danému tématu. 

Velmi příjemné bylo setkání s rodiči v září míněné jako po-
děkování za jejich pomoc MŠ. Jednalo se o finanční pomoc 
či pomoc při rekonstrukci školky. Proběhlo na zahradě, kde 
děti z kroužků předvedli krátké představení pohádky O Kob-
lížkovi a taneční vystoupení. Při opékání špekáčků a „mlsání 
u švédských stolů“ vznikla nová přátelství i mezi rodiči. 

V říjnu mělo velký úspěch představení alternativního divadla 
M. Hrušky. Také červený den vzbudil zájem u dětí a rodičů.

V listopadu jsme si s dětmi připomněli Den nekuřáku. Také 
jsme navštívili divadlo Radost. Pyžamový den byl o to zajíma-
vější, že si děti nejen odpočinuly, ale s polštáři zabojovaly. Při 
rozsvěcování vánočního stromku před obecním úřadem děti za-
zpívaly a odrecitovaly na 17 koled a básniček.

Prosinec byl také bohatý na akce. Hned 1. prosince jsme 
s dětmi zajely na 3d představení do Olympie s názvem Hur-
vínek na scénu. O několik dní později nás navštívil Mikuláš. 
Netradiční vypouštění balonků s přáním pro Ježíška, kterého 
se zúčastnili i rodiče, proběhlo v příjemné atmosféře zahrady 
školky. Se zájmem jsme přivítali pozvání ZŠ na vánoční dílny, 
ze kterých si děti přinesly malé vlastnoručně vyrobené dáreč-
ky. Na vánoční besídce pro rodiče děti předvedly taneční hru 
o zrození Ježíška. Zatančily na známé koledy a zazpívaly mimo 
jiné také anglickou koledu We wish you Merry Christmas and 
Happy New Year. Díky štědrosti rodičů našly děti pod stromeč-
kem množství hraček, mnohé od českých výrobců. Velké obli-
bě se těší např. kuchyňka, auto Tatra, stavebnice Geomag, spo-
lečenské hry i dřevěné didaktické pomůcky. Příjemnou předvá-
noční atmosféru doplnilo i pozvání firmy Kunovský na vánoční 
program pro děti. Děti se mohly vyřádit na skákacím hradu, po-
chutnat na ovoci v čokoládové fontáně a shlédnout vystoupení 
kouzelníka. Do školky si každý na památku odnesl čokoládovou 
medaili a krásné nafouknuté zvířátko.

Leden jsme zahájili korunovým dnem a následně návštěvou 
divadla Radost. Kouzelnická produkce kouzelníka Katonase 
měla opět vysokou úroveň a děti zaujala.

V únoru při šálovém dni proběhla mezi třídami bitva papírový-
mi koulemi, při které zvítězila třída koťátek. M. Hruška se svým 
vystoupením pobavil nejen děti ale i zaměstnance MŠ. 

Ve druhém pololetí si také nenecháváme čas pro nudu. Kon-
cem února jedeme do divadla Radost a zasoutěžíme si na maš-
karním bále. V březnu jsme si pro děti naplánoval\ Den odpa-
du a další setkání s rodiči na počest vítání jara, které zpestří vy-
stoupení dětí z kroužků. 

Do konce školního roku nás čekají čarodějnice, divadla, zápis 
nových dětí do MŠ a zahradní párty se slavnostním pasování 
předškoláků pro rodiče. 

Ještě bych ráda zmínila paní učitelku Hanu Kroupovou, která se 
s tvořivostí sobě vlastní stará o krásnou a vkusnou výzdobu MŠ. 

Před sebou máme ale ještě dost práce, a to nejen v oblas-
ti výchovné a vzdělávací. Trošku nás trápí ne zrovna dob-
rý stav vodovodu a kanalizace, sociálního zařízení, telefonů, 
či vchodových dveře. Také vybavení zahrady neodpovídá našim 
představám o bezpečném a moderním hřišti pro děti. Věříme, 
že díky velmi dobré spolupráci s paní starostkou Irenou Kynclovou 
se nám podaří postupně tyto nedostatky odstranit. Více o tom, 
co se děje v naší školce se dozvíte na našich internetových 
stránkách  www.zsmstroubsko.cz

Nezbývá, než všem čtenářům popřát úspěšný rok 2011 a těšit 
se někdy u nás v MŠ nashledanou.
    Mgr. Ivana Kašparová 

 4.   Co se v obci událo ....

Ples Sportovního klubu Veselka (4. února)
Letošní ples se konal 4. února a začal ve 20 hodin. 
Zahrála skupina SAGITA, která uspokojila snad 
všechny věkové kategorie z řad účastníků. Svého 
úkolu se zhostila na výbornou.
Účast byla slabší snad kvůli finanční krizi nebo 
chřipkové epidemii, ale na kapacitu Katolické-

ho domu to bylo prospěšné -  nemačkali jsme se na taneč-
ním parketu ani u baru. Obrovský úspěch mělo tradiční vystou-
pení místních ,,DYNAMITEK“, které půlnoc oživily netradič-
ním tancem „ZORO MSTITEL“. Tombola byla opět bohatá a té-
měř všichni účastníci měli možnost odnést si domů nějakou vý-
hru. Ukončení plesu bylo jako tradičně v ranních hodinách, kde 
se všichni utancovaní a vyzpívaní těšili do postele.
                                                                             Vlasta Prokopová

Dětský maškarní ples (6. února)
V neděli 6. února dostaly prostor k zábavě a tan-
ci také děti. V rozličných a krásných maskách na-
plnily sál Katolického domu. Byla pro ně připrave-
na hudba k tanci od DJ Roba, mohly se pobavit 

při soutěžích, ze kterých si každý soutěžící (ať už vyhrál nebo 
ne) odnesl sladkou odměnu.  Na letošním karnevale byla vy-
hlášena soutěž o nejhezčí masku. Maska, která chtěla zvítězit, 
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musela být nejen krásná, ale musela předvést také své taneč-
ní kvality.  Odpovědná porota měla co dělat!  Nakonec byly vy-
brány masky dvě: krásný Vodníček a krásně tančící Žabka. Do-
staly sladkou odměnu v podobě malého dortu.  Tombola byla 
pro děti bohatá a doufáme, že se snad dostalo na všechny.  
A tak se těšíme na další karneval!
Informace z dalších plesů a ze setkání seniorů budou uveřej-
něny v dalším čísle Hlasatele, protože se konaly po uzávěrce 
tohoto čísla.

(HS))
Nové knihy v naší knihovně
Simon Becket  Chemie smrti Napínavý titul autora 
nezapře, kde se nechal inspirovat: několikrát totiž 
navštívil v Tennessee takzvanou „Farmu mrtvol“, kde 
je vědecky zkoumán rozklad lidského  těla.

REBEL - Osobní zpověď Tomáše Řepky zaznamenal Karel Felt 
(Bohatá fotodokumentace známého fotbalisty).

Totem vlka je prvním čínským velkým románem, 
který svou hloubkou a zároveň strhujícím dobrodruž-
ným příběhem dokázal přitáhnout pozornost celého 
světa. Autor Ťiang Žung se zabývá se střetem čínské 
zemědělské a mongolské kočovné pastevecké kultu-
ry, člověka a přírody, současnosti a historie. Kniha 

vypráví autobiografický příběh čínského studenta, který odchází 
z Pekingu zmítaného politickými bouřemi v době Kulturní revoluce 
do severočínské mongolské stepi za poznáním prastaré civilizace. 
Na své pouti se seznamuje se starým moudrým Mongolem, který 
mu odhaluje tajemství síly a bohatství kultury, která je symbolizo-
vána vlkem, vyslancem nebes, jenž má za úkol ochraňovat mon-
golskou step a zachovávat její přirozenou rovnováhu.

Mistr napínavých thrillerových zápletek Jeffery 
Deaver přichází již s devátým příběhem, jehož hlav-
ním hrdinou je ochrnutý a geniální kriminalista Lin-
coln Rhyme. Elektrická rozvodná síť se může změ-
nit ve zbraň. První strašlivý útok, při němž se auto-
bus městské hromadné dopravy proměnil v hromadu 

roztaveného kovu, považovali oficiální činitelé za teroristický útok. 
K vyšetřování byl okamžitě přizván Lincoln Rhyme, který i tento-
krát vysílá do terénu Amélii Sachsovou a Rona Pulaského. Zatím-
co se útoky zběsilým tempem šíří po celém městě a na policii za-
čínají docházet vyděračské dopisy.
Další nové knihy najdete na webových stránkách knihovny:  
www.knihovnapodebrad.wz.cz 

Dnes se sice oslavují spíše peníze, ale vzpomeňme na to, 
že se 28. března 1592 narodil Jan Ámos Komenský, oslavova-
la se v březnu celý měsíc kniha a také učitelé byli na svůj svátek 
ozdobeni kytičkami od svých žáků. Přejme všem učitelům pevné 
zdraví a silné nervy. 

Pavel Veleba
knihovník

 5.   Plánované akce

Ostatky
V sobotu 5. března bude procházet naší 
obcí Masopustní průvod masek. V úterý 
8. března v 20.00 hod. se v sále Katolického 
domu konají Tradiční maškarní ostatky s po-
chováváním basy – viz. letáček. Po oslavách 

Ostatků nastává období, kdy neprobíhají žádné bujaré oslavy a 
to až do Velikonoc, které letos připadají na pondělí 25. dubna.
 

(HS) 
 6.   Naši jubilanti

V této rubrice uveřejňujeme jména obyvatel obce Troubsko, kte-
ří oslavují 70 let a více. K významným kulatým životním výro-
čím: 70, 75, 80, 85………let přejí našim spoluobčanům osobně 
zastupitelé obce a předávají jim malý dárek.

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci březnu 
a dubnu 2011 těmto našim spoluobčanům:

paní Jůlie Böhmová                             paní Anna Sobolová
paní Marie Tesařová                            pan Jaroslav Navrátil
paní Marie Putnová                              pan Milan Pacner
paní Věra Karberová                            pan Jiří Skřípek
pan František Novotný                         pan ing.Josef Hofman
paní Bohuslava Boháčová                    paní Marie Rejdová
paní Anna Weinhöferová                      paní Zdenka Tesařová
paní Marie Fričová                                paní Jana Pelikánová
pan Jaroslav Bartoněk                          paní Vlastimila Dujková
paní Olga Hamříková                            pan Jaromír Pochylý
paní Josefa Růžičková                          pan František Dujka
paní Vlasta Mahnová                            pan Josef Pazourek
pan Sáva Buršík

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
do dalších let života.

 Obec Troubsko

 7.   Sportovní informace

FOTBAL
! ! !   NÁBOR NOVÝCH HRÁČU   ! ! !

Máte doma malého divocha, který neustále pobíhá sem a tam, nebo 
dítko, které neví jak využít svůj volný čas a tak ho tráví u TV nebo 
PC a vy byste rádi, aby se věnovalo raději nějakému sportu? Naro-
dilo se vaše dítě v letech 1998-2005? Přijďte se podívat na náš fot-
balový trénink! Kdykoliv se může přidat k nám, najít si nové kamará-
dy a stát se členem týmu!
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Od 17. ledna až do odvolání opět trénink každé pondělí 
a čtvrtek  od 17:00 do 18:15 hod. v tělocvičně!
První zápasy:   
A2B – III. třída muži – sk. B 
3. dubna v 15.30 hod. Troubsko – Střelice
A3B – IV. třída muži – sk. B
10. dubna v 15.30 hod. Troubsko B  –  Rajhradice
F1 – OP mladší žáci – sk. B
9. dubna v 10.45 hod. Troubsko  – Střelice

Kuželkářský klub Slovan Rosice
Kuželkářská liga amatérů

Sportovní klub Veselka
SK Veselka nabízí pro sportovní vyžití při pěkném jarním počasí 
k pronájmu tenisový a víceúčelový kurt (na nohejbal, volejbal, bad-
minton atd.). Pronájem je 100,-Kč/za 1 hodinu.  V případě zájmu 
kontaktujte prosím správce kurtů na tel.: 604 631 780.
V areálu SK Veselka je také možnost pronájmu travnatého fotbalo-
vého hřiště, po dohodě s vedením SK Veselka.

Valná hromada TJ SOKOL ČOS Troubsko
Tělocvičná jednota SOKOL ČOS (Česká obec sokolská) Troubsko 
pořádá v restauraci v objektu sokolovny Valnou hromadu, a to:

v úterý 29. března v 19.00 hodin.
Na pořadu jednání bude zpráva o činnosti za uplynulý rok, schválení 
hospodaření za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011. Dalším vý-
znamným bodem jednání bude příprava na oslavu 100 let SOKOLA 
v Troubsku, které připadá na 9. září 2011.
Zveme všechny členy TJ SOKOL a případné další zájemce o cvi-
čení. Aktuální rozpis cvičení je uveden ve vývěsní skříňce na objek-
tu sokolovny.

Za výbor jednoty Petr Molák
starosta TJ SOKOL ČOS Troubsko

 8.   Historická ohlédnutí

Troubský zámek - část první

O původu zámku v naší obci toho kroniky mnoho nezaznamenáva-
jí. První písemné prameny pocházejí až z 16. století, kdy Troubsko 
vlastnil rod Munků. Je velmi pravděpodobné, že teprve Jan Munka, 
druhý syn Matyáše Munky, začíná se stavbou troubského zámku 
v době, kdy je poprvé (v roce 1573) uváděn jako vlastník Troubska. 

(Na obrázku je zámecká věž, o kterou se necitlivě opírá budo-
va Obecního úřadu, vybudovaná ve druhé polovině 20. Století. 
Na pravé straně od věže je původní hospodářská přístavba, slou-
žící pro kočáry, koně aj. s vchody z nádvoří.)

Na stavbě zámku se snad podílel brněnský architekt Antonio Gab-
ri, který se svým bratrem přestavoval v letech 1581 – 1582 budovy 
bývalého herburského kláštera na jezuitskou kolej. Jan Munka byl 
v té době správcem majetku uvedeného kláštera.

Předchůdcem zámku byla starší tvrz či opevněný dvůr, v písem-
ných pramenech z předchozích let neuváděný. Projekt byl připra-
ven poměrně velkolepě, z části však zůstalo jen při něm. Do objek-
tu se vjíždělo dosud stojící věží, která představovala hlavní fortifi-
kační prvek (opevnění, hradba). Po stranách věže byly přistavěny 
přízemní hospodářské budovy, z nichž pravá dodnes vytváří před-
stavu původního vzhledu.

Sám zámek měl být budován do podoby kvadratury s vnitřním 
dvorem a arkádami, jak dosvědčují jejich vyzděné pozůstatky 
v přízemí a v prvním patře nádvorní části průčelní budovy. Na tuto 
budovu navazují dvě nedostavěná pravoúhlá křídla, která byla pro-
vizorně spojena vysokou zdí, a tak došlo k uzavření dvora. Rene-
sanční vzhled objektu pak setřely přístavby baroka a nové doby.

První přestavba zámku je spojena s působením Verdenberků, 
která se datuje kolem roku 1660, tedy za Ferdinanda z Verdenber-
ka. Přestavbou vznikla jednoduchá jednopatrová barokní stavba 
dodržující půdorys zástavby z druhé poloviny 16. století. Místnosti 
v přízemí měly valené klenby, ozdobené štukovým dekorem a ná-
stěnnými malbami, místnosti v patře měly ploché stropy.

Při přestavbě byly zazděny původní arkády ve dvoře, ale dopo-
sud jsou zřetelné. Přibližně ve stejné době byla přestavěna i hos-
podářská budova s věží a přistavěna mohutná sýpka.

Od 10. dubna 1735 vlastní troubské panství se zámkem rod To-
máše Jana Sekory ze Sekenberku. U zámku byla v roce 1766 ob-
novena kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, která sloužila 
jako veřejná. Na počátku 19 století došlo k dalším úpravám zám-
ku, které zahrnovaly vybudování freskového gobelínového salonu, 
úpravu jídelny. Z této doby se zachovaly v prvním poschodí želez-
né mřížové dveře, cenná práce uměleckého zámečnictví, datova-
ná rokem 1808, která je dnes zapsaná na seznamu kulturních pa-
mátek. Tomáš Sekora také začal s úpravou parku, kde byly vybu-
dovány dva pavilony. 

Letecká fotografie přítele pana Bedřicha Hochberka, zhotovená 
těsně před druhou světovou válkou. 

Na obrázku areál zámku z třicátých let minulého století.
V popředí u silnice část domků, které tvořily Trpín, dnes 
je to Zámecká ulice a ulice U lednice. (Trpín začínal u zámku 
a končil v místech dnešní lékárny. Ve směru na Popůvky, končil 

  TABULKA
1. Dobelice 11 10 0 1 1032 54,5 : 11,5 20
2. Brn.Želvy 11 10 0 1 1047 52,5 : 13,5   20
3. Kaťák 10 7 0 3 1012 38,0 : 22,0 14
4. Srkla 11 6 0 5 995 35,0 : 31,0 12
5. Basket 10 5 0 5 985 28,5 : 31,5  10
6. Cobra 11 4 1 6 983 28,5 : 37,5 9
7. Alpa camp 10 3 0 7 968 19,0 : 41,0 6
8. ČOVAS 10 2 1 7 953 17,0 : 43,0 5
9. Vinohrady 9 2 0 7 987 20,0 : 34,0 4

10. Růžek M.K. 9 1 0 8 947 13,0 : 41,0 2
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Trpín lednicí, která sloužila pro hospodské a hlavně pro řezníky 
na chlazení masa.

Ta bílá plocha na pravé straně je zámecká věž, před ní stojí bu-
dova četnické stanice, vlevo od ní budova staré radnice.

Na pravé straně areálu vzorně udržovaný zámecký park, který 
pokračoval zahradou se dvěma zahradními pavilony. 

V roku 1929 si velkostatek pronajímá, později kupuje Bedřich 
Hochberg, který zavádí pokrokové metody v chovu dobytka a ve 
velkoodběru mléka. Po válce, 21. března1948 došlo ke schvále-
ní zákona o nové pozemkové reformě a téhož roku byl Hochber-
govi-Horskému velkostatek vyvlastněn. Na velkostatku pak začíná 
hospodařit Čs. státní statek, od roku 1953 Výzkumný ústav pícni-
nářský. Po roce 1990 je majetek vrácen panu Horskému (synům), 
později je objekt prodán soukromému majiteli.

Pavel Veleba (podklady soukromé a staré kroniky)
                                                                                                 

 9.   Příspěvky od občanů 

Okénko nejen pro zahrádkáře

Vážení čtenáři, 
cílem tohoto okénka bude vás seznámit s pěsto-
váním zajímavých květin a zeleniny. Zkušení za-
hrádkáři vědí, jak v každém ročním období naplá-

novat práce ve své okrasné a užitkové zahradě. Dobrým pomoc-
níkem jsou různé hobby časopisy jako Zahrádkář, Receptář nebo 
odborné publikace. Ostatním zájemcům, kteří začínají se zahrád-
kou, budou v každém čísle uveřejněny cenné rady s pěstováním 
květin a zeleniny.

Dnes na téma: Pěstujeme orchideje v bytě
Při nákupu vybírejte jen zdravé, nepolámané a nezvadlé rostli-
ny. Po přinesení domů rostlinu umístěte v polostínu, aby se adap-
tovala na váš byt. Teplota pro pěstování rostlin v bytě je v zimě 
15 - 18˚C, na jaře 16 - 20˚C a v létě 18 - 21˚C.
Nároky na světlo: orchideje nesnáší přímé osvětlení na parapetu, 
spíše rozptýlené světlo na východní a západní straně domu.
Vzdušná vlhkost: v domech s ústředním topením je nutnost zvy-
šovat vlhkost rosením na listy. Měla by být 55 - 80%. Nikdy nesmí 
stát květináč spodkem ve vodě. Zálivka v zimě méně, v létě častě-
ji, spojit s hnojením.
Hnojení: buď na list denně (5 – 10 krát slabší roztok hnojiva 
než na pokojovky) nebo do substrátu 1 – 2 krát týdně dle návodu. 
Nikdy nepřehnojovat.
Substrát: měl by být vlhký, nikdy ne stabilně mokrý. Zalévat čis-
tou dešťovkou nebo odstátou vodovodní vodou pokojové teploty.
Přesazování: do substrátu pro orchideje (speciální kůrový). 
Do květináče je nutná drenáž až ¼ obsahu. Květináč musí být prů-
svitný, aby šlo na kořeny světlo. Přidat mezi substrát kousky poly-
styrenu, molitanu a kyselé rašeliny. U každé rostliny musí být jme-
novka, abychom věděli jak dále pěstovat. 
Jestliže rostlinám poskytnete ty nejzákladnější podmínky růstu, 
bohatě se vám odmění nevšedními a krásnými květy.

Jarní péče o okrasný trávník
Dobře trávník vyhrabat ostrými hráběmi, popř. vertikutátorem, aby 
se odstranila stará, suchá, odumřelá hmota. V březnu na počát-
ku růstu přihnojit Travinem, který je v kombinaci hnojivo + herbicid 
dobrým ošetřením na počátku sezony. V době intenzivního růstu 
pravidelně kosit a vyhrabávat hmotu. Důležitá je zálivka v době pří-
sušků. Odměnou pak bude čistý, pěkný trávník, který bude ozdo-
bou okrasné zahrádky.

Chvilka s jazykem českým aneb vylomeniny českého jazyka
   

Jazykolamy
V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír 
hrála Klára Králová.
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, 

či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?
Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí.
Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpou 
nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pou-
hou houskou.

Pavel Veleba

Křížovka s tajenkou

  

Tajenku můžete poslat na e-mail: zpravodaj.th@seznam.cz. První 
tři správné odpovědi budou odměněny drobným dárkem a jména 
výherců zveřejníme v dalším čísle zpravodaje.

(BK)
10.   Jak se máte  sousede ?

Znak obce Troubsko – pokračování

Milí sousedé, 
celý měsíc jsem pátrala, za pomoci mé rodiny po tom 
proč má Troubsko ve znaku obce stonek vinné révy, 

Nejdelší věta složená 
pouze ze souhlásek: Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.45

Uspořádané samohlásky v 
učebnicovém pořadí: mateřídoušky, dvacetikoruny 

Možná nejdelší slovo: nejneobhospodařovatelnějšími

Opakování slabik:
Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili 

požáru.
Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší špehové 

do vazu?

Nejvíce háčků je ve slově: nejztřeštěnější, nejpřesvědčivější

Nová doba přinesla číslicový 
těsnopis:

Po3kovi spa3li, jak 8ahlí lo3,3mající 
pos3břené

pi100le, o5 a o105, s3leli.

Zlidověl už i Q-systém:
Qapem přiqačil qartál 
a qelikému přeqapení 

qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne. 
Qasinky neqasí.

Palindrom 
= věty lze číst z obou stran 

Kobyla má malý bok
Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf?

Sabina hrává na varhany bas.
Do chladu si masa mísu dal Chod.

Pavel Doležal

1.   Literární útvar

2.    Výzva

3.    Zvíře s dlouhým krkem

4.    Kruh

5.    Stanoviště myslivce

6.    Okamžitě

7.    Druh hada

8.    Silný muž

9.    Potřeba k pájení

10.  Příroda bez hor

11.  Mít sny
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vinařský nůž a krojidlo a kdo tam tyto symboly dal. Moc se mi toho 
zjistit nepodařilo. Paní z archívu mne odkázala na knihu „ Znaky 
a pečeti jihomoravských měst a městeček“ z roku 1979 a dokonce 
mi řekla, na které stránce tyto informace získám. Ale bohužel, kni-
ha mne zklamala. Žádný důvod, proč máme tyto symboly ve zna-
ku, ani jména těch, kdo je do znaků vložili, jsem v publikaci nena-
šla. Podařilo se mi zjistit, že dnešní podoba našeho znaku pravdě-
podobně vznikla spojením symbolů na dvou pečetích, které Troub-
sko užívalo, když bylo v 16. století rozděleno na dvě části. Jedna 
část Troubska měla na pečeti krojidlo a nůž, ještě spolu s radlicí 
a šestilistou růžičkou. Druhá část Troubska měla na pečeti kmen 
vinné révy se dvěma hrozny a třemi listy, spolu s vinařským no-
žem a radlicí.

A tak se můžeme domnívat, že symboly ve znaku jsou oprav-
du z důvodu pěstování vinné révy v okolí naší obce. A kdo je tam 
dal, kdo o nich rozhodl? Bude to navždy tajemstvím?. Snad kdy-
bychom popustili uzdu naší fantazii a představili si obyvatele  naší 
obce kdysi dávno, jak sedí u stolu, popíjí víno  a s hrdostí přemýšlí, 
co dát do znaku obce. Do znaku obce, která pro ně znamená do-
mov. Všechny symboly měly určitě velkou váhu, a proto je vybrali. 
Věřím, že pak propukly oslavy nové pečeti (později znaku). Nebo 
to mohlo být úplně jinak…  
  Tímto příspěvkem tedy uzavírám pátrání po symbolech znaku 
naší obce a jdu si dát dvě deci červeného vína (samozřejmě Fran-
kovky). Na vzpomínku těch, kteří nám vytvořili takový pěkný znak.
                                                                                                                          (HS)

Poštou mi přišel zajímavý mail a proto, jestli Vás trápí slimá-
ci, třeba uvedeného návodu využijete.                         P.Veleba

 
Slimáci jdou na pivo
Do vydlabané půlky melounu nalijeme pivo, 
namočíme celý vnitřek a položíme ten piv-

ní rybníček večer do místa, kde ti milí drobečkové vylézají 
nebo kde jim chutná náš salátek a kytičky. O půl deváté večer 
se začínají houfovat a předhánějí se, kdo víc sežere. Móóóc jim 
to chutná, takže zapomenou na kytičky, opijí se do němoty 
a spadnou do pivního rybníčku. Odtamtud už NIKDY(!) nevy-
lezou, protože je nadobro po nich. Ráno se budete divit! 
Meloun můžete nechat na místě 2-3 dny, mezitím sníte další 
meloun...a dílo se opakuje. Nebolí z toho záda, jíte pořád me-
louny, hubnete a užíváte si sluníčka.
PS: Vyzkoušeli jsme, funguje to super !!! Žádný zbytkový jed 
v půdě, obava z otrávení psů a koček. Žádní parazité z vnitř-
ností slimáků (fasciolopsis buski) rozložených nejrůznějšími 
jedy. Naše kytičky si zaslouží kvést a slimáci si zaslouží jednou 
za život pivní slavnosti.
12.
  
11.   Zdravý životní styl

Vláknina

Vláknina je jednou ze složek našeho jídelníčku, která pozitivně 
působí na náš zdravotní stav. Je to nestravitelná část rostlinné 
potravy, která pomáhá pohybu potravy trávící soustavou, vstře-
bává vodu a váže na sebe některé látky z potravy, jako napří-
klad cholesterol. 

Každý člověk by měl v rámci prevence nejen rakoviny tlustého 
střeva a zánětlivých střevních onemocnění přijmout denně po-
travou 25-30 gramů vlákniny. Většina lidí přijímá v průměru pou-
ze 10-15 gramů vlákniny za den, což je málo. 

Někdy je problém v tom, že lidé konzumují relativní dostatek 

zeleniny, ovoce a pečiva, ale nevolí druhy, které mají vyšší ob-
sah vlákniny (ovesné vločky, celozrnné pečivo, luštěniny, broko-
lice, špenát, kiwi, sušené ovoce, ořechy, …).
Na druhé straně příliš vysoký příjem vlákniny (nad 50-60 gra-
mů) může mít zase za následek snížené vstřebávání řady mi-
nerálních látek v těle (vápníku, železa, hořčíku, mědi, manga-
nu a zinku), což může vést k nemalým zdravotním problémům.
Na dostatečný příjem vlákniny ve stravě by si měl dávat pozor 
každý, ale hlavně by na něj měli dbát:
  Diabetici
  Lidé s nadváhou a lidé obézní
  Lidé se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi
  Ten, kdo trpí zácpou
  Sportovci

Jak vláknina pomáhá:
potravin bohatých na vlákninu sníme daleko méně, protože 
je musíme déle žvýkat, pomáhájí tedy zpomalovat přijímání po-
travy (příklad: celozrnný x bílý rohlík), potlačuje hlad, protože 
bobtná v žaludku a zabírá tedy více místa, zpomaluje jeho vy-
prazdňování a zvětšením střevní náplně zvyšuje pocit sytos-
ti, pomaleji se tráví, díky vláknině, která opouští tělo většinou 
v nestráveném stavu, vstřebáváme z jídla méně kalorií, vlákni-
na zpomaluje vstřebávání sacharidů, a tudíž  omezuje kolísání 
cukrů v krvi, potraviny bohaté na vlákninu jsou  rostlinného pů-
vodu a obsahují méně energie než většina potravin na vlákninu 
chudých. Pokud tedy konzumujeme potraviny s vlákninou, sni-
žujeme automaticky příjem energie a jíme zdravěji, podporuje 
střevní peristaltiku.

Příklady obsahu vlákniny v potravinách:
potravina - 100 gramů                       obsah vlákniny v gramech

                                                                                             (EŠ)

Prochladnutí těla

Zima se ubírá ke konci, jaro se hlásí. Jak je na tom vaše zdra-
votní kondice?
Následky prochladnutí trápí děti i dospělé ať v podobě častých 
zánětů, nebo bolestí hlavy, šíje i zad. Časté záněty průdušek mo-
hou být infekčního či bakteriálního původu. Ale náchylnost k ná-
kaze je právě dána výkyvy teplot, kdy se dětský organismus ne-
dokáže díky oslabené imunitě dostatečně přizpůsobit.
Dospělí si už zvykli na časté bolesti zad, hlavně v oblasti šíje 
nebo beder. Musí to být?
Normální je žít bez bolesti, normální je nemuset řešit zdravot-
ní potíže.
Zeptáte-li se, co udělat pro sebe a děti, aby bylo možné společ-
ně užívat života v plné síle a zdraví, je každá rada dobrá.
Jednou z nich je využít tepelné síly rašeliny skrze tepelné pol-
štářky krční, bederní, univerzální.
Rašelina v tepelné láhvi se snadno ohřeje na žádanou teplotu 
v mikrovlnné nebo elektrické troubě a přiloží na bolestivé místo 



(průdušky, podbřišek, šíje, bedra apod.).
Hřejivá síla rašeliny povolí stažené svaly v postižené oblasti 
a dodá chybějící energii tepla do hlubokých tkání.
Děti snadno odkašlávají, bříšku se lépe tráví.
Pomoc ženám: ženské orgány se lépe prokrvují, zmírňuje se tak 
premenstruační syndrom či následek prochladnutí. 
Dospělí při tepelné terapii snadněji relaxují, bolesti zad odchází díky 
roztažením svalové tkáně, která se nacházela v křeči po jedno-
stranné zátěži (př. práce u počítače, dlouhé řízení auta apod.).

Využijte slevové výhody při výprodeji rašelinových nosi-
čů tepla během měsíce března 2011 v Alternativním masér-
ském studiu na Veselce - po předchozí telefonické domluvě 
jste k nákupu nebo ošetření vítáni

Oldřiška Kališová tel.: 604 383 073, www.oldriska-masaze.cz

12.   Žijí také s námi

Chceme si pořídit papouška jako domácího mazlíčka 

Papoušky dělíme na menší a velké druhy. K velkým druhům pa-
tří ary, kakadu, žako, alexandr, amazoňan atd. Velké druhy pa-
poušků bych doporučovala již zkušenějším chovatelům. Důvo-
dů je několik – náročnější chov, velká hlučnost, může se stát, že 
si oblíbí jednoho pánečka (ostatní příslušníky rodiny nemá rád 
a dává to dost najevo – i fyzickým útokem), neustálé dožadová-
ní pozornosti. K menším druhům např. patří andulka, korela, aga-
pornis, neoféma, kakariki, papoušíček vrabčí, a další, další druhy.   
Začínajícím chovatelům, dětem do rodin bych nejvíce doporučo-
vala andulku. Přírodním zbarvením peří je zelená barva. Mnoha-
letým chovem však byla vyšlechtěna spousta barevných muta-
cí – od citrónově žlutých, tyrkysově modrých po šedozelené, cho-
cholaté či s nakadeřeným peřím.  Samečka od samičky pozná-
me, že má modré ozobí (samička jej má světlé).
Chov: Andulky můžeme chovat v kleci, v pokojové i venkovní vo-
liéře. Andulky jsou odolní ptáci, a pokud mají k dispozici dobře 
izolovaný vnitřní úkryt, mohou přes zimu zůstat ve venkovní vo-
liéře. Ptákům dáváme jako základ krmivo pro andulky - proso, 
které doplňujeme senegalským prosem v klasech, kousky ovoce 
a zeleným krmením. Velice vhodné jsou kousky jablka a ptačinec 
žabinec. V hnízdním období andulky velmi potřebují také vaječ-
nou směs. Nesmíme zapomenout na misku s vodou. Dají se vý-
borně ochočit a při velké trpělivosti se některé z nich také mohou 
naučit imitovat slova. Talent k mluvení však nemají všechny an-
dulky. Mladé ptáky můžeme jednoduše ochočit, ale i starší jedin-
ci začnou při laskavém zacházení svému ošetřovateli důvěřovat. 
Andulky vydávají štěbetavé zvuky. Rády se koupou, a proto jim 
k tomu musíme dávat příležitost. Ačkoli umějí dobře létat, jsou to 
nadšení šplhavci. Pokud chováme andulku v pokojové kleci jako 
jeden exemplář, je důležité, aby měla dostatek rozptýlení v po-
době různých hraček. Před samotnou koupí papouška je vhodné 
zjistit, zda není nikdo v rodině alergický na peří.  
S chovem ráda poradím.                                                        (ZJ)

Ještě jednou o pejscích

Chtěla bych moc poprosit všechny chovatele psů, aby po 
svých pejscích uklízeli exkrementy. Samozřejmě děkuji 
všem, kteří tak činí. Sama mám doma dva pejsky a vím, 
že není nic těžkého se úklid naučit. Také jsem máma ma-
lého synka, který neustále padá na zem a v některých 

částech obce (např. polňačka na Veselce, či cesta k rybníku atd.) 
se mění procházka na bojovou hru a výcvik postřehu mámy. 

(ZJ)

Každý majitel psa by měl znát obsah vyhlášky, která je uveden 
v tomto čísle zpravodaje. Bohužel tomu tak není, o čemž se mů-
žeme přesvědčit každý den, kdy mnozí venčí svoje miláčky vol-
ně a bez náhubku. Příkladem je prostor za autobusovou zastáv-
kou na poli u kostela.

Jen tak pro zamyšlení si zkusme odpovědět na tyto otázky:
   Jak zareaguje volně pobíhající pes na člověka (dospělého, 
dítě, …), který zrovna utíká na autobus?
   Co by řekl majitel tohoto konkrétního pozemku, kterému 
vy a váš pes šlapete po kultuře, kterou bude kosit či jiným způ-
sobem zpracovávat?
   Uklízíte si po svých psech exkrementy? … nebo dle vás 
na poli zase až tak nevadí?

(EŠ)

13.  Troubský hrnec

KUŘECÍ  STEAK  S TYMIÁNEM 
Suroviny: kuřecí prsíčka, máslo, olej, sůl, pepř a tymián
Postup:  Kuřecí prsíčka necháme v celku (nerozkrajujeme, nena-
řezáváme), osolíme, opepříme. Dáme na pánvičku s trochou ole-
je, nejlépe olivového a opečeme z obou stran – na každé straně 
5 minut!  Opečená kuřecí prsíčka pak přendáme do zapéka-
cí mísy, poklademe máslem a snítkou tymiánu, zalijeme šťá-
vou z pánvičky (můžete přidat lžíci vody). Zapékací mísu uza-
vřeme víkem a dáme do vyhřáté trouby na 180 stupňů a zapéká-
me 10 až 15 minut. Pak prsíčka nakrájíme na plátky a podáváme 
s brambory nebo bramborovou kaší. 
Pozor: tymián nejíme!

MOUČNÍK HELENA
Suroviny: 2 vejce, 10 dkg  másla (Hera), 25 dkg cukru moučka, 
30 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1/3 litru mléka, 
3 polévkové lžíce kakaa, rybízová marmeláda, čokoládová poleva.
Postup: Utřeme celá vejce s máslem a cukrem. Pak přidáme 
mouku s práškem do pečiva, mléko a kakao. Nalijeme na vyma-
zaný a vysypaný plech. Pečeme zvolna asi půl hodiny. Povrch 
upečeného těsta potřeme marmeládou a na ni rozetřeme čoko-
ládovou polevu. Kousky moučníku můžete ozdobit ananasem 
a šlehačkou – ale moučník je výborný i bez ananasu a šlehačky.

                                                Dobrou chuť přejí kuchařky z Veselky

14.  Inzerce

ÚKLID A HLÍDÁNÍ
Nabízím úklid vaší domácnosti v Troubsku a okolí (klasický 
úklid, mytí oken, žehlení apod.). Dále nabízím hlídání vašich 
dětí buď u vás doma, nebo v prostředí rodinného domu se 
zahradou. Jsem na mateřské dovolené, 26 let, pedagogické 
vzdělání, povoláním učitelka MŠ. 
Kontakt: p. Kadlecová, 607 107 896.

KRMIVO PRO PSY A KOČKY
Nabízíme krmivo pro psy a kočky v Kohoutovicích, velký výběr, 

www.komisar-rex.cz, tel. 547 250 510, 733 722 331.

11.
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