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      Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,
tak nám všem zase čas trochu poskočil o  kousek dále 

a za chvilku bude konec června, což pro mnoho dětí zname-
ná přípravu na prázdniny.

Vrátím se jen o pár dnů zpět a připomenu sobě i vám všem 
událost, kterou žije naše obec nejen v květnu, ale už několik 
měsíců dříve. Prožili jsme totiž krásné svatodušní slavnosti. 
Bylo se na co dívat. Malé krojované děti, tentokrát ve velmi 
hojném počtu, nám ukázaly, že to dělají s  radostí. Dospělí 
se také nenechali zahanbit a přesvědčili nás všechny o lásce 
k tradici a hrdosti nosit „troubský kroj“. I počasí se letos vydaři-
lo a ještě více umocnilo krásu nedělního hodového odpoled-
ne s úžasným programem na sokolovně. Velký počet diváků 
ukazuje, jak je opravdu důležité udržovat naše tradice. Proto 
chci všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na krásném 
průběhu svatodušních slavností, moc poděkovat a  chci jim 
vzkázat, že jsem na všechny byla velmi pyšná.

Na 1. června jsme tradičně jako každý rok nachystali pro 
děti k  jejich svátku „ŠMOULÍ OLYMPIÁDU“. Bylo připraveno 
velké množství soutěží, při kterých by děti obdržely za své vý-
kony body, které by pak u „taťky Šmouly“ proměnily na duká-
ty. Dukáty jsou totiž jediným platidlem ve šmoulím jarmarku,  
která nabízí hračky, cukrovinky nebo jiná lákadla. Nechyběl 
by skákací hrad, malování a tetování na obličej od kosmetic-
ké fi rmy SOLEO a také při zahájení celé akce seskok parašutis-
ty. Pro rodiče bylo nachystáno občerstvení ve formě grilova-
ného masa nebo klobásků… 

Z  důvodu nepříznivého počasí byla olympiáda zrušena, 
ale všichni se můžete těšit na  sobotu 31. srpna. Oslavíme 
dětský den s  menším zpožděním a  zároveň ukončíme letní 
prázdniny. Nebude chybět ani dětská diskotéka s překvape-
ním od „šmoulů“.

 Přijďte se podívat, všechny vás srdečně zvu

Irena Kynclová 
Starostka obce Troubsko

     Obecní úřad informuje

„Podřízli jsme si větev aneb obec – konec“

Chci tímto reagovat na  nápisy před budovou obecní-
ho úřadu. Nevím přesně, co tím chtěl pisatel říci, jestli má 
na mysli, že mým rozhodnutím o povolení pokácení stromu 
– kaštanu u  budovy Katolického domu, je skutečně konec 
obce? Nebo čím jsem podřízla větev a  komu? Nikdo nepři-

šel, aby se informoval, co se vlastně stalo, nebo chtěl nějaké 
informace o  vzniklé situaci, nikdo nechtěl nic vysvětlit. Jen 
pár křiklounů se pasovalo na dendrologické odborníky, kteří 
rozumí stromům a neváhali použít velmi hrubé urážky a oso-
čování nejen mé osoby, ale i členů výboru Katolického domu, 
kterým patří pozemek, kde byl kaštan. Kde je tedy diskuse, 
která k demokracii tak patří? Zbyly jen urážky, ponižování, na-
dávky a neochota vyslechnout i druhou stranu.

Toto je tedy postup druhé strany:
Dne 22. dubna podal Katolický dům v  Troubsku žádost 

o povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les dle § 8, odst. 1, 
zákona č. 114/1992Sb. K žádosti byl připojen dendrologický 
posudek č. 38-1 669/13 zpracovaný znalcem v oboru ochrana 
přírody, se specializací hodnocení stavu a návrh technologie 
ošetření stromů, panem ing. J. Kolaříkem, se závěrem, cituji: 
„celkový stav stromu považuje za silně zhoršený s vysokým rizi-
kem jeho statického selhání, je zde fyziologické narušení, které 
by mohlo dále podpořit imbalanci kořenového systému a jeho 
rozklad václavkou. Doporučuji proto provést jeho odstranění 
z důvodu nevyhovující provozní bezpečnosti. Strom byl zhodno-
cen jako neperspektivní s defekty takového rozsahu, že je vylou-
čená jejich spolehlivá stabilizace pěstebním zásahem“.

Obecní úřad Troubsko v mém zastoupení vydává správní 
rozhodnutí o povolení kácení dřeviny. Před vydáním rozhod-
nutí jsem nechala zpracovat ještě jeden posudek od znalce, 
který zpracovává posudky pro obec Troubsko – pan ing.  H. 
Šmerda – obor ochrana přírody se specializací na pozemky 
a  trvalé porosty a  cituji: „po  redukci větví vytvořená staticky 
nestabilní sekundární koruna s  infekcí řezů, staticky nestabilní 
hniloby a otevřené dutiny stromů – nebezpečná provozní bez-
pečnost – likvidace“.

Protože jsem očekávala vlnu nesouhlasu, zkonzultovala 
jsem ještě svůj postup s dalšími odborníky na odboru život-
ního prostředí nejen na naší pověřené obci, ale i na krajské 
úrovni.

Teprve po  tom všem bylo vydáno souhlasné stanovisko 
s pokácením kaštanu. Jsem totiž ráda, že nemusím řešit da-
leko horší situaci, kdyby se stala tragédie a někdo byl zraněn. 
Kaštan je již pokácen a  Katolický dům má za  povinnost za-
sadit strom nový, který bude za  pár let tvořit zelenou oázu 
u  budovy Katolického domu a  nikdo si už ani nevzpome-
ne, že paní starostka nechala pokácet starý nemocný strom 
ohrožující nejen životy osob, ale i okolní majetek.

                                                                                              Irena Kynclová 

Kanalizace „Za kostelem“ IV. etapa

Před dvěma roky jsme požádali o dotaci z Ministerstva ži-
votního prostředí a po usilovné práci obce společně s fi rmou 
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AP investig, se nám podařilo zajistit potřebné fi nancování 
na provedení poslední části kanalizace v obci – Za kostelem, 
IV. etapa. Proběhly všechny legislativní kroky a můžeme ko-
nečně začít s  realizací. Jako první se začíná na  ulici Luční. 
Na této ulici se vyřeší několik problémů, které vznikly hned 
při výstavbě jednotlivých rodinných domů. Vybudováním 
splaškové a  dešťové kanalizace nebudou nadále ohroženy 
domy podmáčením, protože vždy při větších deštích jsou za-
topeny sklepy, znečištěny studny a přístupová cesta zejména 
k domům u potoka je velmi svízelná. Vodovod také zajistí do-
dávku pitné vody.

Dne 30. dubna bylo předáno staveniště zhotoviteli, tj. fi r-
mě IMOS Brno, a.s. V pondělí 13. května proběhlo setkání ob-
čanů ze zmíněné ulice se zástupci obce a realizačním týmem 
fi rmy IMOS Brno, a.s. Na této schůzce byli občané seznámeni 
s postupem prací a dohodly se ostatní podmínky zahájení vý-
stavby. Na místě se všichni zúčastnění domluvili na vzájem-
né toleranci zejména při řešení vzniklých problémů. Přístu-
pová cesta na Luční je velmi úzká a jejím rozkopáním dojde 
k tomu, že např. obyvatelé ke svým domům nedojedou vo-
zem. Problémem je i vývoz odpadů, k tomu pracovníci fi rmy 
IMOS přislíbili, že kontejnery vždy v pondělí přistaví od domů 
k hlavní ulici. Velkým problémem je vývoz jímek, ale i  to se 
snad podařilo dořešit. Tolerantní musí být v následujícím ob-
dobí nejen občané z ulice Luční, ale i občané z okolí zejména 
proto, že v jejích ulicích bude parkovat více vozidel, než byli 
zvyklí. Ale samozřejmě se jedná o dočasnou situaci.

V  pondělí 27. května začala výstavba kanalizace. Pro 
mnoho z nás: konečně! V příštím čísle zpravodaje se dočte-
te o  předpokládaném časovém harmonogramu výstavby 
kanalizace v  ostatních ulicích v  části za  kostelem. Dovolím 
se připomenout, že o výstavbě kanalizace byl otištěn příspě-
vek v zpravodaji Troubský hlasatel číslo 106, který jste našli 
ve svých schránkách v únoru 2013.  

 Jan Helán, člen rady

Troubsko – kanalizace IV. etapa

Předmětem akce ,,Troubsko – kanalizace IV. etapa“ je 
výstavba splaškové kanalizace v  lokalitě rodinných domů 
podél ul. Ostopovické, mezi kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie a  železniční tratí ČD. Účelem řešení je vytvoření 
soustavné stokové sítě oddílné kanalizační soustavy 
s  odváděním odpadních vod vybudovaného kanalizačního 
sběrače podél Troubského potoka. Koncepčně se jedná 
o stavbu gravitační splaškové kanalizace bez čerpacích stanic. 
Celkem bude vybudováno 3  772,05 m kanalizačních sítí 
(z toho 2 957,75 m gravitačních kanalizačních řadů a 814,30 m 
odboček pro domovní přípojky). Navrhovaná stavba má 
zajistit odvedení a následné čištění splaškových vod tak, aby 
byly splněny požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Zahájení akce (termín předání staveniště):  30. 4. 2013
Ukončení akce (termín předání díla):  do 31. 8. 2014
Délka výstavby:  16 měsíců
 
Investor akce: obec Troubsko, Zámecká 8, 664 41 Troubsko
Technický dozor investora: AP INVESTING, s.r.o, Palackého 

12, 612 00 Brno
Zhotovitel akce: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 

627 00 Brno

Projektant: AQUA PROCON, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno
Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s., 

Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Předpoklad fi nancování při podání žádosti o  dotaci 

z OPŽP:

Celkové náklady na akci:  40 059 147 Kč
Celkové uznatelné náklady akce:  30 493 022 Kč
Dotace EU:     25 919 069 Kč 
Dotace státního rozpočtu ČR:   1 524 651 Kč 
Příspěvek příjemce dotace:   3 049 302 Kč +
                                     neuznatelné náklady   (9 566 125 Kč)
 

Skutečné fi nancování po vysoutěžení skutečných cen: 

Celkové náklady na akci:  24 359 867 Kč
Celkové uznatelné náklady akce:  15 344 280 Kč 
Dotace EU:     13 042 638 Kč
Dotace státního rozpočtu ČR:     767 214 Kč
Příspěvek příjemce dotace:     767 214 Kč + 
                                    neuznatelné náklady    (9 015 587 Kč)
Dotace KrÚ JMK:       767 214 Kč

zpracoval:
za technický dozor investora AP INVESTING, s.r.o.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH INVESTIC OBCE V ROCE 2013

Zastupitelstvo obce Troubsko dne 13. března schválilo 
vyrovnaný rozpočet pro rok 2013, který zatím nevyužívá re-
zervu z posledního období. Deset položek má seznam inves-
tičních akcí, do kterých se chce troubská radnice letos pus-
tit. V  rozpočtu obce na  rok 2013 je na  ně vyčleněna částka 
6 300 000 Kč, další peníze půjdou z dotací.

Součástí rozpočtu letošního roku je tento seznam plá-

novaných investic:

Obec má v  letošním roce naplánovány tři větší investice 
do majetku obce:

První z  nich je výstavba  IV. etapy kanalizace – lokalita 
za kostelem, která se od   přípravných prací, které probíhaly 
v minulých letech, dostala k realizaci a v červnu letošního roku 
se začalo výstavbou na ul. Luční. Celkový rozpočet výstavby 
splaškové kanalizace  IV. etapy je vyčíslen na 40 059 147 Kč. 
Údaje o  fi nancování akce jsou uvedeny v  jiném příspěvku.
Dále obec vynaloží předpokládanou částku   5  000  000 Kč, 
na  výstavbu dešťové kanalizace a  vodovodu na  ul. Luční. 
Z  důvodu komplikované situace uložení potrubí musí být 
tyto dvě stavby uloženy současně s výstavbou splaškové ka-
nalizace. 

Předpokládaný termín ukončení výstavby je 31. srpen 
2014. 

Výše uvedené částky nejsou v  rozpočtu na  rok 2013 zo-
hledněny, ale budou do něj zapojeny postupně dle potřeb 
z rezerv minulých období. 

Ve  druhé jsou peníze určeny na  dostavbu základní ško-
ly, kdy se budova rozšíří o 2 místnosti. První místnost bude 
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sloužit pro žáky 5. třídy a druhá místnost bude počítačová. ZŠ 
navštěvují žáci I. stupně (1. až 5. třída), vzhledem k nedostat-
ku dětí věku pátých tříd se v roce 2011/2012 tato třída neote-
vřela a tak se prostory v přízemí přizpůsobily jídelně a výdeje 
jídla – tím děti ze ZŠ přestali docházet do jídelny v MŠ. Změ-
na se osvědčila natolik, že při znovuotevření 5. třídy v  roce 
2012/2013 se jídelna v  ZŠ nezrušila. Dostavbou se navýší 
počet tříd a  tak každý ročník bude mít opět svoji místnost. 
Celkový rozpočet na dostavbu ZŠ je vyčíslen na 3 000 000 Kč. 
V případě schválení dotace z Regionálního operačního pro-
gramu Jihomoravského kraje by obec vynaložila pouze 15% 
z celkového rozpočtované částky. V současné době se zpra-
covává žádost o poskytnutí dotace.

Třetí investicí je posílení techniky pro potřeby údržby ve-
řejné zeleně. Stávající technické vybavení je zastaralé a do-
sluhující. Rozpočet na pořízení traktoru včetně příslušenství 
byl vyčíslen na 1 000 000  Kč. V těchto dnech již probíhá pří-
prava na výběrové řízení.

      
Méně náročnými investicemi jsou pak dokončení pře-

chodu na ul. Zámecká, přeložka chodníku na ul. Lišky (za kap-
ličkou), vybudování samostatné přípojky splaškové kanaliza-
ce z kuchyně MŠ a napojení této kanalizace na hlavní řad ul. 
Zámecké, v  areálu hřbitova vybudování nových napájecích 
míst, nákup nových odpadkových košů a  laviček. V budově 
obecního úřadu již proběhly stavební úpravy, kde byla pře-
místěna a  zrekonstruována kuchyně, zvětšeny prostory pro 
archiv. Za budovou byla uložena kanalizace pro odvod deš-
ťových vod, která po celé roky zatékala pod budovu OÚ a ná-
sledné zpevnění ploch za budovou úřadu. 

Na údržbu svého majetku obec v letošním roce vyčlenila 
2 000 000 Kč. Mezi hlavní akce patří oprava chodníků na uli-
cích U rybníka a Pod vinohrady, kde se zpracovávají podkla-
dy pro zadávací řízení. V  nejbližších dnech budou osloveni 
případní zhotovitelé k  předložení cenových nabídek. Další 
naplánovanou opravou je kaplička na Veselce, ostatní akce 
spadají do běžných oprav. 

Letošní rok je z hlediska investic bohatý a tak pevně věří-
me, že se nám všechny naplánované akce podaří zrealizovat. 

 Magda Hrušáková 

Poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení

Obecní úřad si  dovoluje informovat občany - případné 
žadatele o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení, že 
disponibilní fi nanční prostředky jsou v současné době vyčer-
pány. Nejdříve bude možné poskytnout nové půjčky koncem 
roku 2013. Doporučujeme všem, aby se před zpracování žá-
dosti informovali u účetní obce paní Magdy Hrušákové o ak-
tuálním stavu věci. 

Dětské hřiště

Obecní úřad si dovoluje informovat občany – rodiče ma-
lých dětí, že dětské hřiště u sokolovny je v současné době 

uzavřené. Při poslední kontrole stavu herních prvků bylo 
zjištěno, že většina zařízení umístěného na  hřišti je v  hava-
rijním stavu a proto je z hlediska bezpečnosti nepoužitelné. 
Bohužel většina poškození nebyla způsobena stářím či opo-

třebením prvků, ale obyčejným vandalismem. Tomu lze za-
bránit například tím, že se bude hřiště zamykat stejně jako 
hřbitov, ale na to zase nemá obec personální kapacity. Takže 
záleží na nás všech, jak opravené hřiště „uhlídáme“ a zda se 
podaří odhalit nějakého škůdce ….

Obec uzavřela se společností TOMOVY PARKY s.r.o., která 
se významnou fi rmu zabývající se dětskými hřišti a hernímu 
prvky (www.tomovyparky.cz), servisní smlouvu na  údržbu 
dětského hřiště a  její součástí bude i  oprava herních prvků 
a zprovoznění celého dětského hřiště. Znovuotevření dětské-
ho hřiště předpokládáme v průběhu prázdnin.

Neprůchodnost ulice Lišky

Obecní úřad si dovoluje informovat občany, že v  květnu 
došlo se souhlasem obce k  oplocení některých soukro-

mých pozemků na ulici Lišky (jedná se o zadní část cesty od 
sokolovny směrem ke kapličce). Směnu dotčených pozemků 
schválilo na žádost občanů minulé vedení obce až nyní se po-
dařilo celou záležitost majetkově uzavřít. Protože jsme si vě-
domi toho, že  cesta byla velmi oblíbenou zkratkou směrem 
do středu obce a proto už máme zpracovanou  studii přelož-
ky chodníku. Nový chodník se bude realizovat ještě v letoš-
ním roce. Povede od kapličky kolem potoka a v prostorách 
u dětského hřiště naváže na stávající cestu. Věříme, že nový 
chodník a opravené dětské hřiště se stanou vyhledávanými 
odpočinkovými místy. Obec plánuje také nechat zpracovat 
studii pro využití hrací plochy vedle fotbalového hřiště tak, 
aby i  občané Troubska měli podobné zázemí jako občané 
Veselky, kteří mohou využívat sportoviště SK Veselka. Pak už 
bude záležet jen na  fi nančních možnostech kdy a  v  jakém 
rozsahu dojde k vlastní realizaci.

 (OÚ)

OBEC TROUBSKO PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM ZPRAVODA-
JE PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LETNÍCH MĚSÍCŮ, PĚKNOU DOVOLE-
NOU A PEVNÉ NERVY OBČANŮM, KTEŘÍ BUDOU „ZASAŽE-
NI“ VÝSTAVBOU KANALIZACE.
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Zprávy ze Základní a mateřské školy

Troubský tyjátr

Milí čtenáři Troubského hlasatele, 5. května proběhl v pro-
storách Katolického domu 1. ročník dětského divadelního 
festivalu pod názvem Troubský tyjátr. Zúčastnilo se ho šest 
divadelních souborů z různých základních škol Brna a okolí. 
Jelikož měl festival také soutěžní povahu, nechyběla odborná 
porota a samozřejmě hezké ceny pro vítěze. Krásné třetí mís-
to obsadili žáci troubského dramatického souboru Trubky se 
svým divadelním představením „Dům za  hřbitovem“. Ačkoli 
zní název poněkud strašidelně, děti zde sehrály mnoho hu-
morných situací avšak s napínavým koncem. Druhé místo zís-
kal soubor Vedlejšák ze Základní školy Vedlejší. Jejich veselá 
hra plná živé hudby nesla název „Hrnečku vař“. Konečně prv-
ní místo na troubském divadelním festivalu patřilo souboru 
Spolek loutek Loutkino. V jejich vítězné hře s názvem „Školní 
strašidlo“ žáci předvedli téměř profesionální herecké výkony 
a upoutali i svou nápaditou scénou. 

Dalšími účastníky byla Základní škola Mokrá, okres Brno-
venkov, se souborem Hvězdičky, ZŠ a  MŠ Moutnice, okres 
Brno-venkov, příspěvková organizace a Základní škola Brno, 
Otevřená, se souborem Cvoček. Festival začal v  ranních ho-
dinách a s krátkými přestávkami (a  jednou větší obědovou) 
končil slavnostním vyhlášením vítězů v 15 hodin. Celá akce 
probíhala ve velice příjemném a na zážitky bohatém duchu, 
takže se můžeme příští rok těšit na její pokračování. 

Všem účastníkům bych touto cestou chtěla moc poděko-
vat za výbornou atmosféru i výkony a všechny diváky tak po-
zvat na druhý ročník Troubského tyjátru. Na závěr patří velké 
poděkování našemu mecenášovi, kterým se stal Obecní úřad 
Troubsko v čele s paní starostkou Irenou Kynclovou. 

Za základní školu Troubsko Marie Vacková, 
organizátorka akce

     Co se v obci událo

Ochotnický divadelní soubor Budišov (6. dubna)

V  sobotu 6. dubna 
k  nám znovu zavítali 
ochotníci z  Budišova, 
tentokrát s  hudeb-
ní komedií HLEDÁM 

DĚVČE NA  BOOGIE 

WOOGIE. Komické pří-
hody svérázných pr-
vorepublikových po-
staviček. Pana Myšky 
majitele fi rmy na  vý-
robu sýrů Bernardýn 
a  jeho konkurentky 
paní Dobrmanové, vy-
rábějící sýry Dobrman 
a  jejích rodinných pří-Herci Tyjátru

I ten klobouček Miladě moc slušelNávštěvníci (v 1. řadě paní startostka)

Jedno z představení
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slušníků. Děj se odehrává v hotelu U Veselého kamzíka, kde 
se má vdávat dcera pana Myšky Marcela. Díky podvodníčkovi 
se vše pořádně zamotá a dochází k různým nedorozuměním.

Budišovští ochotníci opět nezklamali. Hru plnou chytla-
vých melodii a tance zvládli výborně. Nejvíce asi překvapila 
paní Milada Suchánková (roz. Pokorná, rodačka z Troubska), 
paní Emilii Dobrmanovou zahrála tak skvěle, jakoby v  těch 
třicátých letech minulého století opravdu žila. Pochvalu za-
slouží všichni herci, bylo vidět s jakou radostí a elánem hrají, 
že je to těší a baví. Jedničku s hvězdičkou si zaslouží také paní 
režisérka Zdeňka Maloušková.

Děkujeme Budišovským za pěkný kulturní zážitek a už se 
těšíme na nová představení.

Děti z Troubska na bedně stály

V  dubnovém čísle Hlasatele jsem si se zájmem přečetla 
Zprávy ze Základní a  mateřské školy. Velice mě potěšilo, že 
se naše škola, mimo jiné, zúčastňuje různých soutěží. Myslím, 
že je to cesta dobrým směrem. Škoda těch promarněných 
minulých let. A proč škoda, protože některé děti z Troubska 
velice úspěšně reprezentují brněnské školy. Dokladem toho 
je třeba v článku zmiňovaná plavecká soutěž na ZŠ Labská. 
V kategorii třetích tříd – prsa dívky se na druhém místě umís-
tila Kristýnka Strmisková z 23 závodnic. Nepopírám, že devá-
té místo Evičky Jelínkové je také vynikající úspěch. V kraulu 
byla Kristýnka pátá z 30 závodnic. Prsa chlapci byl Tobiáš Tu-
rek první ze 13 závodníku, kraul mu moc nevyšel (23 místo 
z 26). Kristýnka i Tobiáš plavali také ve štafetě, která zvítězila. 
Všem závodníkům z Troubska a Omic gratuluji. Závodů se zú-
častnilo 13 škol se 170 žáky z Brna a blízkého okolí. Troubské 

škole vzkazuji, jen tak dál, podporujte děti ve sportu.
Ale nejen ve sportu, například Zdeněk Sedlák z Troubska 

– Veselky úspěšně reprezentoval svou školu v sólovém zpěvu 
na Karlovarském skřivánku. A jistě se najdou další. 

Jarka Bartoňková

Vítání  občánků (11. května)

V sobotu 11. května proběhlo v obřadní síni Obecního úřa-
du Troubsko slavnostní vítání nových občánků.  Děti přivítala 

paní starostka. Krátké vystoupení připravila s dětmi z mateř-
ské školy paní Hana Kroupová.

Přivítány byly tyto děti: Adam Ryba z ulice Vyšehrad, Vác-

lav Klouda z ulice Vyšehrad, Daniel Boháč z ulice Družstevní, 
Jakub Volánek z ulice Školní, Nela Rizmanová z ulice Škol-
ní, Tereza Mífková z ulice Jihlavská, Zuzana Valová z ulice 
Lišky, Luboš Mazour z ulice Hraničky, Daniel Peška z ulice 
Pod vinohrady, Tadeáš Janderka z ulice Hodakova  a Nella 

Veselá z ulice Polní.   
 Matrika OÚ

Zlatá štafeta

 Tereza Mífková Zuzana Valová

 Jakub Volánek  Nela Rizmanová

 Václav Klouda Daniel Boháč

Adam Ryba

Pro děti a jejich nejbliž-
ší se jednalo určitě o vý-
znamnou životní událost. 
Proto se redakce zpravo-
daje rozhodla zveřejnit 
fotky všech nových spolu-
občánků. Dětem přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spo-
kojené dětství.  
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Svatodušní slavnosti 2013 (květen)

Přípravy na letošní Svatodušní slavnosti začaly již na začát-
ku března, kdy hlavní stárek domluvil první zkoušku v Kato-
lickém domě. Zpráva se rychle roznesla a mohli jsme se krom 
starých mazáků, kteří už tančí na slavnostech třeba desátým 
rokem, potkat i  s  novými tvářemi. Během období zkoušení 
tanců nakonec naše sestava vykrystalizovala do této podoby:

Pavel Ondruš – Lída Ruschková
Martin Křivánek – Verča Křížová
Kuba Doležal – Jana Křivánková
Karel Bartoň – Míša Koláčková
David Šprincl – Denisa Kristková
Filip Šprincl – Bára Čoupková
Kuba Kareš – Pavlína Ruschková

Aleš Haiser – Magda Čoupková
Roman Koutný – Anička Pillmayerová
Michal Kristek – Nikola Blahová
Karel Prokop – Kamila Šprinclová
Jiří Otoupalík – Hanka Prokopová
Milan Horký – Vendula Jedličková

Samotné Svatodušní slavnosti pak hlavně díky nádherné-
mu odpolednímu počasí proběhly v klidu a dobré náladě.

Po čtyřech letech jsme se místo požehnání u kaple vrátili 
do kostela, ale i po náročném hlídání máje nebyl pro nikoho 
problém se na  mši dostavit. O  půl jedné začalo obcházení 

Troubský soubor Podskalák

 Luboš Mazour Daniel Peška

 Tadeáš Janderka Nella Veselá
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stárek s tradiční kapelou Střeličáci (dříve Petrovanka), která 
nás doprovázela celý den až do rána. Už od druhého domu 
s námi vyrazila spousta lidí a tak víno z juchaček teklo prou-
dem. Trasa obcházení byla letos poměrně krátká a tak prů-
vod z Vyšehradu s  dětmi, králem a  koňmi vyrazil relativně 
v čas.

Jakmile průvod dorazil na krásně nazdobené prostranství 
před sokolovnou, bylo již hodně míst obsazeno a tak jsme vi-
děli, že naše několika měsíční snahy nepřijdou nazmar.

Zatančili jsme kola, moravskou besedu, „setnuly“ jsme be-
rana, děvčata zatančila královničky a  děti zase svoje tance. 
Na závěr odpoledního programu pak šerha vyvolával básničky 
na stárky a po pár tanečních sériích jsme se rozešli na večeři.

Na  večerní zábavu nakonec nedorazilo mnoho lidí, ale 
i přes to jsme zatančili troubskou besedu a zpěvem a tancem 
do rána zakončili tuto krásnou slavnost.

Svatodušní slavnosti se dle mého názoru vydařily a děku-
ji všem příznivcům či sponzorům, kteří nás podpořili, ať už 
pomocí při všech přípravách (stavění máje, chystání sálu, sta-
vění parket), nebo fi nančně. Velký dík patří také všem výše 
zmíněným stárkům, stárkám a dětem za trpělivost při nácvi-
ku besed a hlavně všem rodičům a babičkám za pomoc s pří-
pravou krojů. Těší mě, že zájem mladých o tradiční slavnosti 
neutuchá a budeme se těšit zase příští rok.

Fotogalerie a  básničky na  stárky budou brzy k  dispozici 
na webu www.podskalak.cz

 Martin Křivánek

Troubské svatodušní slavnosti pohledem přespolních 

návštěvnic z Pozořic

Hody u  nás už známe dobře, a  tak jsme rády přijaly po-
zvání do Troubska na  svatodušní slavnosti. Ani jsme ne-
čekaly, že nás na  druhé straně od Brna překvapí tolik věcí.
Průvod stárků jsme potkaly u kapličky, a hned se nám dostalo 
vřelého přivítání v  podobě výborného vína z  juchačky. Od-
polední vystoupení malých i velkých stárků nás nadchlo. Je 
hezké vidět, že již odmalička mají děti pěkný vztah k místním 
tradicím. Ale když přišlo na stínání berana, dostaly jsme tro-
chu strach. Naštěstí krev netekla a my jsme si oddechly. Byl 
to pro nás totiž nový zážitek. Před večerní zábavou jsme si 
prošly celou dědinu a čas nám tak rychle uběhl.

U nás hodová zábava začíná slavnostním nástupem stárků 
a jejich sólem, tady jsme však na nic čekat nemusely a hned 
jsme mohly na  taneční parket. Trochu nás mrzí, že se více 
nezpívalo v kole kolem májky, naučit se nové písničky není 
nikdy na  škodu. Stárci zatančili troubskou besedu a  všichni 
jsme se zasmáli vydařeným a trefným básničkám od stárek. 
Pak už jsme, bohužel, museli vyrazit na cestu k domovu.

Po celou dobu jsme se dobře bavili. A co říci závěrem? – 
Přijeďte se na oplátku podívat na hody k nám.

 Děvčice z Pozořic

Další předpokládané akce Podskaláku níže:

Účast na akci Postřižinské slavnosti

Horácký folklorní den - Pivovar Dalešice
Sobota 22. června od 13 hodin
Bližší informace na www.pivovar-dalesice.cz
 Víťa Volánek

KULTURNÍ OKÉNKO

V  minulém čísle Hlasatele jsme zahájili několik vzpomínek 
na populární umělce, kteří v uplynulých dvaceti letech navštívi-
li naši obec. Dnešní okénko je věnováno pěvecké legendě panu 
Waldemaru Matuškovi.

Waldemar Matuška se narodil 2. července 1932 v Košicích. 
Vyučil se v  Poděbradech sklářem, a  záhy se začal věnovat 
amatérské muzice a jezdil po venkovských zábavách se svou 
kapelou. To byla obrovská škola. Svým talentem a charisma 
se dopracoval až do Prahy, kde si ho všiml Jiří Suchý a dal mu 
angažmá v  Semaforu r. 1961. Později vystupoval v  divadle 
ROKOKO. 

Waldova hvězda začala zářit, zpíval jeden hit za druhým, 
vystupoval s  orchestrem Václava Hybše a  později s  ka-
pelou K.T.O. (Kamarádi táborových ohňů). Získal několik 
zlatých slavíků a  také si zahrál v  mnoha filmech. V  době 
jeho největší slávy byl národ rozdělený na  příznivce MA-
TUŠKY A GOTTA. V roce 1986 emigroval s rodinou do USA 
na Floridu. Po roce 1989 se rád vracel do republiky a stá-
le koncertoval. V  této době ho už sužovalo astma a  čas-
té nemoci. V  roce 2000 v  rámci koncertní šňůry po  jižní 
Moravě navštívil KATOLICKÝ DŮM v Troubsku. Zemřel 30. 
května 2009 na Floridě a  je pochovaný Praze na Vyšehra-
dě. Na  rozloučení, které se uskutečnilo 18. června téhož 
roku na pražském Žofíně, se s W. Matuškou přišlo rozloučit 
150 000 fanoušků včetně tehdejšího prezidenta republiky 
Václava Klause.

Waldemar a Olga Matuškovi + kapela K.T.O v Troubsku

Bylo krásné páteční odpoledne 2. června 2000 a Troubsko 
čekalo na koncert legendárního zpěváka, jednoho ze spolu-
zakladatelů Semaforu a divadla Rokoko, nestárnoucího Wal-
demara Matušky, jeho ženy Olgy a kapely K.T.O. Bylo dva dny 
před Svatým Duchem a sál byl naprosto vyprodaný. Panovala 
zrovna velká vedra a tak se větralo v sále Katolického domu 
celý den.

Koncert měl začít až v 19 hodin, ale již okolo druhé hodiny 
odpolední přijel patrový autobus a s velkou námahou přicou-
val až ke Katolickému domu. Byli v něm muzikanti z K.T.O a je-
jich hudební aparatura. Den před tím byli v Jihlavě a museli 
odjet dříve. Tak jsme seděli pod kaštanem a při dobrém pivku 
jsme domlouvali plán na večerní koncert.

Matuškovi to měli horší, jeli až z Karlových Varů a poslali 
je do TROUBEK, odtud do Brna, než jim někdo vysvětlil, kde 
obec TROUBSKO leží. Vše dopadlo dobře a po krátké zkoušce 
se sál naplnil a koncert odstartoval. Byl to krásný pohodový 
večer. Walda zpíval jeden hit za  druhým a  sál s  ním, byl to 
největší pěvecký sbor, co Troubsko kdy zažilo. Dokonce tekly 
i slzy, a to při písničce „Sbohem lásko“.

Po koncertě proběhla autogramiáda a prodej knihy „1000 
mil“ – návštěvníci koncertu si koupili 150 kusů této knihy, 
podepisovalo se dlouho v  zadní části sálu, pod balkonem. 
Na závěr návštěvy jsme se na památku vyfotili s umělci a pak 
si ještě dlouho povídali v šatně. Další štací, kam Walda s kape-
lou mířil, bylo město Znojmo.
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Ačkoliv W. M. nežil v  Praze, 
ale na Floridě, měl velký respekt 
mezi muzikanty. Hezké bylo 
rozloučení před Katolickým do-
mem, jak přicházeli k autobusu 
a autu, tak i mládež, která sedě-
la pod kaštanem, volala: „Waldo 
ahoj“! Díky pohotovým organi-
zátorům se podařilo uskuteč-
nit nezapomenutelný kulturní 
zážitek, protože ani Brnu se 
v  tomto roce nepodařilo do-
mluvit termín pro účinkování 
Matušky. 

Pavel Doležal a spol.

P. S. 
Pavlovi Doležalovi se tímto koncertem splnil jeho dlou-

holetý sen. Odjakživa patřil, stejně jako já k „Matuškovcům“. 
V době, když byl Walda „zakázaný“, pouštěl jeho písničky před 
promítáním fi lmů v letním kině. Obdivovala jsem jeho odva-
hu, naštěstí se žádný „bonzák“ tenkrát nenašel. Také se potvr-
dilo to, že když někdo opravdu umí a je moc dobrý, tak lidé 
nezapomenou a mohou si média říkat a psát cokoliv. Fanouš-
ci vědí své. Beznadějně vyprodané vystoupení toho bylo dů-
kazem. Jenže, jak zpíval Walda v jedné své písni: „To všechno 
odnéés čas...“. Už nám nezazpívá, ale jeho písně žijí a budou 
žít dál. Bohužel si už také nevypijeme pivečko nebo jen tak 
neposedíme pod kaštanem před Kaťákem. 

Jarka Bartoňková

  Nové knihy v naší knihovně

Robertsová, Nora Spojeni s osudem

Román pro ženy oblíbené autorky Nory Roberts, plný záhad, 
nebezpečí a lásky. Layla umí číst v mysli druhých a Fox se ji sna-
ží přesvědčit, aby se tuto schopnost naučila používat. Layla si 
moc nevěří, ale když mají oba stejný sen, který dojde naplnění, 
pochopí, jakou sílu její dar má. Je tu však jeden háček: Fox se 

do Layly zamiluje právě v  okamžiku, kdy musí spolu s  přáteli 
v Hawkinsi Hollow projít tajemným rituálem….

Rollins, James Klíč soudného dne

Nebezpečí ohrožující současný svět číhá uvězněné v artefak-
tu přezdívaném Klíč soudného dne. Spočívá ukryté na dně mo-
čálu v talismanu pohřbeném mrtvým světcem. Zdá se, že někdo 
se pokouší vyvolat temné síly opět na povrch země. Na třech čás-
tech země jsou ve stejném čase nalezena tři mrtvá těla nesoucí 
známky obětování a vypálené starodávné symboly na těle. Co 
mohou mít společného odborník na genetiku pracující s vysoce 
nebezpečnými kulturami, archeolog zkoumající ranou křesťan-
skou minulost Vatikánu a mladíček významný jen faktem, že je 
synem vlivného amerického senátora, který pracoval jako dob-
rovolník v  charitativní organizaci v  Africe? Na  první pohled se 
zdá, že je to jen znamení vypálené posmrtně do kůže, starý dru-
idský symbol. Záhadný znak v sobě nese kletbu a smrt. Vyluštění 
záhady těchto úmrtí se ujímá Gray Pierce a Sigma Force. Čas běží 
a nebezpečí stále roste, začíná závod s časem, ačkoli klíč k ta-
jemství spočívá daleko v minulosti. Pátrání zavede Graye i zpět 
do jeho vlastní minulosti, s  řešením případu mu musí pomoci 
nejen jeho současná přítelkyně, ale také ta bývalá. Za všechno 
se musí platit, záchrana světa a celého lidského pokolení si žádá 
i po něm volbu a krvavou oběť. Musí se rozhodnout mezi živo-
tem a smrtí pro jednu ze dvou svých osudových žen…

Šmoldas, Ivo  Co Vy na to, pane Šmoldasi?

Ivo Šmoldas je oblíbeným autorem vtip-
ných a  často ironizujících, ale vždy mimo-
řádně výstižných komentářů k  současnému 
politickému či ekonomickému dění a ke kaž-
dodenním jevům našeho života a  ke  spole-
čenským novinkám. Narodil se v  roce 1955, 
původem olomoucký Hanák, postupně fi -
lolog, básník, redaktor, televizní moderátor, 
nezávislý rozhlasový glosátor - a v soukromí 
permanentní krmič koček.

Svátek Josef Paměti kata Mydláře

Kati vždy patřili k  rozporuplným, opomíjeným osobnostem 
české společnosti. Knížka barvitě popisuje nejen katovu kaž-
dodenní rutinu (mučit, sekat, popravit), ale líčí i životní příběhy 
dvou katů, kata Mydláře a  jeho syna, v Praze na přelomu 16. 
a 17. století. Rozevřete-li tuto knihu, nic vám nezůstane utajeno 
z krvavé práce v zájmu spravedlnosti. 

Další knihy

Collins, Jackie   Plavba za všechny
Kapoun, Petr   Kameňáky
Rollins, James   Rodokmen smrti
Cabotová, Meg  Slepá vášeň
Toyne, Simon   Klíč
Bengtsson, James T.         Pohádka
Beckett, Simon  Chladný popel
Ebertová, Sabine  Sen porodní báby 5
Giordano, Mario  Apokalypsa
Magnanová, Eman.  Avignonské proroctví
Worth, Sandra   Dáma z růže

Knihy zakoupené v měsíci březnu a dubnu 2013

Pavel Veleba, knihovník
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      Plánované akce

Velký dětský den (22. červen)

Dětský den oslavíme v  areálu dětského hřiš-
tě na Veselce v sobotu 22. června. Zápis dětí do 
soutěží proběhne od 14 do 15.30 hodin. Děti se 
mohou těšit na  odpoledne plné her a  zábavy 
a na závěr je čeká jako vždy pohádka o… nechte 

se překvapit. Těšíme se na vás! Vstupné dobrovolné.

Akce Podskaláku

Sobota 3. srpna - Letní noc, sobota 17. srpna - Staré hody

Dětský den pořádný OÚ 

Šmoulí olympiáda 31. srpna od 14 hodin

      Naši jubilanti

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci čer-

ven a červenec  těmto spoluobčanům:

paní Ulbrichová Olga, ulice U rybníka  - 72 let
paní Pavelcová Libuše, ulice Vyšehrad  - 73 let
paní Putnová Zdenka, ulice Nár. Odboje - 74 let
paní Mrkvicová Marta, ulice Pod vinohrady - 74 let
pan Vodáček Milan, ulice U dráhy  - 74 let
paní Vikarčíková Anna, ulice Veselka  - 75 let
pan Buček Antonín, ulice Nová  - 76 let
pan Gromszký Lubomír, ulice Nár. Odboje  - 77 let
pan Tesař Jaroslav, ulice Vyšehrad - 79 let
pan Grydil Rudolf, ulice Sadová  - 79 let
pan Helán Jan, ulice U rybníka - 80 let
paní Křížová Olga, ulice Hodakova  - 80 let
paní Bartáková Jitka, ulice Zahradní - 83 let
paní Bartoňková Blanka, ulice Zámecká  - 83 let
paní Vašulínová Anděla, ulice Nár. Odboje - 84 let
pan Halouska Vladimír, ulice Pod vinohrady  - 84 let
paní Mahnová Františka, ulice Jihlavská - 86 let
paní Kavalcová Marie, ulice Nár. Odboje  - 86 let
paní Králová Pěva, ulice Družstevní  - 87 let
paní Hoblíková Josefa, ulice Nár. Odboje  - 88 let
paní Pazourková Anna, ulice Nár. Odboje - 90 let
paní Vyziblová Růžena, ulice U rybníka - 90 let
paní Nečasová Blažena, ulice Vyšehrad  - 90 let

Nejstarší občan naší obce oslavil 100 let

Dne   24. dubna oslavila nejstarší ob-
čanka Troubska  paní Jůlie Böhmová 

neuvěřitelných 100 roků. 

Spolu s paní starostkou Irenou Kynclo-
vou ji přišly pogratulovat paní H. Sedláč-
ková a paní H. Benešová. 

Do dalších let přejeme životní opti-
mismus a hlavně pevné zdraví! 

Přejeme všem jubilantům do dalších let 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Matrika  OÚ

      Sportovní informace

TJ SOKOL ČOS Troubsko (22. června)

Výprava do obory Holedná pro děti, které 

navštěvují Veselé cvičení, se uskuteční v  so-

botu 22. června v dopoledních hodinách. Sraz dětí bude 
v  8.45 hodin před vstupem do obory pod kohoutovickým 
kopcem. Ukončení výpravy je plánováno na  cca 12 hodin. 
Více informací se dětí dozví na cvičení v červnu. 

Tako akce je poslední sportovní akcí před letními prázdni-
nami. Cvičení začne v září a s největší pravděpodobností opět 
v neděli od 17 do 18 hodin.

 (BK)

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA 

Oddíl fotbalové přípravky spadá pod Tělovýchovnou jed-
notu Sokol Troubsko. Tréninky jsou ve dnech pondělí a čtvr-
tek od 17 hodin do 18.30 hodin. V  současné době již opět 
na  fotbalovém hřišti, v  době zimní přípravy v  sokolovně. 
Tréninky probíhají cca od poloviny února do konce června 
a poté cca od poloviny srpna do konce listopadu. 

Členský příspěvek hráče na rok 2013 činí 600 Kč. U men-
ších dětí ponecháváme cca měsíc na rozhodnutí, zda oprav-
du budou chtít docházet. 

Trenéři: Rostislav Hrbek a  Pavel Šustr. Vedoucí: Eva Staň-
ková, mobil: 603  548  284, e-mail: estankova@nowatron.cz. 
V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontak-
tovat. 

 Eva Staňková

Futsal SK Veselka (14. června)

V pátek 14. června se odehrají tyto zápas na hřišti SK Ve-
selka:

–  v 17 hodin Veselka - Rokytná;
–  ve 20 hodin Veselka - Budkovice.
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      Historická ohlédnutí

Troubské kříže a  drobná sakrální architektura v  naší 

milé obci – část 2

Kříž u troubské kaple Všech sva-

tých  (12)

Kříž z roku 1882 věnoval Franti-
šek Kroupa z  Troubska, číslo 33. Je 
umístěn na levé straně ve výklenku 
u sakristie, kam byl přeložen v roce 
1965. Původně stál před kaplí 
na prostranství před ní, později pří-
mo po levé straně vchodu do kaple.

Kaplička svatého Leopolda 

na Veselce  (13) 

Na  malém náměstíčku v  dolní 
části ulice Jihlavská, stávala před 
hostincem dřevěná, věkem již 
chátrající, zvonička. Na místě zvo-
ničky nechal postavit „šlechetný 
dárce“, jak praví farní kronika, pan 
Leopold Svoboda, člen Obecního 
výboru, zděnou kapličku. 

Roku 1899 koupil výhodně hostinec i  s  pozemky a  maje 
zdárnou rodinu, nechal v  roce 1909, na  poděkování Bohu, 
vystavět kapličku. Kaplička byla vysvěcena 12. září 1909 – 
na svátek Panny Marie. Z dřívějších zápisů nelze vyčíst, komu 
byla zasvěcena, ale zmínka o  oltářním obrazu sv. Leopolda 
nasvědčuje, že byla zasvěcena tomuto patronu dárce. Tuto 
skutečnost potvrzují i někteří místní rodáci.

Do vížky nové kapličky byl přenesen zvon z původní dřevě-
né zvoničky. Zvon pochází z roku 1546. Je 60 kilogramů těžký, 
široký 48 cm a vysoký 42 cm. Nápis na něm říká, že ho dal ulít 
pan Znata z Lomnice a na Námiesti r. 1546. Je známo, že tento 
zvon, zásluhou pana Hengla (národnosti německé), ušel v obou 
světových válkách rekvizici. Má velice hezký hlas. Jak se dostal 
do Troubska, bude vysvětleno v kapitole o zvonech farnosti.

Sloupová Boží muka  (14)

Dosud se nepodařilo zjistit, 
z  kterého roku muka pochází. Je 
postavena na  obecním pozemku 
(p.  č. 1513/2) na  ulici Národního 
odboje, před domem číslo 71, tj. 
asi 100 metrů za  kaplí Všech sva-
tých směrem ke  kostelu. Před ní 
odbočuje cesta do polí, do prosto-
ru místní tratě „Nad farou“. Vlastní-
kem je obec Troubsko. 

Uvedená Boží muka má spodní 
a  horní část čtvercového průřezu, 
střední část – sloup – je průřezu 
kruhového. V  horní části jsou vý-
klenky s uměleckými plastikami. Je 
kryta nízkou stříškou. Památka se 
opravovala koncem 50. let 20. sto-
letí, v době, kdy v Troubsku působil 
pan Oldřich Mifek.

Sloupová Boží muka 

na Veselce  (15)

Doba vzniku není známá, dle 
nejstarších pamětníků (téměř 
devadesátiletých) tam vždy stála. 
Je umístěna na hlavní křižovatce 
státních silnic, na  pravé straně 
směrem do Bosonoh a Brna. 

1. ledna 2007 byla zdemolo-
vána nákladním autem, které se 

na  náledí stalo neovladatelným. Po  zdokumentování byla 
odstraněna s tím, že po vybudování kruhového objezdu, tam 
bude znovu postavena. 

Boží muka u farního kostela 
(16)

Pochází z roku 1927, je to dar 
paní Zaplatilové. Má obdélníko-
vý průřez, v horní části je ve vý-
klenku obraz Krista na hoře Oli-
vové. 

Obrázek byl obnoven v roce 
1997. Je umístěná u  farního 
kostela na  protější straně vstu-
pu na spodní část hřbitova.

Boží muka nad Veselkou  (17)

Doba vzniku není známá, dle 
dochovaného ústního podání 
pochází muka min. z  19. stole-
tí. Stojí na vyvýšeném místě při 
polní cestě do bývalých vino-
hradů na  Frédách, u  odbočky 
polní cesty vedoucí k bosonož-
skému „Hájku“. Lze konstatovat, 
že stojí na  hranici troubských 
místních tratí – Paneček a Frédy.

Je čtvercového průřezu s ně-
kolika nikami pro sošky či obrázky. Tato Boží muka má slu-
neční hodiny. 

Foto je z dřívější doby, v devadesátých letech byla Boží muka 
opravena občany z Veselky. 

Socha sv. Jana Nepomuckého 

(18)

Socha sv. Floriána  (19)
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Obě sochy pochází z doby, kdy vlastnili troubské panství 
Sekenberkové a  jejich dědici. Jsou to zlidovělé práce z  pís-
kovce, datum zhotovení není známo. Byly ozdobou mostu 
u zámku. V roce 1860, když byla postavena první silnice v na-
šem kraji (Od Císařské jihlavské silnice do Střelic), byly sochy 
postaveny na pilíře vedle mostu. Stávalo se totiž, že při pro-
jíždění s fůrami nebo kládami se někdy ocitali v potoce. Další 
přesun obou soch se uskutečnil při regulaci potoka a stavbě 
nového mostu v polovině šedesátých let 20. století.

Obě sochy byly převezeny ke kostelu a stojí po obou stra-
nách přístupové cesty, před horní branou, u  hřbitovní zdi. 
Vlevo je socha sv. Floriána, v  pozadí na  pravé straně socha 
sv. Jana Nepomuckého. (Mezi nimi na čelní straně kostela je 
misijní kříž.)

Drobná sakrální architektura v Troubsku – doplněk

Pozornému „turistovi“ naším katastrem jistě neujde sku-
tečnost, že mezi Troubskem a všemi sousedními obcemi, stojí 
drobná stavbička obohacující naši cestu – kříž. Některé z nich 
nepatří naší obci, ale existují a jsou v péči sousedních obcí.

Vzpomeňme také na kříž, který stával ještě v osmdesátých 
letech minulého století, na konci Veselky, téměř na odbočce 
k Vintrovně.  Prakticky odděloval Veselku od Popůvek. Zmizel.

Mimo výpočet sakrálních staveb si připomeňme také 
kříž, který je v chrámové kapli Svatého Kříže, které se říká  - 
Boží hrob), kde je kříž s Kristem v životní velikosti. Závěrem 
vzpomeňme na obraz ukřižovaného Krista, který byl pořízen 
v roce1828 pro dobu postní. Malíř Ondřej Bernard jej nama-
loval na plátno. Obraz byl zavěšován za hlavní oltář a snímán 
byl na Bílou Sobotu, na Vzkříšení, při Glória.

Troubské kříže a drobná sakrální architektura v naší obci 
– část 2.

Text a foto Pavel Veleba, květen 2013

Kdo byl Svatý Florián

V okolí dnešního Lince, v městě u soutoku Enže s Dunajem, 
dal jeho tehdejší místodržitel Aquilinus pozavírat a  usmrtit 
mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florian dozvěděl, spě-
chal křesťanům na  pomoc. Nebyl však dostatečně opatrný 
a  po  několika dnech byl zatčen a  pod neustálým týráním 
měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu zříct víry 
a soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě a jeho bezú-
honný život, vydal ho do rukou katů. Ti mu dne 4. května r. 
304 přivázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enže 
poblíž římské osady Lauriacum (dnes Lorch, část obce Enns 
v Rakousku). Pohřeb byl nedaleko Lince, v místech kde dnes 
leží městys Sankt Florian. Floriánovo tělo nalezla vdova Va-
lérie. Nad jeho hrobem časem vyrostl kostel a benediktinský 
klášter, později klášter lateránských kanovníků podle řádu sv. 
Augustina, který nese název tohoto mučedníka St. Florian.

V  samotné církvi nebyl svatý Florián nikdy předmětem 
rozsáhlého kultu, jeho uctívání mělo spíš profánní (světský, 
nenáboženský) charakter a bylo rozšířeno zejména mezi ven-
kovským lidem. Stal se typickou postavou štítových výklenků 
vesnických chalup, lidových maleb na skle, svatých obrázků 
a  rustikálních, hlavně pozdně barokních plastik, jako jsou 
například světcovy sochy v Lipnici nad Sázavou či ve Slavo-

nicích. Často se objevoval i na morových sloupech ve společ-
nosti morových patronů, jak je tomu třeba v Poličce, Hostivi-
cích nebo Velvarech. 

Svatý Florián je považován za patrona profesí, které sou-
visejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. 
V  ikonografi i je představován obvykle v  oblečení římského 
důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící po-
žár. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a  jeho 
sochy se budovaly na ochranu proti požáru.  Katolická církev 
si jeho památku připomíná 4. května.

zdroj: internet Wikipedie
 (BK)

        Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou uvá-

děny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž redakč-

ní rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schopna 

ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená. 

★ ★ ★

Vážené maminky a milé děti, dnes pro vás máme několik 
otázek:

Chodíte kolem, ale ještě jste se u nás nebyli podívat?
Nevíte, co se v miniškolce dělá a navíc máte hlídací babič-

ku, takže ani vy, ani vaše ratolest nic podobného nepotřebu-
je?

Chcete, aby se vaše dítko začalo porozhlížet po světě ne-
jen zpoza vaší sukně?

Aby se naučilo pohybovat v  menším dětském kolektivu, 
než dopluje do „velké“ školky?

Aby pro něj angličtina nebyla cizí jazyk?

Pokud alespoň jedenkrát odpovíte „ano“,  srdečně vás 
zveme na návštěvu – třeba už v červnu. Čeká na vás několik 
malých překvapení a příjemně strávené odpoledne. Přijít mů-
žete samozřejmě kdykoliv, jen nám to prosím zatelefonujte 
předem.

Malujeme si
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Krásné léto přeje a na vaši návštěvu se těší

 Miniškolka INDIÁN  
https://www.facebook.com/MaterskeCentrumIndian

tel. 602 442 485, e-mail: d.mauleon@hotmail.com

★ ★ ★

V  minulém čísle Zpravodaje jsme začali sérii článků 

na téma: DEPRESE

Člověk, kterého deprese potkala nebo s ní bojuje, by měl 
vědět, že to není nic jiného než způsob tlaku, který vyžaduje, 
aby člověk poznal sám sebe uvnitř. Přestal bojovat s minulos-
tí či současnými okolnostmi v životě a hlavně se přestal prát 
sám se sebou.

Pokud jste již antidepresiva užívali, či užíváte a  hledáte 
cestu, jak s nimi přestat, domluvte s psychologem či lékařem 
postupné snižování užívání léků. Aby tělo tuto změnu přijalo 
a  lépe se s tím vyrovnalo, je vhodné začít s vědomou deto-
xikací. Odstraní se i  nadbytečná kila, která bohužel mnoho 
žen i mužů po užívání jakýchkoliv léků trápí. Samotné užívání 
léků nebývá příčinou nadváhy, jak ve svých rozhovorech zmi-
ňuje pan Havlíček z pořadu „Víte, co jíte“. 

Příčinu hledejme v toxické zátěži způsobené nevhodnou 
životosprávou a myšlením. 

Abychom ve  Zpravodaji zachovali odbornost souvise-
jící s  radami pro zdravý životní styl, dovolili jsme se zeptat 
MUDr. Davida Freje, který se tématu deprese věnuje již něko-
lik let z pohledu ájurvédské medicíny.  

MUDr. Frej léčí stravou a současně si uvědomuje, že zdraví 
těla souvisí úzce se zdravou myslí a naopak.

 Oldřiška Kališová

★ ★ ★

Co je detoxikace organismu

Detoxikace organismu, pročištění těla a mysli, patří k zá-
kladním preventivním a  léčebným metodám nejen v  ájur-
védské medicíně. Účelem detoxikace organismu je odstranit 
odumřelé buňky, tkáně a  toxiny, které se v  organismu hro-
madí. Buňky se obnovují během celého našeho života, nové 
buňky nahrazují staré a odumírající. Detoxikací se tělo zbavu-

je jedovatých látek (toxinů). Toxické látky se v  těle hromadí 
následkem sedavého způsobu života a konzumace potravin, 
které často obsahují mnoho živočišných bílkovin, rafi nova-
ných cukrů, barviv, konzervantů, hormonů, antibiotik, dále se 
toxiny nacházejí ve vodě, v ovzduší (výfukové plyny, smog) 
i v podobě záření (mobilní telefony, elektrospotřebiče). Od-
padní látky se v těle zadržují a zpomalují regeneraci orgánů 
(staré rozpadající se buňky jsou pomaleji nahrazovány nový-
mi buňkami).

Detoxikace organismu - strava

Z  jídelníčku je třeba vyloučit rafi nované a  průmyslově 
upravované potraviny a naopak se doporučuje konzumovat 
potraviny, které podporují vyčištění a  regeneraci celého or-
ganismu, jsou zásaditější povahy. Vyloučit je nutné překyse-
lující potraviny: maso, mléčné výrobky, rafi novaný cukr, bílou 
pšeničnou mouku, kofein, rostlinné oleje.

Účinky detoxikace organismu

Správně provedená detoxikace harmonizuje celý systém, 
navozuje pocit zdraví, zvyšuje energii a projasňuje mysl. De-
toxikace organismu navodí samoléčebné schopnosti orga-
nismu a s její pomocí docílíme pročištění celého těla a krve. 
Detoxikace organismu se liší tím, že odstraňuje toxiny nejen 
z trávicího traktu, ale také z celého organismu (zejména hlu-
boko usazené toxiny v tkáních). Výsledkem je výrazné zlep-
šení na  fyzické i  mentální úrovni, a  nabízí cestu k  vyléčení 
mnoha nemocí.

 MUDr. David Frej
 http://dr.frej.cz/

★ ★ ★

Katolický dům slouží všem

Když se kácel nemocný jírovec před Katolickým domem, 
byl jsem nucen vyslechnout nejapné poznámky, urážky a vý-
hružky od notorických stěžovatelů a různých křiklounů, kteří 
posilněni u místního stánku pobíhali od časného rána až do 
pozdního odpoledne kolem pracoviště odborné fi rmy s foto-
aparáty. Dospěl jsem k  poznání, že tito lidé a  možná i  řada 
jiných, nemají o  existenci a  činnosti spolku Katolický dům 
Troubsko (dále jen spolek) ani ponětí.

Proto několik slov o historii spolku. Spolek navazuje na po-
válečný Spolek pro postavení katolického domu. Tehdy řím-
skokatolickou vírou orientovaní občané sdruženi v  tomto 
spolku, dům nadšenou prací postavili z vlastních prostředků 
a na začátku roku 1948 uvedli do provozu.  Jenže přišel úno-
rový komunistický puč, znárodnění domu a nucené rozpuš-
tění spolku v roce 1951. Víc než 40 let dům využívali komunis-
té a tzv. orgány národní fronty. Když se nám po tzv. revoluci 
podařilo spolek obnovit a získat dům zpět v  roce 1992, byl 
v havarijním stavu. Nebýt nadšené práce našich členů, byla 
by z  tohoto domu dnes ruina.  O  podrobné historii spolku 
a o složení jeho nového výboru se dočtete na našich interne-
tových stránkách. 

Spolek má své stanovy, jimiž se jeho členové řídí. Jsou to 
dobrovolníci, kteří pracují zcela nezištně na  úkor vlastního 
volna. Spolek je otevřen všem fyzickým a  právnickým oso-
bám. Spolek neslouží zájmům žádné politické strany. Míst-
nosti spolku slouží ke sdružování občanů, k pořádání kultur-
ních a vzdělávacích akcí jako jsou divadelní představení, kon-

Náš domeček
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certy, taneční zábavy, přednášky, spolkové schůze, zájmové 
kroužky apod. Nabízíme pronájem sálu a klubovny za režijní 
ceny ke svatebním hostinám, k podnikovým a fi remním ak-
cím, trhům, k  akcím sportovních klubů, k  pořádání naroze-
ninových oslav apod. Podrobnosti jsou na našich interneto-
vých stránkách.

Máme zájem na tom, aby se společenský život v obci ob-
novil a aby se občané po práci měli kde odreagovat a poba-
vit. Nabízíme možnost vyžití a zábavy mládeži i seniorům. 

Věřím, že mi dáte za pravdu, že spolek měl šťastnou ruku 
při výběrovém řízení na  nového nájemce hostince. Rozdíl 
v  provozování hostince dříve a  nyní nechť posoudí každý 
sám.

Aby občané byli spokojeni a  cítili se v  Katolickém domě 
dobře, provádíme nutnou údržbu a opravy. Vybavení budovy 
stále vylepšujeme. V poslední době jsme mimo jiné vyměnili 
vstupní dveře do budovy za plastové, byla vyměněna větši-
na oken v budově za plastová a namontovány nové plastové 
dveře do sálu. Rovněž byla vyměněna okna v zasedací míst-
nosti a na toaletách a opatřena ocelovými mřížemi. V budo-
vě jsme nainstalovali plynové topení. Ze sálu na galerii byly 
nainstalovány nové ocelové schody. V  šatně jsme položili 
plovoucí podlahu. Pod jevištěm byl vybourán beton a polo-
ženy nové parkety. Ze sálu na jeviště byly nainstalovány nové 
dřevěné schody se zábradlím. Parkety v sále byly vybroušeny 
a nalakovány. Byla provedena oprava místnosti vedle vstupní 
haly. Byly provedeny práce, které souvisely s položením zám-
kové dlažby před hostincem. Jednalo se o  instalaci nových 
okapů a napojení svodu vody do kanalizace.  Zateplili jsme 
strop sálu a opatřili světlovody. Byla namontována nová vo-
dárna. V  sále byly vyměněny záclony a  závěsy za  nové. Byl 
zavěšen nápis Katolický dům na budovu. Byl zateplen a ople-
chován štít celé východní strany budovy, za co patří dík panu 
Jízdnému.

V nejbližší době proběhne montáž nové střechy nad ku-
chyní a  hostincem. Práci provede místní fi rma pana Koste-
leckého, která byla vybrána ve  výběrovém řízení.  Od obce 
Troubsko jsme obdrželi na  tuto akci příspěvek 20  000 Kč, 
za který děkujeme.

Do budoucna plánujeme výměnu podlahy jeviště, vyma-
lování sálu, nové osvětlení sálu, vyčistění čalouněných židlí, 
novou oponu, úpravu vchodu do budovy, nové zadní služeb-
ní dveře, novou střechu nad celou budovou atd. Naše činnost 
je limitována výši fi nančních prostředků, které získáváme 
za  pronájem hostince a  místností. Potíže nám dělá bývalý 
nájemce hostince, který nezaplatil za nájem a spotřebované 
energie za tři měsíce po tom, co neuspěl ve výběrovém řízení. 

Výbor spolku byl nucen vyhovět stížnostem občanů, kte-
rým napáchaly materiální škody padající uhnilé větve ze 
stromu před budovou Katolického domu. Mohutné větve 
ohrožovaly také sousední dům a budovu Katolického domu. 
Tento strom byl každoročně napaden klíněnkou jírovcovou 
a  listy shazoval už koncem léta. I  když byl jírovec dvakrát 
prořezán, padaly z něho větve dál. V jednom případě spadla 
těžká větev těsně vedle majitele sousední zahrady a mohla 
mu způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt. Tuto situaci 
jsme museli řešit, a proto jsme pozvali odborníky, aby zdra-
votní stav stromu posoudili. Domnívali jsme se, že bude stačit 
jírovec pouze prořezat, ale dendrologové jej označili za ne-
mocný a velmi nebezpečný. Proto jsme požádali Obecní úřad 
o povolení jej skácet. Ten nám vyhověl až po tom, co si nechal 

vypracovat nezávislé posudky od renomovaných odborníků, 
kteří strom důkladně vyšetřili. Ve výběrovém řízení zvítězila 
fi rma Outdoor Point, která skácení jírovce provedla. Během 
prací pořídila fi rma fotodokumentaci. Dendrologové se ne-
mýlili. Kmen stromu byl uvnitř shnilý, větší větve byly uvnitř 
duté, plné černé plísně. Zajistíme výsadbu nového stromu 
dle doporučení odborníka.

 Pavel Mífek, předseda spolku

★ ★ ★

Jak se zlo v dobro obrátilo

…. Ne, není to pohádka, je to příběh, který se odehrál 
v těchto dnech v jedné vedlejší dědině. Jeden občan si patr-
ně potřeboval schladit žáhu a tak přišel na nápad napsat udá-
ní na druhého občana. A aby zabil více much jednou ranou, 
napsal tento dopis jménem jednoho zastupitele, na kterého 
měl také dopal. Ve svém dopise na úřad práce a na sociální 
úřad se rádoby spravedlivě podivoval nad tím, že dotyčný 
nikde nepracuje, chodí si jen k doktorovi pro potvrzení, ale 
odhrabává sníh, chodí se psem na procházky, opravuje si do-
mek atd. Pisatel rozhodně nebyl hloupý, ba naopak, byl znalý 
psaní úředních dopisů. Žádal, aby byla provedena kontrola, 
zda nedochází k mrhání veřejnými prostředky. Už se těšil, jak 
několika lidem znepříjemní život.

Když přišla odpověď od obou institucí na OÚ, nastal po-
prask a s oním zastupitelem ani židle nemluvila. Ten se po-
chopitelně bránil, proč by něco takového psal, vždyť ani 
nemá tušení, ke kterému lékaři onen občan chodí. 

A  jak to dopadlo? Kontrolní orgán začal případ opravdu 
prošetřovat a zjistil, že onen „lump“, který měl zneužívat so-
ciální dávky, vůbec žádné dávky nepobíral, i když na ně měl 
nárok. A tak mu byl přiznán plný invalidní důchod, a to ještě 
tři roky zpětně. Na procházku se psem musí chodit, je to sou-
část léčby. Drobné práce také může vykonávat i do hospody 
na jedno může zajít.

Takže se vlastně zlo a touha pošpinit obrátily v dobro. Ob-
čan by jistě rád pisateli udání poděkoval, kdyby věděl, o koho 
šlo. Nebýt jeho, dál by živořil z malých úspor a takhle je dobře 
zabezpečen. 

A poučení: Je dobré si všímat, co dělá soused, ale ne pro-

to, abych mu uškodil, ale pomohl a poradil. Jednou se vám 

to určitě v dobrém vrátí.

 Jarka Bartoňková

★ ★ ★

      Křížovka

Tajenka ze zpravodaje č. 107:

K  velikonocům patří zajíček, vajíčko, teplo a  ………… 
(doplňte podle sebe).

Správné vyluštění tajenky zaslalo 8 osob a vylosování byli 
a cenu obdrželi:

Ladislava Ruprechtová, Troubsko – Veselka
Heda Vítězová, Troubsko
Vlasta Skřípková, Troubsko
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 (BK)

      Zdravý životní styl 

Chůzí zhubnete, denně byste měli ujít 10 000 kroků

Jíme zdravěji, v  našich jídelníčcích 
se objevuje více zeleniny i  větší podíl 
drůbežího masa. Jak je tedy možné, že 
populace tloustne? K  epidemii obezity 
zásadním způsobem přispívá to, že vý-
znamně omezujeme výdej energie v prá-
ci i běžném životě. Je to daň za technický 
pokrok. Pokud chceme zhubnout, musí-

me přidat pohyb. I když jste v mládí aktivně sportovali, ale ně-
kolik let jste nic nedělali, máte stejné riziko srdečně cévního 
onemocnění jako nesportovci. Pokud jste roky necvičili a na-
víc máte rizikové faktory srdečně-cévního onemocnění, tedy 
vysoký tlak, cukrovku, jste obézní, kouříte, domluvte se před 
zahájením pravidelného cvičení se svým praktickým lékařem 
o provedení zátěžového EKG. Toto vyšetření odhalí případná 
skrytá rizika ischemické choroby srdeční, kam patří třeba in-
farkt myokardu. 

Dejte si reálné cíle. Pokud začínáte se cvičením, dávejte 
si reálné cíle. Není nutné cvičit hodinu každý den. Studie pro-

kázaly, že zdravotní přínos krátkých cvičebních úseků několi-
krát denně, například třikrát deset minut, je úplně stejný, jako 
kdybyste cvičili třikrát týdně šedesát minut. Právě kvůli pře-
hnaným cílům přestává po půl roce každý pátý jedinec cvičit. 

Na  krátké cvičení byste si měli čas vždy najít. Ráno 
vstaňte o  deset minut dříve, v  polední pauze si třeba dejte 
svižnou vycházku nebo zařaďte cvičení po příchodu z práce. 
Domluvte se se svou kamarádkou nebo přítelem. Cvičení či 
společné vycházky si zařaďte do svého denního programu 
na stejnou úroveň jako pracovní povinnosti. V době chytrých 
telefonů je možné stáhnout si bezplatné mobilní aplikace, 
které zaznamenávají počty kilometrů, rychlost, trasu, tempo. 
Následně si své výkony můžete sdílet se svými přáteli.

Chůze je pro hubnutí ideální. Pokud máte nadváhu, je 
na  snižování váhy ideální svižná chůze. Za  den byste měli 
ujít deset tisíc kroků, to je asi 7 kilometrů, jedině tak můžete 
zhubnout. Je to doporučená vzdálenost pro zlepšení zdra-
ví a udržení optimální váhy. Většina dospělých při sedavém 
způsobu života zvládne polovinu.  Studie však potvrdila, že 
program založený na objemu 10 000 kroků denně zvládnou 
i zaměstnané ženy středního věku. 

Kolik musím cvičit, aby byly výsledky? Z vědeckých stu-
dií vyplývá, že k  úbytku hmotnosti při sníženém energetic-
kém příjmu je dostačující 150 minut pravidelné fyzické aktivi-
ty týdně. Zásadní však je následné udržení váhy. Pro ty, kteří 
zhubli, je doporučeno hýbat se 250 minut a více týdně, aby 
si váhový úbytek udrželi. Jsou tak v „nevýhodě“ oproti těm, 
kteří mají celý život optimální hmotnost, pro jejich zdravotní 
prognózu je dostačující 150 minut aktivního pohybu týdně. 

Nezapomínejte na protažení. Protažení na konci cvičení 
je stejně důležité jako samotné cvičení. Nikdy protažení ne-
vynechávejte. Protáhněte se i na úkor toho, že byste zkrátili 
případně hlavní cvičební část. K větší relaxaci protahovaných 
svalů využívejte dechu. Napětí téměř všech kosterních svalů 
se s nádechem zvyšuje a s výdechem snižuje. 

„Nejdříve sval nenásilně s  výdechem přibližně na  sedm 
až deset sekund protáhněte, nato vědomě uvolněte a  pak 
proveďte vlastní protažení. Doba protažení má být minimál-
ně stejně dlouhá jako při úvodní aktivaci svalu. Celý cyklus 
třikrát až pětkrát opakujte,“ radí lékařka. Při protažení byste 
neměli cítit výraznou bolest, naopak spíše příjemné protaže-
ní. Soustřeďte se vždy na svalovou skupinu, kterou protahu-
jete. Nezapomínejte na správný dech - protažení s výdechem, 
uvolnění s nádechem.

Dobrá zpráva nakonec - I když máte pár kilogramů navíc, 
ale pravidelně cvičíte, je vaše zdravotní prognóza lepší než 
u těch, kteří sice mají optimální hmotnost, ale nemají dostateč-
né množství pohybové aktivity. Poslední studie potvrzují, že 
dokonce můžete mít až třináct kilogramů nad svou optimální 
hmotnost, ale pokud pravidelně cvičíte, je to pro váš zdravotní 
stav příznivější, než necvičit a mít normální hmotnost. 

Zdroj: internet 
 (BK)

 Jezte v létě zdravě

Léto je skvělou příležitostí jak 
obměnit svůj jídelníček. Celkem 
jednoduše můžeme zvýšit pří-
jem ovoce a  zeleniny a  doplnit 
tak ztrátu vitamínů způsobenou 
dlouhou zimou.

 

1 - krůpěj; 2 - určené pro děti; 3 - fi nanční trest; 4 - potřeba 
na vodu; 5 - vyrobený z krému; 6 - porušení věrnosti; 7 - jiho-
české menší město; 8 - klimatické podmínky; 9 - označení; 10 
- podzemní část rostlin; 11 - domácky přemysl; 12 - sladkost 
z lékořice; 13 - vzdělávací akce; 14 - ovoce podobné švestce

Redakce Troubského hlasatele Vám přeje (1. část tajenky) 

léto a (2. část tajenky) dovolenou!!!
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Ovoce a zelenina

Především zelenina je díky nízkému obsahu energie vý-
borným prostředkem v boji s nadbytečnými kilogramy. Proto 
bychom si v letním období měli připravovat více salátů, dávat 
zeleninu do polévek, pomazánek apod.

Ovoce je zase skvělou svačinkou, kterou můžeme jíst kdy-
koliv a kdekoliv. Nadměrný příjem ovoce, které obsahuje více 
cukrů, ale může být důvod, proč v létě, přestože se více hýbe-
me, přibýváme na váze. Proto bychom se měli držet doporu-
čení 2:1 ve prospěch zeleniny.

Letní grilování

K letním teplým večerům také neodmyslitelně patří grilo-
vání. Grilovací hody jsou téměř vždy kaloricky vydatné a štíh-
lé linii příliš nepřejí. Pokud se jich ale nechcete vzdát, a přesto 
si držet svoji postavu, zde je pár rad.

•  Nešetřete na kvalitním grilovacím uhlí. 
•  Snažte se zabránit odkapávání tuku na rozžhavené uhlí. 
•  Používejte speciální grilovací tácky nebo potraviny gri-

lujte v alobalu. 
•  Pro grilování vybírejte maso libové nebo ryby.
Marinády z oleje nahraďte marinádami připravenými z po-

merančového džusu, limetkové šťávy, piva, bylin či koření. 
Snížíte nejen riziko vzniku zdraví škodlivých látek, které 

mají dráždivé a karcinogenní vlastnosti, ale také výsledný po-
krm bude méně energetický.

K  rybám skvěle chutná grilovaná zelenina (např. rajčata, 
papriky, lilek, cukety, cibule, česnek), houby a některé druhy 
ovoce (např. ananas, banány, jablka). Ke  grilovanému masu 
podávejte zeleninový salát. Zelenina obsahuje antioxidační 
látky a pomáhá odbourávat škodliviny vznikající při grilování. 
Do zeleninového salátu, dresinku nebo na hotovou grilova-
nou zeleninu můžete použít kvalitní rostlinný olej (extra pa-
nenský olivový, sezamový, z  ořechů), ale počítejte s  energií 
navíc.

Alkohol

Štíhlé linii nepřeje (a to nejen v létě) alkohol. Tělo jej využí-
vá jako přednostní energetický zdroj, energii z jídla si pak lid-
ský organismus ukládá do tukových zásob. S alkoholem tedy 
určitě s mírou. Pokud si chcete dát například bílé víno, zkuste 
dvě deci vyměnit za vinný střik.

Zdroj: internet  
 (EŠ)

  Troubský hrnec

Muffi  ny s čokoládou

Přísady a postup: 3 vejce, 150 g cukru krupice, 1 vanilko-
vý cukr, špetka soli – vše třeme 5 minut a za stálého míchání 
přidáme:  75 ml oleje, 250 g plnotučného jogurtu, 300 g polo-
hrubé mouky, ½ prášku do pečiva, 2 lžíce kakaa.

Připravíme si košíčky na  muffi  ny a  směsí je naplníme do 
poloviny. Do zbylého těsta přidáme 200 g nasekané mléčné 
(hořké) čokolády, promícháme a dolejeme do košíčků.

POZOR:  Nedoléváme až po okraj!
Dáme do vyhřáté trouby na 180 stupňů na 15 minut, po-

tom snížíme teplotu na 170 stupňů a dopečeme.

Univerzální šlehačkové těsto

Přísady: 25 dkg polohrubé mouky, trochu prášku do peči-
va, 20 dkg moučkového cukru, 1 šlehačka (250 ml), 1 vanilko-
vý cukr, 3 – 4 vejce

Postup: ideální postup – vše smíchat a nalít do malé bá-
bovkové formy.

Těsto lze využít na všechny možné způsoby – bábovka, litá 
buchta na plech., do různých forem, např. i na velikonočního 
beránka. Do části těsta lze namíchat kakao, ořechy atd.

 (HS)

      Jak se máte, sousede?

S příchodem jara přestal být venkov 

klidným místem

Každý z  nás se určitě těšíme na  odpo-
lední posezení s kávou na terase. S přícho-

dem jara však přichází každodenní všudypřítomný hluk, který 
pokračuje až do prvních mrazíků. Jakmile lidé dorazí z práce, 
vytahují své sekačky na trávu, křovinořezy a podobná zařízení 
a začíná koncert. Na jedné zahradě se skončí a na druhé za-
čne. Navíc některé domácnosti topí dřevem, takže celé léto 
zpracovávají otop na zimu s pomocí motorové pily. Když tato 
koncertní smršť nemá pravidla, pak záleží jen na  ohledupl-
nosti a zdravém úsudku nás všech. 

Že se v Česku nedrží odpolední siesta, ještě neznamená, že 
by nešlo alespoň v neděli odpoledne nechat zahradní tech-
niku odpočívat. Osobně se za to přimlouvám. V části za koste-
lem, kde bydlíme, je hustá výstavba. Malé pozemky nahuštěné 
těsně vedle sebe, zahrady přístupné jen z jedné části a souse-
dící se třemi dalšími pozemky, nejsou tím nejvhodnější mís-
tem pro odpočinek. Například ve Skandinávii už jsou v tomto 
ohledu dále. Platí ústní dohody mezi obyvateli vesnic, že tráva 
se bude sekat pouze jeden den v týdnu, aby ostatní dny byl 
klid. Očekávat stejné řešení v Česku ale příliš nelze.

V současné době však již existuje i v České republice řada 
obecně závazných vyhlášek obcí, které tento problém řeší 
a stanovují jasná pravidla, aby zásahy do oprávněných zájmů 
ostatních obyvatel obce byly minimální. Obce sice nemohou 
hlučné práce paušálně či dlouhodobě zakázat, nicméně je 
v jejich pravomoci stanovit přiměřená omezení, za kterých lze 
hlučná zahrádkářská zařízení používat. Nejčastěji dochází k ur-
čení denní doby, kdy není možné provádět práce způsobující 
hluk, a zakazuje se zcela rušení v noci. Vydá-li obec obecně zá-
vaznou vyhlášku o ochraně před hlukem, může být momen-
tálním řešením akustických sousedských sporů přestupkové 
řízení, ve kterém lze rušiteli uložit pokutu. Je zde cesta soudní 
žaloby na zdržení se přesně specifi kovaného rušení. 

Osobně věřím, že když každý z nás bude více ohleduplný 
ke svému okolí, tak nebude nutné v Troubsku obecně závaz-
nou vyhlášku vydávat. Připouštím, že je to někdy honička stih-
nout posekat zahradu ve všední den nebo v průběhu soboty. 
Ale za ten nedělní klid to prostě stojí. Takže motto na závěr: 

V NEDĚLI ODPOLEDNE SE V TROUBSKU NEPRACUJE, JEN 

ODPOČÍVÁ!

 (BK)
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OFSETOVÁ TISKÁRNA

VEŠKERÝ ČERNOBÍLÝ VEŠKERÝ ČERNOBÍLÝ 
I BAREVNÝ TISK,I BAREVNÝ TISK,
JEDNOSTRANNÝJEDNOSTRANNÝ
I OBOUSTRANNÝI OBOUSTRANNÝ
DO FORMÁTU A2DO FORMÁTU A2

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

www.protissro.cz

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

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

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

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

KinderGarten
Jazykové a fi remní školky 

www.KinderGarten.cz

Více info na 774 222 060
 nebo mailu

campus@kindergarten.cz

Anglická školka
Brno Campus

TEAK BRNO                                  R. Kilián : tel. č.: 602 734 255 
                  spol, s.r.o.                                                                                                    rkilian@centrum.cz 

Služby : Zemní práce, Montáž betonové dlažby, Nákladní autodoprava 

- Traktorbagr catepillar, kontejnery AVIA a ARBOL do 8t, valník s hydraulickou rukou 5t 

Produkty ájurvédské medicíny
„Ecce Vita“ MUDr. Freje a pořadu „Víte, co jíte“
nakoupíte v Alternativním studiu na Veselce.

Současně zde probíhají
detoxikační akce těla i mysli

www.oldriska-masaze.cz

PRODÁM

rodinný dům
v Bosonohách 3+1 

se zahradou.
Cena 2 599 000,- Kč

Telefon:
737 961 183


