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   Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané,
čas se zase posunul o kus dále a tak už všichni vyhlížíme 

léto a s ním spojené prázdniny a čas dovolených.
Já se však vrátím o pár dnů zpět a připomenu sobě i vám 

všem událost, kterou žije naše obec již mnoho let. Tou vel-
kou událostí pro nás všechny jsou krásné svatodušní slav-
nosti. A  zase se bylo na  co dívat. Malé krojované děti nám 
všem dokázaly, že věci pro ně zábavné dělají s chutí a rados-
tí. Dospělí se však také nenechali zahanbit. Letos se podařilo 
vytvořit velkou skupinu krojovaných stárků. Určitě přesvěd-
čili ostatní spoluobčany o své lásce k  tradici a hrdosti nosit 
„troubský kroj“. 

Proto chci všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíle-
li na  krásném průběhu svatodušních slavností, moc a  moc 
poděkovat za všechno a vzkázat jim, že jsem na ně – na všech-
ny, opravdu velmi hrdá a pyšná na to, že dlouhodobě udržu-
jí naše tradice.

S  přáním krásně prožitých prázdnin a  dovolených vás 
všechny srdečně zdraví

                                                                                              Irena Kynclová 
                                                                           starostka obce Troubsko

   Obecní úřad informuje

USNESENÍ II.  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE TROUBSKO konaného dne 20. dubna

Zastupitelstvo Obce Troubsko po projednání:

Z programu jednání vyřazuje body: 
10.  Smlouva o  budoucí smlouvě o  převodu majetku – 

přeložka splaškové kanalizace a  prodloužení vodovodu 
– p. č. 366/23, 366/25, 366/26, 366/59.

11.  Smlouva o  budoucí smlouvě o  zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – p. č. 366/23, 366/25, 366/26, 366/59.

a doplňuje program jednání o body:
13a.  Návrh slavnostního vyšívaného znaku obce Troubsko.
13b. Návrh vlajky obce Troubsko.

Schvaluje:  

Usnesení č. II/1: způsob hlasování zvednutím ruky.
Usnesení č. II/1b: diskusi k  jednotlivým bodům programu 
pro členy i pro veřejnost. 
Usnesení č. II/2: vyřazení bodu č. 10 a 11 z programu jednání.
Usnesení č. II/2a: doplnění programu o body 13a ; 13b. 
Usnesení č. II/2b: program jednání s vyřazenými body č. 10; 
11 a doplněnými o body 13a ; 13b.

Usnesení č. II/4: Dohodu o  převzetí závazku (převzetí 
investorství) dešťové kanalizace na ul. Družstevní a pověřuje 
starostku k podpisu dohody.
Usnesení č. II/5: Veřejnoprávní smlouvu k  zajišťování 
činnosti obecní policie s Městem Rosice a pověřuje starostku 
k podpisu smlouvy. 
Usnesení č. II/6: záměr budoucího nabytí pozemků od JMK: 
p.č. 1491/16, 1491/17, 1491/18, 1491/19, 1491/20, 1491/21, 
1491/22, 1491/23, 1491/25, 1491/26,1491/27.
Usnesení č. II/7: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v poskytování 
komplexních služeb v  odpadovém hospodářství fi rmy AVE 
komunální služby a.s. a pověřuje starostku k podpisu tohoto 
dodatku.
Usnesení č. II/12: po  odstranění chyb a  nedostatků 
vyplývající z přezkumu obce Troubsko účetní závěrku Obce 
Troubsko za rok 2015.
Usnesení č. II/13: Závěrečný účet obce Troubsko za rok 2015 
s výhradou.
Usnesení č. II/13a: variantu č. 2 návrhu slavnostního 
vyšívaného znaku obce Troubsko.
Usnesení č. II/13b: variantu č. 1 návrhu vlajky obce Troubsko.

Neschvaluje:

Usnesení č. II/8: záměr na  zřízení provozovny typu CLUB 
BONVER.
Usnesení č. II/9: záměr na  zřízení zábavné volnočasové 
provozovny KAJOT.
Usnesení č. II/13a: variantu č.1 návrhu slavnostního 
vyšívaného znaku obce Troubsko.
Usnesení č. II/1 3b: variantu č. 2 návrhu vlajky obce Troubsko.
Usnesení č. II/13b: variantu č. 3 návrhu vlajky obce Troubsko.
Usnesení č. II/13b: variantu č. 4 návrhu vlajky obce Troubsko.
Usnesení č. II/13b: variantu č. 5 návrhu vlajky obce Troubsko.

Bere na vědomí:

Usnesení č. II/14   informativní zprávy. 
Usnesení č. II/1a návrhovou komisi pana Petra Kamenického 
a  paní Helenu Sedláčkovou a  ověřovatele zápisu pana 
Romana Komínka a pana Pavla Chaloupku.

(OÚ)
★ ★ ★

ZNÁMKY NA POPELNICE 2016

Vážení občané, novinkou 
je telefonní číslo umístěné 
na  známce ODVOZ ODPADU 
2016, kterou máte nalepenou 
na své popelnici.

V  případě, že Vám bude při 
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vývozu odpadu poškozena popelnice, volejte na  uvedené 
telefonní číslo (+420  548  527  328) a  popelnice Vám bude 
nahrazena novou. Nutno si poté dojít na  obecní úřad pro 
novou známku.

(OÚ)
★ ★ ★

Proběhl velký jarní úklid 

Dnem D v  nově pojmenované kampani „Ukliďme svět, 

ukliďme Česko“, byla sobota 16. dubna. Obec Troubsko se 
také do této akce zapojila pod názvem „Ukliďme Troubsko“. 
Organizátorem akce byl Obecní úřad ve spolupráci se Základ-
ní a mateřskou školou v Troubsku. 

Při každé dobrovolné akci je potřeba dát dohromady 
dostatečný počet nadšenců, kteří jsou ochotní s  nepořád-
kem kolem nás společnými silami „zatočit“. To se podařilo 
a v sobotu před devátou hodinou se u budovy Základní ško-
ly sešlo kolem 40 osob různého věku. Předem bylo s vedením 
obce projednáno, jaké části obce se budou uklízet. Katastrál-
ní území obce bylo rozděleno na sedm částí. Pro každou část 
byl určen vedoucí úklidové skupiny, který obdržel informace 
k výchozímu bodu úklidu, popis trasy a určení místa, kam se 
budou pytle s odpadem ukládat. Každý účastník pak vyfaso-
val kvalitní bílé rukavice zn. Červa. 

Vedoucími pracovních skupin byli: 
-  tatínek pan Mikauš - členové jeho skupiny byly manželka 

a dvě děti; 
-  zastupitel Pavel Vašek, který do úklidu zapojil i svou ženu 

Janu; 
-  občanka z ulice Munkova Eva Dvořáková, kterou dopro-

vázel kromě manžela i jejich pejsek;
-  paní učitelka z MŠ a zastupitelka Jarmila Kadlecová - to 

byla největší skupinka s nejmladšími účastnicemi (slečny 
Procházková a Ilková - 2,5 a 3,5 roku);

-  radní Petr Kamenický - také on zapojil do akce celou svou 
rodinu;

-  tatínek pan Ukropec - členové jeho skupiny byli opět 
manželka a synové Jan a Jiří;

-  pan učitel Zemach - skupinu tvořil téměř celý učitelský 
sbor ZŠ a doprovod jim dělali školáci a školačky.

Úklid se podařilo dokončit během dopoledne a  v  odpo-
ledních hodinách pracovník údržby pan Urbánek svezl všech-
ny pytle na  jedno místo ke kostelu. Každý účastník obdržel 
sladkou odměnu a další připomínkou této úspěšné akce mu 
budou úklidové rukavice, které si mohl každý odnést domů.

Snažím se dlouhodobě v  lidech podporovat elán udělat 
něco užitečného pro své okolí, zapojit vlastní ruce, ukázat, že 
to jde a nakonec se společně těšit z čistého prostředí kolem 
nás. Děkuji všem, co se zapojili a zase za rok nebo i dříve při 
podobné akci na viděnou.

(BK)
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Moravská vlajka bude vyvěšena na  počest příchodu 

Cyrila a Metoděje

Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a  Metoděje k  nám 
na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovní-
ho významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evro-
py. Na  počest této události bude na  naší radnici vyvěšena 
moravská vlajka. Moravská vlajka je v  současnosti také vní-
mána jako symbol sounáležitosti občanů k  území Moravy, 
jejího duchovního a společenského života. 

Historie moravské vlajky

Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychá-
zí ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počát-
ku 19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvě-
šovány i jako prapory. Ofi ciálního stvrzení se dočkaly v roce 
1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5. 
článek nové moravské ústavy, ve kterém se defi nuje zemský 
znak a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj 
erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červeno-
zlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Od sta-
novených zemských barev byla následně odvozena morav-
ská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je 
žlutý, spodní je červený. V druhé polovině 19. století a počát-
kem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě 
moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země 
bez ohledu na národnost. Ačkoliv události dvacátého stole-
tí nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní doklady 
za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.

Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 
1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být opat-
řovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, 
a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato vari-
anta si pro svoji srozumitelnost i  estetickou úroveň získala 
velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a vše-
obecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.

Další použití moravské vlajky

Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská 
vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií. 
28. března si připomínáme výročí narození světoznámého 
moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září 
význačného moravského politika a  diplomata, ochránce 
moravských zemských práv a  svobod, Karla staršího ze 
Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucem-
burského, zvaného též Moravský, římským králem připadá 
na  první říjen, 28. října si připomínáme si nejen vznik 
Československé republiky, ale také svatořečení velko-
moravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí 
jsou výročí a  události spjatá s  obcí (např. obecní slavnosti, 
hody), či některým z významných rodáků.

zdroj: Moravská národní obec, o.s

Andrea Zahradníková, pracovnice OÚ

★ ★ ★

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

 
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí zna-

menají i  vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba 
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že rovněž 
děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybra-
ných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?  

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější.

Blíží se čas dovolených a  s  ním čeká mnohé rodiny ces-
ta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením 
Evropské unie ke  zrušení možnosti cestovat na  zápis v  ces-
tovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že 
se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená 
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž 
stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.  

Vzhledem k  nestabilní bezpečnostní situaci v  některých 
zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako 
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst 
zájmu o  cestování po  Evropě, a  proto jistě potěší možnost 
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průka-

Zemské barvy a znak Moravy, 1900

Současná podoba moravské vlajky
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zem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie 
a  také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Make-
donie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání 
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho 
platnosti 5 let. 

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů

 O  vyřízení cestovního pasu nebo občanského průka-
zu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla 
rodič, kterému stačí s  dítětem zajít na  nejbližší obecní úřad 
obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpra-
cuje úředník, není nutné přikládat fotografi i; úředník pořídí 
fotografi i dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podá-
ní žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnos-
ti a  rodný list dítěte. V  případě, že má dítě vydán již platný 
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit 
místo rodného listu. 

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského prů-
kazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v krat-
ší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o  vydání cestovní-
ho pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je 
ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2000 Kč. Bližší 
informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu 
Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-
doklady. 

Informací není nikdy dost 

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, dopo-
ručujeme se předem informovat u  zastupitelského úřadu 
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycesto-
vání s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že 
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat urči-
tou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu 
na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí poža-
dovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.  

Podrobnosti k  těmto i  dalším podmínkám (např. vízo-
vá povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného stá-
tu, popřípadě je lze nalézt na  webu Ministerstva zahranič-
ních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy 
a území – informace na cesty“.   

zdroj: Mgr.  Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra 
pro řízení sekce veřejné správy 

Ivana Šimečková, pracovnice OÚ

★ ★ ★

Reagujeme na  změnu jízdního řádu Českých drah – 

pokračování II

V  minulých dvou zpravodajích jsme Vás informovali, že 
aktivně řešíme zvýšení počtu vlaků, které by mohly zastavo-
vat v Troubsku cestou z Brna. V dubnu jsme obdrželi vyjádření 
ředitele společnodsti KORDIS JMK, a.s. Ing. Jiřího Horského, že 
v průběhu přípravy jízdního řádu 2017 bude přidáno zasta-
vení vlaku 4852 v Troubsku s  odjezdem z  Brna hl. n. 20:39 
hod. a s příjezdem do Troubska ve 20:51 hod.. Tento vlak bude 
zastavovat jak v pracovních dnech, tak i o víkendech.

(BK)

Projednává se návrh Zásad územního rozvoje Jihomo-

ravského kraje

Obec obdržela velmi důležitou informaci, která souvisí 
s  návrhem nového územního plánu Troubska a  to pozván-
ku na  veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje 
(dále jen ZÚR) a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvo-
je Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území ve smys-
lu § 39 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o  územním plánová-
ní a  stavebním řádu, ve  znění pozdějších předpisů (staveb-
ní zákon). Pro všechny, které tato problematika zajímá uvádí-
me , že na webových stránkách Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/ jsou tyto zásady 
zveřejněny a lze se v nich například dočíst o uvažovaném úse-
ku D43 Troubsko / Ostrovačice – Kuřim, který se bezprostřed-
ně naší obce dotýká.

O návrhu ZÚR JMK můžete diskutovat na veřejných jedná-
ních, a to 1. června  v Brně v kině Scala, 2. června na Měst-
ském úřadě v  Břeclavi, 3. června v  Sále Evropa Masaryko-
va muzea v  Hodoníně, 6. června 2016 na  Městském úřadě 
v Blansku, 7. června v kině Sokolský dům ve Vyškově nebo 8. 
června na Městském úřadě ve Znojmě, vždy od 14 hodin. Při-
pomínku nebo námitku lze uplatnit do  15. června. Jihomo-
ravský kraj nabízí možnost přímé elektronické komunikace 
prostřednictvím elektronického formuláře „Námitky, připo-
mínky“.

(OÚ)

★ ★ ★

Nový územní plán obce fi nišuje

Městský úřad Šlapanice jako pořizovatel návrhu územ-
ního plánu Troubsko oznamuje v  souladu s  § 52 zákona č. 
183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu (sta-
vební zákon), veřejné projednání návrhu územního plánu 
(dále jen ÚP) Troubsko. Veřejné projednání návrhu územního 
plánu Troubsko se uskuteční ve středu 22. června od 16:00 

hodin v  Katolickém domě v  Troubsku, doplněné odbor-
ným výkladem projektanta. Návrh ÚP Troubsko je vystaven 
k  veřejnému projednání k nahlédnutí v termínu od 20. květ-
na do 29. června u pořizovatele na MěÚ Šlapanice - pracoviš-
tě Brno a na Obecním úřadě Troubsko v úřední dny. 

(OÚ)

★ ★ ★

Rozpočet obce Troubsko na rok 2016

Zastupitelstvo obce Troubsko dne 24. února schváli-
lo rozpočet pro rok 2016. Celkové příjmy rozpočtu jsou 
ve výši 26 850 000 Kč a celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 
30  716  000 Kč, rozpočet je tedy sestaven jako schodkový. 
Schodek je pokryt z fi nančních rezerv hospodaření minulých 
let ve výši 4 500 000 Kč – z toho je vyčleněna částka 634 000 Kč 
na splátky úvěrů SFŽP a ČMZRB.

Pro letošní rok jsou v rozpočtu obce naplánovány projekty 
za více než 13,2 mil. Kč nad rámec standardních udržovacích 
výdajů na chod obce. 
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Z těch významných investic jsou to:
-  rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Vyšehrad, na zákla-

dě přeložky kabelů nízkého napětí,
-  stavební úpravy prostor ve školní kuchyni, včetně nové-

ho kuchyňského vybavení, aby vše odpovídalo hygie-
nickým normám a požadavkům, z důvodu zvýšení kapa-
city žáků,

-  přípravné práce PD pro vybudování multifunkčního hřiště 
u sokolovny,

-  v areálu hřbitova bude vybudované kolumbárium pro roz-
šíření kapacity uložení uren,

-  rekonstrukce budovy obecního úřadu pro rozšíření kance-
lářských míst, dále se zbudováním výtahu do vyšších pater 
zlepší dostupnost do ordinací lékařů pro obtížně se pohy-
bující pacienty a využití půdních prostor budovy.
Méně náročnými investicemi jsou pak výstavba chodní-

ku na ul. Jihlavská, prodloužení kanalizace na ul. Družstevní, 
veřejné osvětlení na ul. Polní. 

Na  údržbu svého majetku obec v  letošním roce vyčleni-
la 3,5 mil. Kč. Mezi hlavní akce patří oprava chodníků na ul. 
Zámecká a  Školní, čištění kanalizace, oprava plotů hřiš-
tě u  sokolovny dále plot u  MŠ a  ZŠ, zkrášlení zeleně parku 
u  potoka včetně opravy zábradlí okolo chodníku, ostatní 
akce spadají do běžných oprav.

Finanční částky určené pro jednotlivé oblasti, jako je napří-
klad školství, kultura, sport, rozvoj obce, činnost místní sprá-
vy aj. jsou na podobné úrovni jako loni. Neziskovým organi-
zacím a spolkům byly poskytnuty fi nanční prostředky / dota-
ce ve výši 0,7 mil. Kč. 

O případných dalších investicích bude vedení obce rozho-
dovat v průběhu roku podle aktuální fi nanční situace obce.

Magda Hrušáková, pracovnice OÚ

★ ★ ★

Zkracujeme provozní dobu bio sběrného místa

Provozní doba bio sběrného místa u kostela se v měsících 
červen až srpen zkracuje a bude otevřeno v sobotu pouze 

v době od 16 do 18 hodin. Žádáme občany, aby toto mís-
to maximálně  využívali, protože odkládání pytlů naplněných 
bio odpadem do hnízd vedle separačních nádob velmi kom-
plikuje svoz tříděného odpadu.

(OÚ)
★ ★ ★

Hazard v Troubsku nebude

Troubské zastupitelstvo mělo na svém dubnovém zasedá-
ní k projednání dva zdánlivě banální a nudné body – záměr 
na zřízení provozovny typu Club Bonver a záměr na zřízení 
volnočasové provozovny Kajot. Slovo „provozovna“ ukryje 
cokoliv, názvy „Bonver“ a „Kajot“ ale ne. Krátce řečeno, zastu-
pitelstvo jednalo o  tom, zda chce do  katastru obce vpustit 
hazard. 

Jsem velmi rád, že zastupitelé napříč stranami a  sdruže-
ními, za  které byli zvoleni, oba záměry vcelku jednoznačně 
odmítli. Jedná se podle mě o dosud nejdůležitější rozhodnutí 

současného zastupitelstva a je dobře, že stojí na velmi široké 
shodě. Pravda je, že hazardní průmysl přináší do obecních roz-
počtů značné částky. Sousední Popůvky za souhlas s výstav-
bou obřího kasina u dálnice D1 mají ročně inkasovat několik 
miliónů korun. Opraví se více chodníků, postaví se třeba hřiš-
tě, nebo sportovní hala, „zadotují“ se poplatky na popelnice. 
Možností, jak utišit špatné svědomí a „udělat něco pro lidi“ 
je nepřeberné množství. Také v  případě potenciálně troub-
ských „provozoven“ zástupci obou fi rem argumentovali mili-
ónovými příspěvky, které by obec v případě souhlasu inkaso-
vala. Ale vyváží několik miliónů v rozpočtu obce společenská, 
bezpečnostní a další rizika, která výherní automaty prokaza-
telně přinášejí? Jakou zátěž pro sociální systém může před-
stavovat rozvrat byť jen jedné rodiny, způsobený závislosti 
jednoho z rodičů na herních automatech? Příběhů o prohra-
ných výplatách, domech a obřích dluzích jsou tisíce, zcela jis-
tě by se našly v bližším či vzdálenějším okolí někoho z nás. 
Další důsledky plynoucí z rozvratů rodin, zkaženého dětství 
či mládí se pak ve fi nančních částkách vyjádřit nedají vůbec. 

Je dobře, že zastupitelstvo dokázalo rizika a  výhody 
hazardního byznysu správně zvážit. Ukázalo, že chce mít 
Troubsko moderní a zodpovědné. 

Petr Kaniok, zastupitel obce 

★ ★ ★

Na základě jednání zastupitelstva obce a příspěvku zastupi-
tele Petra Kanioka jsem se rozhodla zveřejnit i příspěvek týkají-
cí se opačného přístupu k hazardu, který byl zveřejněn v měsíci 
květnu v médiích. Osobně jsem ráda, že zastupitelé nepodpoři-
li podnikatele, kteří mají svůj byznys založený na lidských osu-
dech v mnohých případech dosti tragických.

Hotel hrůzy u  Brna už se mění na  kasino, otevřou ho 

do Velké ceny

Bezmála dvacet let se nad dálnicí D1 u Popůvek za Brnem 
tyčila nedostavěná obří barabizna. Nyní se mění na  hotel 
s kasinem, které mají přinést peníze do rozpočtu obce i prá-
ci místním. Odborníci však varují, že hazard zvýší kriminalitu. 
Objektu se přezdívalo hotel hrůzy. Jak MF DNES před rokem 
zjistila, odkoupila jej společnost Lado Invest City, která se roz-
hodla navázat na  záměr původního majitele a  přebudovat 
ho na  fungující hotel s  restaurací a  kasinem. Nyní přestav-
ba hotelu s názvem Extra pomalu fi nišuje. „Rádi bychom jej 
dokončili co nejdříve. Nejpozději do několika měsíců. Do Vel-
ké ceny ale chceme mít provoz zahájený i otestovaný,“ uve-
dl jednatel společnosti Pavel Binar. Právě srpnové závody 
MotoGP by mohly do popůveckého podniku poblíž Masary-
kova okruhu přitáhnout spoustu hazarduchtivých návštěv-
níků. V Brně totiž už rok a půl platí vyhláška, jež kasina 

na jeho území zakazuje.

Z daní přiteče do rozpočtu obce až pět milionů ročně

Zato v  Popůvkách nic takového zatím nehrozí. Zastupi-
telstvo v  čele se starostkou Miluší Červenou (SNK) uzavře-
lo s fi rmou Lado Invest City smlouvu, v níž se obec zavázala, 
že po dobu pěti let žádnou vyhlášku zakazující hazard nevy-
dá. Společnost na oplátku Popůvkám garantovala, že pokud 
by stát změnil podmínky, které zajišťují, že obce provozující 
hazard dostávají peníze z daní, fi rma jim tuto ztrátu doplatí. 
A to až ve výši pěti milionů korun ročně.
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„Smlouvu jsme podepisovali schválně na  dobu pěti let, 
aby její platnost vypršela s koncem našeho volebního obdo-
bí a nemohl ji tak nikdo před volbami zneužít,“ vysvětlila sta-
rostka Červená. Kromě nemalého příspěvku do rozpočtu ply-
ne pro obyvatele vesnice mezi Brnem a Rosicemi další výho-
da. V opravené budově vznikne minimálně padesát pracov-
ních míst. Od servírek a kuchařů přes recepční až po krupiéry. 
A lidé z Popůvek mají na jejich získání přednostní právo. „Fir-
ma dá nejprve nabídku na zaměstnání k nám na obec. Pokud 
o ni nebudou mít místní zájem, teprve poté začne hledat přes 
pracovní agentury,“ poznamenala Červená.

Žádné kasino typu Monte Carlo, převládat budou 

automaty

Na rozdíl od vedení obce postoje místních ke kasinu už tak 
jednoznačné nejsou. „Někdo ho vítá, protože přinese peníze, 
jiní ho nechtějí. Názory jsou smíšené, ale ne radikální. Nebou-
říme se ani nesepisujeme petice,“ popsala žena z  Popůvek, 
která si nepřála uvádět své jméno. „Já osobně si ale myslím, 
že to nikomu příliš vadit nebude. Budova stojí mimo obec, 
navíc z druhé strany dálnice. Naopak jsem ráda, že se někdo 
konečně pustil do její opravy,“ dodala. Martin Svoboda, před-
seda organizace Občané proti hazardu, ale tvrdí opak. Tomu 
si prý lidé z  Popůvek i  z  okolí stěžují, protože mají obavy 
z  nárůstu kriminality. „Rozhodně si nepředstavujme kasino 
typu Monte Carlo. V Česku jich je na této úrovni jen několik 
a lidé, co skutečně mají peníze, dají přednost svým vyzkouše-
ným podnikům. Takže do Popůvek budou taxíky svážet gam-
blery z Brna. Ti tam pak prohrají všechny své peníze a vyřeší 
to tak, že vykradou auto,“ poznamenal Svoboda.

Restaurace bude založená na regionálních produktech

Že u  Popůvek nevznikne kasino, které lidé znají z  fi lmů 
odehrávajících se v  Las Vegas, potvrdil i  Binar. Podle jeho 
slov půjde na české poměry o průměrné a standardní kasi-
no s  automaty. Hrát se tam bude poker, blackjack a  rule-
ta.V budově a okolí dělníci v současnosti dokončují interiéry 
a terénní práce. Hotový je odbočovací pruh k hotelu ze silni-
ce 602 směrem z Rosic na Brno. S provozovatelem restaurace 
teď majitelé řeší její koncepci. 

Jisté už teď je, že ji chtějí založit čistě na lokálních produk-
tech. Pivo plánují dovážet z  některého z  menších soukro-
mých pivovarů a pečivo péct ve vlastní pekárně.

Zdroj: http://brno.idnes.cz

(BK)

     Zprávy ze Základní a mateřské školy

Školní rok se pomalu chýlí ke svému konci 
a děti, stejně jako dospělí, se těší na léto. Než se 
školní dveře uzavřou na dva měsíce prázdnin, 
připomeňme si alespoň ve  zkratce, co jsme 
na jaře zvládli a na co se ještě těšíme.

Od dubna učím v Troubsku

Od  počátku měsíce dubna spojuji svůj pracovní život 
s radostmi a starostmi zdejší základní školy. Mnoho let jsem 
učila na 1. stupni základní školy v Brně na Lesné. Je to ško-
la, která má v současné době přes 700 žáků, což představu-

je opravdu velké školní hemžení. Přechod na školu v Troub-
sku, která je svým umístěním a  velikostí zcela odlišná, mi 
dává možnost srovnání. Naplňuje mne a těší, že zde mohu 
zažívat pocit téměř rodinné atmosféry a věnovat se dětem 
více individuálně. Je tu prostor pro radostné učení a tvoření. 
Ráda bych škole svými pedagogickými zkušenostmi a zamě-
řením pomohla takové prostředí rozvíjet. Nabíjí mne pobyt 
v  přírodě a  její objevování. Manželovi a  synovi nahlížím 
do jejich práce se včelami a nechávám se vtahovat do toho-
to neuvěřitelně zajímavého světa hmyzu. Děti se většinou 
nechají nadchnout zájmem svého učitele, takže doufám, že 
se budou zvědavě ohlížet za kdejakým živočichem či rostli-
nou, budou ji umět pojmenovat a chránit. Třeba i následně 
překvapí rodiče a připomenou jim, co už od dob jejich škol-
ní docházky pozapomněli. Bez pozitivního naladění a  spo-
lupráce s rodiči by škola nemohla úplně naplňovat své cíle 
a poslání. A že to v naší škole funguje, jsem se již velmi záhy 
přesvědčila. Do naší třídy nám přišel ochotně provést větší 
opravu skříně pan Sobola, tatínek Adélky Sobolové ze dru-
hé třídy. Děkuji mu tímto s  nadšením a  ráda toto poděko-
vání svěřuji i Troubskému hlasateli. Těším se, že se budeme 
v Troubsku potkávat a společně sdílet všední i sváteční chví-
le života školy.

Romana Kamínková, učitelka ZŠ

★ ★ ★

Pořádáme velké množství akcí

V sobotu 22. dubna jsme se sešli v poměrně hojném počtu 
před školou na  akci „Ukliďme Troubsko“. Jednotlivé skupin-
ky dostaly ochranné pomůcky, pytle a vyrazily do přidělených 
částí obce. Kromě odpadků se našly i  zajímavosti jako napří-
klad: mobil, občanský průkaz, poklice na  pneumatiku. Akce 
byla zakončena drobným občerstvením a společnou fotografi í.

Do konce školního roku se ještě můžeme těšit na několik 
dalších akcí. Koncem května pojedou žáci 5. ročníku na víken-
dový výlet do  lanového centra u Bystřice nad Pernštejnem. 
Den dětí oslavíme setkáním se sportovci, kteří nám popoví-
dají zajímavosti ze svého sportu a předvedou ukázky. Účast 
přislíbil pan Hovězák (aikido), pan Kopenec (zlatá éra Zbro-
jovky Brno), pan Šenkýř (automobilový závodník) a  možná 
Robin Kousal (hokejista).

10. června se žáci 4. a  5. ročníku zúčastní akce EKO den 
s Kometou. Projedeme se komeťáckým autobusem a pomů-
žeme uklidit pohádkový les v Iváni. Můžeme se těšit na auto-
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gramiádu hráčů, prezentaci záchranných složek, vědomostní 
kvíz, střelbu na branku, pistolový laserový trenažér, ale také 
na skákací hrad a malování na obličej.

13. června proběhne jako každoročně loučení s  páťáky 
a  pasování budoucích prvňáčků. Tentokrát na  fotbalovém 
hřišti, kde žáci předvedou ukázky aktivit, kterým se věnovali 
v tomto školním roce. Nebude chybět ani občerstvení – vloni 
všechny nadchly zdravé dobroty nejen od maminek.

Letošní školní rok zakončí 1. a  2. ročník třídenním výle-
tem na Suchý a 3. – 5. ročník školou v přírodě v Hálově mlýně. 
Zde vyvrcholí celoroční sportovní úsilí na OH, které jsou pro 
děti připraveny. Bude to pěkná tečka za letošním sportovním 
školním rokem.

Iva Dobšíková, učitelka ZŠ

★ ★ ★

I běhat umíme rychle

Také letos jsme se zúčastnili již 10. jubilejního ročníku 
„Bosonožského běhu“, konaného u  příležitosti osvobození 
Brna a  okolí. Uskutečnil se v  pátek 22. dubna v  areálu pod 
myslivnou obce Bosonohy. Soutěžilo se v 6 kategoriích: 

1. kategorie – 100 m, 2. kategorie: 1. ročník – 300 m, 3. kate-
gorie: 2. ročník – 600 m, 4. kategorie: 3. ročník – 800 m, 5. kate-
gorie: 4. ročník – 1 000 m a 6. kategorie: 5. ročník – 1 200 m.

V  silné konkurenci jsme získali celkem čtyři medaile. 
Na úspěchu se podíleli tito žáci a žákyně.

1. místo: Jonáš Šveiger (3. třída).
2. místo: Matěj Křivánek (4. třída).
3. místo: Lukáš Kamenický (2. třída).
3. místo: Kamila Čundová (3. třída).

Pavel Zemach, učitel ZŠ

★ ★ ★

Školní družina získala třetí místo

Žáci školní družiny se zúčastnili výtvarné soutěže „Kniha Ti 
sluší“ pořádanou knihkupectvím Kosmas. Získali krásné tře-
tí místo. Pro školní družinu a  školu vyhráli hodnotné ceny 
v  podobě výtvarných potřeb, knih a  dětského planetária. 
Srdečně všem účastníkům blahopřejeme. Děkujeme za pěk-
nou reprezentaci jak družiny, tak školy. Výtvarné práce někte-
rých našich žáků budou následně vystaveny v OC Šestka Pra-
ha-Ruzyně. Mimo jiné jsou to práce Daniela Petříka, Roman-
ky Chaloupkové či Adélky Kadlecové.

Dana Vlachová, vedoucí vychovatelka

★ ★ ★

Čarodějnice létaly nad Troubskem

V pátek 29. dubna se nám do školy slétly čarodějnice a růz-
né další strašidelné osoby. Dopoledne jsme je zvládli zkro-
tit každý ve  své třídě pomocí různých úkolů, kvízů, tajenek 
a soutěží. Po obědě se tato stvoření velice těšila, až nastartu-
jí košťata a rozletí se do okolí. Namířili jsme si to do Popůvek 
směrem do cukrárny. Po sladkém zakončení dne se unavené 
strašidelné bytosti rozletěly do svých domovů.

V týdnu 9. – 13. května jsem poprosila děti, zda by se zapo-
jily do charitativní akce jménem „srdíčkáři“. Děti namalovaly, 
nakreslily, případně vyrobily různá přání a obrázky s motivem 
srdce. Hotové výrobky budou prodány během akce Srdíčkáři. 
Vybrané peníze poslouží rodinám s dětmi s vrozenou srdeč-
ní vadou. 

Ve  středu 11. května jsem s  dětmi uskutečnila sportovní 
mini olympiádu. Děti se rozdělily do  tří týmů a  společnými 
silami se snažily získat v různých soutěžích co nejlepší výsle-
dek. V pěti různých disciplínách si vyzkoušely rozmanité spor-
tovní úkoly. Děti si během slunečného odpoledne hry velmi 
užívaly. Všechna družstva byla nakonec oceněna medailemi 
a sladkou odměnou. 

Barbora Zemanová, vychovatelka 

★ ★ ★

Jak tráví čas děti v mateřské školce

Tak konečně jsme se dočkali rozkvetlého, voňavého jara, 
na které jsme se už všichni moc těšili. Ještě v druhé polovi-
ně března jsme navštívili v brněnském Divadle Bolka Polívky 
představení „Princezna se zlatou hvězdou na čele“ a do škol-
ky za námi se svým veselým, ale zároveň také poučným pro-
gramem o  dopravě a  bezpečnosti přijely Tetiny Klotylda 
a Matylda, které se dětem vždy velmi líbí.

A pak už se blížily velikonoce. Děti pilně vyráběly barevné 
velikonoční dekorace, aby jimi mohly vyzdobit nejen školní 
prostory, ale také své domovy.

Tematický den, tentokrát taneční, rozezněl školku veselý-
mi hudebními rytmy a byl také obohacený vystoupením ori-
entální tanečnice, která své představení zpestřila nádherný-
mi „motýlími křídly“. 

S  hudebním programem a  pohádkou „O  stvoření světa“ 
navštívila děti Klárka, umožnila dětem poznat a  rozezvučet 
různé neobvyklé hudební nástroje a vytvořit dětskou kape-
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lu. Členové divadla Úsměv nám zahráli loutkovou pohádku 
„Hastrmani“, která měla ekologický podtext.  

Poslední dubnové páteční dopoledne patřilo strašidel-
ným čarodějnicím a čarodějům, čarodějnickému reji na škol-
ní zahradě a opékání špekáčků. 

Začátek května byl ve znamení květinového dne, obleče-
ní dětí a paní učitelek se rozzářilo barevnými květinami a děti 
vytvářely květinové dekorace.

Také pilně nacvičovaly pásmo básní, písní a tanečků, kte-
ré předvedly na besídce ke Dni matek a předaly maminkám 
vlastnoručně vyrobené dárečky a  přáníčka. Za  svoji snahu 
sklidily velký potlesk a pochvalu. 

Sice se blíží konec školního roku, ale nás čeká ještě spousta 
dalších zážitků, o které se s vámi podělíme zase příště.

Hana Kroupová, učitelka MŠ

Uvědomujeme si skutečnou proměnu školní jídelny?

Není v  naší republice více kontro-
lovaný výrobce a  dodavatel jídla, ale 
také není v  naší republice více disku-
tovaný výrobce a dodavatel jídla, nikdo 
tedy nepracuje pod takovým drobno-
hledem, jako školní jídelny. Mohu zcela 

objektivně říct, že nároky na školní stravování ze strany legis-
lativy i ze strany rodičů stoupají.

Musíme samozřejmě dodržovat nejpřísnější hygien-
ická pravidla a  plnit spotřební koš v  souladu s  nutričním 
doporučením a  s  přihlédnutím k  výživovým normám. A  co 
je pro nás nejdůležitější, stravu dětem připravit tak, aby jim 
chutnala. Všemu uvedenému musíme dostát při omezených 
rozpočtech. Kapitolou samu pro sebe jsou samotné děti 
s jejich stravovacími návyky a postoji k jídlům, které si nesou 
z domova.

Těžko někoho přesvědčíte, aby jedl zeleninu, celozrn-
né pečivo či farmářský jogurt (mohla bych tu vyjmenová-
vat spoustu potravin), když jeho argument je „my to doma 
nejíme, my to doma nevaříme“.

Více uvítáme podporu ze strany rodičů, protože nad 
skladbou jídelníčku se opravdu zamýšlíme. Snažíme se 
o  jeho pestrou podobu a  paní kuchařky vyvíjejí velkou 
snahu dětem jídlo kvalitně připravit. Nejedná se pouze 
o můj postřeh. V naší školní jídelně proběhlo šetření z Kra-
jské hygienické stanice zaměřené na  plnění nutričního 
doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Naše jídel-
na obstála a  byla pochválena za  snahu dětem podávat 
kvalitní a  zdravé potraviny jako mléčné výrobky a  mléko 
z  farmy, různé druhy pečiva (např. kváskový chléb, celoz-
rnné pečivo). Vyzdvihnuto bylo také zahušťování polévek 
a omáček moukou z luštěnin.

Věřím, že máme našlápnuto správným směrem 
a pokračování bude od září, neboť naše obec, pod vedením 
paní starostky, je tomuto našemu trendu nakloněna. Přes 
prázdniny proběhne velká rekonstrukce školní kuchyně, kdy 
budeme dovybaveni také o  multifunkční pánev a  o  profe-
sionální stroj na přípravu přírodních ovocných i zeleninových 
šťáv. Za to jsem moc ráda, protože děti mají „džusíky“ rády“.

Držte nám pěsti, ať naše snaha není marná a  hlavně ať 
dětem u nás chutná!

Svatava Tomanová, vedoucí školní jídelny

★ ★ ★

Přiblížily se prázdniny

O  letních prázdninách nás čeká spousta práce. Obec 
Troubsko během dvou měsíců, kdy je škola a  školka 
uzavřena, uskuteční nejen plánovanou rekonstrukci školní 
kuchyně a  výdejny, ale také rekonstrukci oplocení, které je 
již dlouhodobě nevyhovující. Dále nás čeká úprava a  mod-
ernizace třídy pro budoucí prvňáčky včetně dalších běžných 
oprav, které si starší budova vyžaduje a které se v průběhu 
školního roku obtížně realizují.

Za  všechny zaměstnance organizace Základní školy 
a mateřské školy Troubsko vám, milí čtenáři, přeji krásné slu-
nečné léto a ve zdraví užité dny zaslouženého odpočinku. 

Ivana Kašparová, ředitelka ZŠ a MŠ



     Co se v obci událo

Přivítali jsme nové občánky (10. dubna)

V  dubnu se uskutečnilo vítání nových občánků do  živo-
ta. Děti mezi občany naší obce přivítala starostka obce Ire-
na Kynclová. 

Přivítány byly tyto děti:

• Samuel Kaniok z ulice U lednice
• Nikol Bartoňková z ulice Školní
• Marie Mikulášková z ulice Vyšehrad
• Markéta Kučerová z ulice Nár. odboje
• Petr Staněk z ulice Letní
• Klára Cihlářová z ulice Sekorova
• Adéla Polláková z ulice U rybníka
• Michael Maša z ulice Jihlavská
• Ema Belová z ulice U lednice

Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojené dět-
ství.

Líba Chaloupková, pracovnice OÚ

Oslavili jsme svátek maminek (11. dubna)

V naší školce se v pondělí 10. dubna konala besídka u pří-
ležitosti „Dne matek“. Zváni byli nejen maminky a babičky, ale 
také tatínci, dědečkové, tetičky, prostě všichni rodinní přísluš-
níci dětí. Besídka byla takovou ukázkou práce s dětmi a obstá-
la na jedničku. Děti jsou moc šikovné, je vidět, že se jim paní 
učitelky opravdu hodně věnují. Dětičky se moc snažily před-
vést to, co se naučily, a bouřlivý potlesk byl zasloužilý.

Jaroslava Bartoňková, dopisovatelka

★ ★ ★

Svatodušní slavnosti 2016 (14. – 15. května)

Letos, stejně jako loni, i když o pár týdnů dříve, jsme v naší 
vísce opět oslavovali slavnosti Svatého Ducha. Přivítali jsme 
mezi námi další nováčky a  už koncem února jsme se zača-
li scházet na zkouškách. Hlavním kamenem úrazu byla volba 
hlavního stárka, jelikož se do této důležité funkce nikdo pří-
liš nehrnul. Nakonec po dlouhých dohadech se našel dobro-
volník z řad služebně starších stárků, a tak mohla začít dlou-
há cesta plná urputného tréninku především polek a valčíků.

Předpověď počasí nám na víkend nedávala žádné pozitiv-
ní vyhlídky. Nakonec se však počasí umoudřilo a  mohl začít 
nejkrásnější troubský víkend v  roce. V  sobotu jsme výjimeč-
ně neměli zpoždění s kopáním jámy na máju, jelikož naši stár-
ci letos aktivně začali pracovat už kolem druhé hodiny ranní 
za  pomoci zažehnutých světel svých automobilů. Naše krás-
ná mája, letos ještě o nějaký ten metr delší než ta loňská, nám 
nadělala velké starosti nejen ve svahu v lese, ale také při sta-
vění, protože intenzivní vítr nám ji házel velkou silou na kos-
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tel. Vše jsme samozřejmě 
za  pomoci starších zvlád-
li a  mohli se připravovat 
na  večerní hlídání. Počasí 
nám oproti loňsku dopřálo 
a mohli jsme tedy předvést 
malé představení a  užít si 
večer plný tance a  zpěvu 
v  opojení výborného vína 
doprovázený cimbálovou 
muzikou Omičan.

V  neděli jsme se tra-
dičně v 9 hodin sešli před 
kostelem, abychom při-
jali požehnání pana fará-
ře, jenž nás provázel celý-
mi hody. Také jsme okusili kouzlo profesionálního pěveckého 
sboru. Obcházení stárek jsme začali s mírným zpožděním, jeli-
kož jsme neměli čím naplnit naše vyprahlé juchačky. Po sto-

čení vína jsme vyrazili na naši pouť vesnicí. U každého domu 
jsme tancovali do roztrhání těla, protože když zalezlo sluníč-
ko, bušil do nás chladný vítr o sto šest. Na Vyšehrad už jsme 
přišli ve velice dobré náladě a celý zástup stárků, královniček 
a malých dětí mohl vyrazit směr sokolovna, kde jsme tradičně 
představili vše, co jsme pilně celé „zkouškové období“ tréno-
vali. Příjemné odpoledne bylo zakončeno tradičním čtením 
básniček na stárky, kterého se letos ujal náš nový šerha. 

Na  večerní zábavu přišlo, téměř stejně jako loni, velké 
množství nadšených lidí, včetně pár stárků a stárek z Ocho-
zu u  Brna. Celý večer se pilo, zpívalo, tančilo a  hodovalo 
za doprovodu dechové hudby Střeličáci. Ideální scénář pro-
žití nedělního večera. 

Seznam stárků:

David Šprincl – Veronika Křížová
Karel Prokop – Soňa Klajblová
Michal Kristek – Nikola Blahová
Martin Křivánek – Míša Koláčková
Pavel Ondruš – Jitka Del Faverová
Roman Koutný – Anička Pillmayerová
Štěpán Hradečný – Kamila Šprinclová
Kryštof Bambušek – Sandy Heierhoff 
Jakub Kareš – Karolína Hrušáková
David Rejda – Tereza Kuklová
Dalibor Sedláček – Katka Hájková
Tomáš Böhm – Venda Jedličková
Jiří Otoupalík – Hanka Prokopová
Filip Šprincl – Bára Čoupková
Aleš Haiser – Magda Čoupková
Tomáš Svoboda – Veronika Rejtarová
Martin Černohorský – Katka Svobodová

Tímto bych rád poděkoval všem sponzorům a  ostatním, 
kdo se přišli na nás podívat a podpořili uchování nejkrásněj-
ších slavností v širokém okolí. Budu se s vámi a s celou troub-
skou chasou těšit zase příští rok. 

Kryštof Bambušek, zástupce hlavních stárků

★ ★ ★

Děti a hody

Každoroční Svatodušní slavnosti, které se v  Troubsku 
konají vždy sedmou neděli od Velikonoc, se nemohou obejít 
bez roztomilého, veselého a zároveň dojemného vystoupe-
ní malých krojovaných dětí. Mnohým z diváků se při pohle-
du na tančící drobotinu vybaví vzpomínka na to, jak tanco-
valy jejich děti, které jsou již dávno velké, nebo na to jak tan-
covali oni sami. Pro někoho je to již dávná historie, pro jiného 
čerstvá vzpomínka. Každopádně jsou to zástupy a  zástupy 
dětí, které se postupně za ta léta na parketu vystřídaly, a také 
mnoho obětavých lidí, kteří se dětem při nácviku věnovali. 
Myslím, že nejen mě by zajímalo, kdy se tato tradice popr-
vé v Troubsku objevila, kdo přišel s nápadem secvičit taneční 
pásmo pro troubské děti a kdo všechno v této tradici pokra-
čoval. Bohužel jsou kroniky naší obce pro běžného smrtelní-
ka nedostupné a já netuším, jaké informace okolo hodů ukrý-
vají. Proto bych ráda touto cestou poprosila všechny pamět-
níky, kteří vědí nějaké zajímavosti nebo mají nějaké dobové 
fotografi e, které se týkají dětských troubských tanečků, aby 
mě neváhali kontaktovat. Třeba se mi s  vaší pomocí podaří 
do příštího vydání Zpravodaje sepsat historii této tradice.
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Ale teď již zpět do  současnosti k  hodům letošním. Ty se 
tento rok konaly nezvykle brzy a proto i nácvik tanečků dětí 
začal netypicky již na konci března, tedy v období, kdy vládlo 
ne moc hezké počasí, a nemocnost dětí byla vysoká. Na první 
zkoušku dorazilo pouhých šestnáct dětí a já se v skrytu duše 
radovala, že konečně to bude na  nácviku trochu klidnější. 
Samozřejmě nebylo. I menší počet dětí dokáže vyproduko-
vat velký hluk… S postupujícími zkouškami dětí přibývalo, až 
se na mém seznamu objevilo třicet dva jmen. Z tohoto počtu 
bylo pouhých osm kluků, ale přesto to chvílemi vypadalo, 
že budu muset utvořit i chlapecké dvojice, protože v tomto 
věku holky kluky zkrátka nechtějí. Zajímavé je, že před čtyř-
mi lety tancovalo kluků osmnáct a  děvčata se tenkrát ješ-
tě nechala přesvědčit. Vzhledem k tomu, že některé děti se 
uzdravily, jiné pro změnu onemocněly a některé si postavi-
ly hlavu, že tancovat nebudou, jsem do poslední chvíle netu-
šila, kolik dětí bude v slavnostní den na parketu vystupovat. 
Nakonec to bylo dvacet šest statečných. Statečné byly děti 
nejen proto, že zvládly trému a zatančily před plným publi-
kem, ale hlavně pro to, že „zatly zuby“ a překonaly hroznou 
zimu, která na letošních hodech panovala. Za to jim patří vel-
ký obdiv a dík.

Tyto děti vás potěšily svým vystoupením:
Klaudinka Adamová, Miládka Bartoňková, Gábinka Haná-

ková, Honzík Hromek, Andrejka Jílková, Sárinka Kanioková, 
Karlička Konečná, Nelinka Konečná, Šimonek Konečný, Ště-
pánek Konečný, Adélka Králová, Eliška Navrátilová, Simon-
ka Ošlejšková, Karolínka Otoupalíková, Terezka Petrášková, 
Nelinka Rizmanová, Jeník Rosický, Barunka Sedláková, Rebe-
ka Schmol, Bětuška Svobodová, Ládík Tkáč, Natálka Tůmová, 
Nelinka Tůmová, Tedík Turek, Anička Vávrová, Kubík Volánek.

Tyto děti k tomu krásně zazpívaly:
Míša Dobešová, Áďa Kadlecová, Tobiáš Turek.

Pavla Turková, organizátorka vystoupení dětí

    Nové knihy v naší knihovně

Milton, Giles – Když Hitler bral kokain 

a Stalin vyloupil banku

Giles Milton je mistrovský vypravěč historic-
kých příběhů. V poutavé próze „Když Hitler bral 

kokain a Stalin vyloupil banku“ uvádí 50 těch nejbizarnějších 
historických „perliček“. Budete se podivovat nad příběhy, kte-
ré se čtou jako fi kce, a přitom jsou zcela pravdivé. 

Přečtete si o  Hiróovi Onodovi, japonském vojákovi, pro 
nějž druhá světová válka skončila až v roce 1974, o tom, jak 
Agatha Christie v roce 1926 na jedenáct dní záhadně zmizela, 
o Mallorym, který možná jako první člověk zdolal Mount Eve-
rest, nebo o tom, kdo doopravdy zabil Rasputina.

Pavlásek, Lukáš – Z deníku ajťáka

Humorná próza známého herce a komika vyprávějící pří-
hody ze života jedné ajťácké party, který je plný koblih, slad-
kých limonád, kabelů, mejlů a snů o holkách z právního oddě-
lení, ke kterým se naši hrdinové snaží marně přiblížit.

„Čekám, až mi potvrdí přátelství. Říkám si jestli vůbec 
poznala, že jde o mě. Jako profi lovku mám totiž fotku Harry-
ho Pottera.“ I ajťák umí vyznat ženě lásku.

„Zkusím jí smazat poštu a počkám, až zavolá na helpdesk.“ 
I ajťák má svoje mužné zbraně.

„Tak nevolá, asi jí smazaná pošta nezajímá.“ I ajťák prožívá 
citová zklamání.

Spisovatel, herec a komik Lukáš Pavlásek je spolehlivý prů-
vodce po  tajných zákoutích ajťákovy rozpolcené duše. Ví 
toho o skrytém světě systémáků hodně. Býval ajťákem a teď 
vás bere na  totální ajťácký mejdan. Stanete se: e-milovní-
kem, lovcem internetových nevěst, účastníkem teambuildin-
gu, halucinogenním závislákem na  koblize 2.0, drsňáckým 
pakem v tričku „Ajťáka musíš nemilovat“, zakladatelem osa-
dy podle Goodle maps, vytuněným ochráncem světa před 
mimozemskou invazí a Petrem Bezručem českého punku. Ale 
hlavně se budete smát.

Viewegh, Michal – Biomanžel

Biomanžel je volným pokračováním Vieweghova bestsel-
leru Biomanželka (2010), kterého se prodalo více než sto tisíc 
výtisků a dočkal se úspěšného divadelního zpracování. Zná-
mému spisovateli Mojmírovi praskne v cíli pražského mara-
tonu aorta, a někdejší sebevědomý světák se tak na několik 
příštích let změní v komicky neurotického pacienta. Takovou 
proměnu unese jen málokterá žena, zvláště když se její choť 
ve  slabé chvíli přizná k  nevěře. Ani manželka Hedvika není 
výjimkou. V životě ji navíc čeká ještě jeden doslova koperní-
kovský obrat a překvapivým veletočem prochází i sám Moj-
mír. Vypravěčkou tohoto autobiografi cky laděného příbě-
hu je podobně jako v Biomanželce dula, jejíž sžíravost je sice 
nemilosrdná, ale zdá se, že také ozdravná…

a další knihy

Brown, Sandra – Nejhlubší tajemství
Brown, Sandra – Šaráda
Carol, James – Dobře se dívej
Doerr, Anthony – Zeď vzpomínek
Miler, Kateřina – Krtek na návštěvě

Radek Sedláček, knihovník
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    Plánované akce

NOC KOSTELŮ – TROUBSKO 2016 (10. června)

Už několik let se koná v naší zemi akce pod názvem Noc 

kostelů. Obvykle bývá ke  konci května některý pátek, kdy 
se otvírají nebo zůstávají otevřeny dveře kostelů od  večera 
do půlnoci. Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře 
navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášte-
rů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nedostupné 
prostory. Tato široká nabídka se týká především měst, např. 
Brna, kde je velké množství těchto objektů. Mnohým z vás to 
není akce neznámá, protože Noc kostelů se již rozšířila mimo 
velká města. Letošní Noc kostelů má nezvykle pozdní ter-
mín 10. června. Vzhledem k letnímu času by se spíše než Noc 
hodil název Podvečer, který pak ovšem přechází v noc. 

Římskokatolická farnost Troubsko se chce letos k  této 
akci připojit, vždyť může hovořit o Noci kostelů také v množ-
ném čísle – má na území obce dva kostely, s kaplí na Vesel-
ce pak tři. Je to především farní kostel Nanebevzetí Pan-

ny Marie, který už dávno není na okraji obce. Dá se říct, že se 
nachází v její jedné třetině. Většina občanů kolem něj chodí 
při návštěvě hřbitova, ale kromě času bohoslužeb je zavřený. 
V roce 2013 byla na kostele provedena generální oprava stře-
chy. Ve farním kostele bude v 18 hod. obvyklá mše svatá, při 
které zpívá sbor dětí. Další program počítá s možností indi-
viduální prohlídky kostela, s průvodním slovem, poslechem 
varhanní hudby, sborového a sólového zpěvu, prohlídky var-
han, zvonů ve  věži a  vyhlídky z  okenic věže. Rovněž bude 
možnost rozhovoru s knězem. Program bude ještě upřesněn.

Uprostřed obce ožívá několik let jen příležitostně používa-
ná kaple Všech svatých, která v minulých dvou letech pro-

dělala generální obnovu. Ta byla provedena z části z dotace 
Jihomoravského kraje 100 000 Kč a z dotace Obecního úřadu 
Troubsko 200 000 Kč. Pro letošní závěrečnou fázi oprav zastu-
pitelstvo obce schválilo rovněž dotaci 200  000 Kč. Farnost 
Troubsko tímto vyjadřuje veliký dík za tuto vydatnou pomoc 
na dílo, které neodmyslitelně patří k obci. Kapli Všech sva-

tých bude možnost navštívit od 19 hod. Pro náročnost pří-
stupu na  věžičku tento prozatím nebude možný. Otevře-
ní obou kostelů se prozatím plánuje do  22 hod., dle zájmu 
i déle. Kostely v Brně jsou otevřeny do 24 hodin.

Třetím kostelem obce Troubsko je v části Na Veselce kap-

le sv. Leopolda, která je péčí Obecního úřadu ozdobou obce. 
Tato a další kaple mimo obec Troubsko, ale na území farnos-
ti – kaple sv. Floriána v Bosonohách, sv. Jana Křtitele v Osto-
povicích a sv. Jana Nepomuckého v Popůvkách – budou zařa-
zeny do programu příští Noci kostelů 2017. 

Taková skromná je nabídka pro „začátečnickou“ Noc kos-
telů v Troubsku 2016, nad kterou převzala záštitu starost-

ka obce paní Irena Kynclová. Informace o  celostátní akci 
a o okolních kostelech najdete na www.nockostelu.cz.

Všechny zájemce srdečně zve František Koutný, farář

★ ★ ★

Dětský den (25. června)

V sobotu 25. června se uskuteční v odpoledních hodi-
nách na hřišti SK Veselka další veselý DĚTSKÝ DEN s rozver-
nými soutěžemi. Podrobnější informace získáte na plakátech 
k této akci. 

★ ★ ★

Požehnání v kapličce na Veselce (14. srpna)

V neděli 14. srpna v odpoledních hodinách je plánováno 
malé slavnostní požehnání v kapličce na Veselce k příležitos-
ti její dokončené opravy. Přesný čas konání požehnání bude 
upřesněn na oznámení o této akci. 

 (HS)

   Naši jubilanti

V této rubrice uveřejňujeme jména obyvatel obce Troub-
sko, kteří oslavují 70 let a  více. K  významnému životnímu 
výročí: 70, 75, 80, 85, 90 ……let přejí našim spoluobčanům 
zástupci obce s malým dárečkem.

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci červ-

nu a červenci 2016 těmto spoluobčanům:

paní Ludmila Volánková, ul. Zámecká  70 let
pan Drahomír Rejda, ul. Pod vinohrady   70 let
pan Petr Veverka, ul. Nár. Odboje   70 let
paní Zdeňka Kůrková, ul. Vyšehrad   70 let
paní Růžena Valešová, ul. Vyšehrad   70 let
paní Jana Srnová, ul. Nár. Odboje   71 let
paní Jarmila Michnová, ul. Jihlavská   72 let
pan Petr Molák, ul. Nár. Odboje   72 let
pan Eduard Čupa, ul. Veselka   74 let



paní Helena Musilová, ul. Nár. Odboje   76 let
paní Zdenka Putnová, ul. Nár. Odboje   77 let
paní Marta Mrkvicová, ul. Pod vinohrady   77 let
pan Milan Vodáček, ul. U dráhy   77 let
pan Antonín Buček, ul. Nová   79 let
pan Lubomír Gromszký, ul. Nár. Odboje   80 let
pan Hynek Martínek, ul. Pod vinohrady   81 let
pan Jaroslav Tesař, ul. Vyšehrad   82 let
pan Rudolf Grydil, ul. Sadová   82 let
pan Jan Helán, ul. U rybníka   83 let
paní Jitka Bartáková, ul. Zahradní   86 let
paní Blanka Bartoňková, ul. Zámecká   86 let
paní Anděla Vašulínová, ul. Nár. Odboje   87 let
pan Vladimír Halouska, ul. Pod vinohrady   87 let
paní Františka Mahnová, ul. Jihlavská   89 let
paní Marie Kavalcová, ul. Nár. Odboje   89 let
paní Josefa Hoblíková, ul. Nár. Odboje   91 let
paní Anna Pazourková, ul. Nár. Odboje   93 let

V březnu letošního roku oslavila nejstarší občanka 
Troubska paní Marie Tesařová 97. narozeniny. 

Poblahopřát jí byla osobně starostka obce paní Irena Kynclová.

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Líba Chaloupková, pracovnice OÚ

    Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v  této rubrice jsou 

uváděny subjektivní názory dopisovatelů, s  nimiž 

redakční rada nemusí vždy souhlasit nebo si není 

schopna ověřit všechna fakta v příspěvku uvedená. 

★ ★ ★

Vážení spoluobčané, milá redakce!
Chci poděkovat všem, kdo se podílí na  tvorbě naše-

ho  „Troubského zpravodaje“. Myslím si, že při čtení všech 
informací, doporučení a námětech získáváme přehled o tom, 
co se v naší obci děje, dostáváme informace a rady a  je jen 
na nás jak s nimi naložíme. 

Sama za sebe vnímám, že se naše obec zkrášluje, doplňuje 
o služby a potřeby a vše se tvoří pro nás občany, kteří zde žijí. 
Tohoto bychom si měli vážit.

Lidé jsou různí. Někdy se pozastavuji nad určitými reakce-
mi spoluobčanů. 

V  rovině čistoty – psí exkrementy  téměř všude –  i  my 
máme pejsky a poctivě sbíráme.

V rovině ohleduplnosti – klidové zóny a příjezdové cesty 
do naší obce si někteří spoluobčané pletou se závodní drá-
hou a  pokud je jim náhodou naznačeno, že asi takto by se 
nemělo, jejich reakce nelze ani komentovat. 

V rovině sousedských vztahů, vždy je to o člověku samot-
ném. Ztotožňuji se s názorem, že pokud jsme šťastni a spoko-
jeni sami se sebou a životem, který žijeme, je to znát. Nevy-
hledáváme konfl ikty, máme pochopení pro druhé, jsme tole-
rantní a  ohleduplní. Pokud je tomu naopak,  obtěžuje nás 
téměř vše, co se kolem nás děje a vidíme jen sami sebe, svoje 
potřeby a jsme zamračení a nesnášenliví. 

Vždy tomu tak bylo, vždy se našli konfl iktní a sebestřední 
lidé. Proto je jen na nás, do které kategorie bychom rádi pat-
řili nebo už patříme.

Na závěr, važme si toho, kde žijeme, važme si to toho, co 
máme. Radujme se ze života, běží rychle...

Eva Kopčilová Ulbrichová, občanka z Troubska

★ ★ ★

Okénko pro zahrádkáře

Dnes na  téma: Škůd-
ci našich zahrad – PLZÁK 
ŠPANĚLSKÝ (Arion lusita-
nicus)

Co jsou zač?
U nás žijí asi dvě stovky 

různých plžů. Jsou v urči-
té rovnováze, mají přiro-
zené nepřátele, takže na  kulturních rostlinách nezpůsobují 
výrazné škody.

Z Pyrenejského ostrova k nám byl zavlečen Plzák španěl-
ský – hnědý, formou dovozu různých sazenic a zeleniny, pro-
tože tady nemá žádné nepřátele tak se lavinovitě rozmnožil 
a obtěžuje nás i celou Evropu.

Plzákům vytvoříme vhodné podmínky k životu, když bude-
me večer záhony kropit plošně hadicí, nikoliv konví ke koře-
nům. Rovněž jim prospívá, když kolem záhonů necháme 
povalovat zbytky rostlin, nebo když škůdce sice posbíráme, 
ale pak je živé vysypeme na kompost. Ten jim totiž poskytne 
výborný úkryt. Dovedou brzo zlikvidovat celou sadbu a úro-
du jahod, zeleniny a nepohrdnou ani kytkami.

Rostliny, které nesnášejí (a právě proto si je vysaďte do blíz-
kosti zeleniny a květin), jsou – brutnák, celer, česnek, fenykl, 
hořčice, kerblík, libeček, kukuřice, levandule, měsíček, šalvěj 
a další aromatické rostliny.

Jak je likvidovat?

Je několik osvědčených způsobů – nejlepší je na  malé 
zahrádce posbírat ručně a  polít vařící vodou, čímž je usmr-
tíme rychle. Také se mohou vyrobit „pivní pasti“. Zapustíme 
do půdy nádobu – nechat tak 2 cm nad povrchem, nalejeme 
do ní z půlky pivo. Nejlépe ráno je odstranit a doplnit pivo. 
Někteří radí posypat solí, zakopávat do  země, nebo odnést 
mimo pozemek, toto však nemá význam, neboť se vrátí 
v  daleko větším množství. Vyzkoušena je možnost oblévat 
rostliny kávovou sedlinou. Kofein účinkuje jako nervový jed 
a plzáky odrazuje. 

Kdo má možnost a velký pozemek, ať chová kachny (tzv. 
indičtí běžci), které tyto vetřelce výborně hubí na ploše. Kach-
ny se ale nedostanou na ty, co jsou ukryti pod kameny. Kach-
ny navíc často zlikvidují také kulturní plodiny.

Také existují různé přípravky jak biologické, tak chemické. 
Z  těch šetrnějších je přípravek „NEMASLUG“, který obsahu-
je parazitické hlístice, když je podle návodu nasadíme, plzá-
ky zlikvidují. Z chemických přípravků to jsou:  „VANISH SLUG 
PELLETS“, nebo „FERRAMOL SCHNECKENTORN“, jsou to palet-
ky, které rozsypeme kolem záhonů. Oba přípravky jsou sav-

13.
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cům a  včelám neškodné. Postupně se vyvíjí další nové pří-
pravky proti těmto škůdcům. Tak vzhůru do  boje za  hezké 
a čisté zahrady.

Informace v tomto článku uveřejňuji z vlastní zkušenosti, 
nebo z poznatků zahrádkářů, kteří tento problém také řeší.

Pavel Doležal, jednatel ČZS Troubsko

★ ★ ★

Poděkování za milé přivítání

V sobotu 16. dubna se na Obecním úřadě uskutečnilo vítá-
ní občánku. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo 
se podílejí na organizování této pěkné akce. Trochu nás zkla-
malo, že kvůli velké nemocnosti nevystoupily děti z naši škol-
ky. Jejich vystoupení bývá moc pěkně předvedené. Ale i tak 
to bylo velmi dojemné. I  ta miminka to brala vážně a  byla 
hodná. Ještě jednou děkujeme paní starostce, paní matrikář-
ce, Helence Sedláčkové a ostatním.

manželé Bartoňkovi

★ ★ ★

Nácvik dětí…s rodinným bonusem

Loni jsem v pohodovém Troubském hlasateli psal můj prv-
ní příspěvek o Svatodušních slavnostech. Jelikož dceru Sárin-
ku tehdy kroj, průvod a vystoupení u Sokolovny zaujalo, tušil 
jsem, že ne poslední. A opravdu. Vše jako přes kopírák – pís-
ničky, tanečky, pobíhající děti, slavnostní vrchol. A  hlavně 
energická a obětavá Pavla Turková, které za nácvik vystoupe-
ní dětí patří opět velký dík. Ochota udělat něco ze své dob-
ré vůle, pro ostatní a pro udržení tradice a zvyků není samo-
zřejmá. Přesně tímto způsobem se v obci formuje komunitní 
a občanská společnost. Přesně tak se obec stává něčím více 
než jen izolovaným domkem se zahradou ohrazenou vyso-
kým plotem. 

Pro rodinu Kaniokovu pak měly nácviky paní Turkové ješ-
tě jednu pozitivní externalitu. Vždy při nich spokojeně usnul 
nerušeným spánkem náš malý Samíček. Až jsme s manželkou 
přemýšleli, že si paní Turkovou jednou nahrajeme a budeme 
ji synovi v krizových chvílích pouštět doma. Zapomněli jsme. 
Takže až napřesrok. 

Petr Kaniok, občan obce 

★ ★ ★

Konala se valná hromada Katolického spolku

Dne 12. dubna se konala valná hromada Katolického spol-
ku v Troubsku. Členové spolku zvolili nový výbor ve složení 
předseda spolku Jiří Koutný, místopředseda Vít Volánek, jed-
natel Křivánek Martin, hospodář Pavel Chaloupka, členové 
výboru Karel Pecina, Marie Partiková a  Přemysl Blažík  . Pan 
Chaloupka poděkoval manželům Mifkovým za  vykonanou 
práci pro spolek v uplynulém období. 

Hlavním úkolem v  probíhajících postupných opravách 
budovy pro rok 2016 je zhotovení nového jeviště, což pro-
vede fi rma RESPO z  Troubska. Přípravné práce budou pro-
bíhat formou brigád členů a příznivců v době od 20. června 

do 30. června. Od 1. července až do 31. srpna provede doda-
vatel montáž nového jeviště. Chtěl bych touto cestou podě-
kovat paní Ireně Kynclové starostce obce Troubsko a členům 
obecního zastupitelstva za poskytnutou dotaci, bez které by 
nebylo možné tu opravu provést.

Jiří Koutný, předseda spolku

★ ★ ★

20. ročník celonárodní veřejné sbírky – Český den pro-

ti rakovině

Ve středu 11. května se 15 dobrovolníků z Domova mlá-
deže při Střední škole stavebních řemesel Brno – Bosonohy, 
příspěvková organizace zapojilo do celonárodní sbírky Čes-
ký den proti rakovině. V osm hodin se konala již druhá schůz-
ka k  akci, 13 kluků a  dvě děvčata převzali prodejní kytičky, 
osvědčení k prodeji, informační letáky, pokladní vaky a všich-
ni se oblékli do krásných žlutých triček s logem akce. Dle pře-
dem domluveného harmonogramu se dvojice rozmístily 
na strategická místa v Bosonohách, Starém Lískovci a Bohu-
nicích. Dvojice Miroslav Konopáč a Ondřej Červenka byli nej-
úspěšnější prodejci, kteří kytičky prodali již v 9.50. Poslední 
kytičky se vyprodaly v  14.10. Prodalo se všech 600 kytiček. 
Velkou zásluhu na tom mají organizátoři akce, protože vyba-
vují dobrovolníky krásným označením akce a hodně pomá-
há také informovanost veřejnosti o akci v celé republice. Vel-
ký dík patří paní vychovatelce Radmile Ševčíkové, jejíž žáci se 
akce se zúčastnili, za její podporu a pomoc při akci. Příští rok 
do toho půjdeme zase, troufneme si prodat víc kytiček, lidi 
byli milí a vstřícní, někteří dali víc než 20 korun, někteří nás 
podpořili i stokorunou! 

A kdo to nestihl, může akci podpořit koupí e-kytičky – DMS 
ve tvaru DMS KVET na číslo 87777, cena jedné DMS je 30 Kč. 
Přispět můžete také na sbírkový účet 6500065/0300.

Dagmar Vachová, vychovatelka Domova mládeže

★ ★ ★

Autocentrum K.E.I. radí…

Jak postupovat v případě rozbitého čelního skla.

K poškození čelního skla na vozidle dochá-
zí v  dnešní době poměrně často. Většinou je 
to způsobeno letícím kamínkem od  vozidla 
jedoucího před vámi nebo od  vozidla, kte-
ré vás právě minulo. V takovém případě byste 

měli reagovat co nejdříve, protože hrozí, že při běžné silniční 
kontrole vám může policie uložit blokovou pokutu, v krajním 
případě zakázat pokračovat s vozidlem v jízdě.

Dnes již většina vozidel uváděných do provozu má v rámci 
své havarijní pojistky poškození skel připojištěno. V takovém 
případě stačí pouze kontaktovat svoji pojišťovnu, zaregis-
trovat vznik škody a pak už jen zbývá domluvit se na opravu 
ve smluvním servisu dané pojišťovny. Pokud je servis smluv-
ním partnerem pojišťovny, vyřeší si úhradu škody sám s pojiš-
ťovnou. Bude po vás pouze požadovat některé doklady nut-
né pro vyplacení škody. Zpravidla to bývá řidičský průkaz, 
kopie velkého technického průkazu, zplnomocnění pro daný 
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servis, a pokud je vozidlo na úvěr/leasing i souhlas s devinku-
lací dané leasingové společnosti.

Co se týče samotné opravy, či výměny skla platí několik 
pravidel. Dle typu poškození lze některé drobné ,,jamky“ pou-
ze opravit bez nutnosti výměny skla. Taková oprava je mož-
ná však jen tehdy, pokud se poškození nenachází ve výhledu 
řidiče a povoluje to rozsah poškození.

V  častějším případě, kdy se vyměňuje celé poškozené 
sklo, je dobré dát si pozor na některé věci. Například je dob-
ré vědět, že některé neautorizované opravny používají při 
výměně levnější skla s menší pevností. V praxi to znamená, že 
jednak skla jsou méně odolná proti poškození, ale také proto-
že jsou součástí karoserie, snižují její celkovou tuhost.

Příště vysvětlíme, co jsou to Economy díly a jaké výhody při-
náší jejich použití. 

★ ★ ★

Křížovka

Tajenka křížovky ze zpravodaje TH č. 125: Čím je sluneční 
svit pro květiny, tím je úsměv pro lidi. 

Vylosování byli a cenu obdrželi: Lucie Chaloupková, Pavla 
Turková a Pavel Bauer.

Prožijte úžasné ……… (1. část tajenky), mějte slunečnou 
…...(2. část tajenky) a přejeme Vám šťastný ….. (3. část tajen-
ky) zpět do reality.

Tajenku zasílejte do 20. června na e-mail redakce.

 (BK)

    Zdravý životní styl - Pečivo

Máte rádi pečivo? Co je potřeba o něm vědět?

Bílé pečivo

Vyrábí se z  bílé pšeničné mouky. Bílá mouka je zbavena 
klíčků, otrub a všech výživných látek a právě proto je nedo-
statečně výživná. Bílé pečivo obsahuje také vysoký podíl cuk-
ru a proto jeho největší nevýhodou je rapidně kolísání glyke-
mického indexu. Toto kolísání cukru v krvi Vám „zajistí“ jedině 
chutě na sladké, protože cukr stoupne, pak rychle klesne a Vy 
budete pociťovat hlad, žízeň a  únavu. Častým konzumová-
ním bílého pečiva si tělo na tento vysoký příjem cukru zvyk-
ne a pak nastává tento glykemický „koloběh“, ze kterého se 
po čase budete muset dostat. Takže raději předcházejte těm-
to komplikacím a raději si kupujte tmavé pečivo, v něm máte 
alespoň vlákninu a minerální látky.

Bílé pečivo obsahuje: tuk, bílkoviny, sacharidy, vlákninu, 
vápník, draslík, hořčík, sodík, železo, fosfor, vitamin B a E.

Bílou mouku a  bílé pečivo byste určitě neměli konzu-
movat každý den. Bílá mouka a výrobky z ní jsou převážně 
sacharidového základu, který neprospívá vašemu trávení, 
glykemickému indexu a všeobecnému zdraví. Zkuste omezit 
produkty z bílé mouky na minimum nebo vyměňte bílé peči-
vo za tmavé (celozrnné, grahamové, špaldové, černý chléb) 
a tak alespoň trochu pomůžete vašemu trávení. Tmavé peči-
vo má také sacharidový základ (moučný) ale alespoň je zde 
větší podíl vlákniny a minerálních látek (pokud není pouze 
barvené).

Celozrnné pečivo 

obsahuje mouku s obsahem rozemletých celých zrn, tedy 
i s jejich vnějšími obaly, na rozdíl od mouky bílé, která je tvo-
řena jen z jejich vnitřních částí. Tím je bílé pečivo lehčeji stra-
vitelné, ale jeho biologická hodnota je nižší než u  celozrn-
ných výrobků. 

Zrna i se svou obalovou vrstvou obsahují značné množství 
bílkovin, vlákniny, vitamínů, minerálních látek, a tuků, převáž-
ně esenciálních mastných kyselin.

Z výše zmíněného vyplývá, že celozrnné pečivo, tedy peči-
vo opravdu vyrobené z celozrnné mouky, je pro nás výživněj-
ší a hodnotnější. Navíc má nižší glykemický index, díky čemuž 
se cítíme déle zasycení.

Strava bohatá na vlákninu, do které celozrnné pečivo pat-
ří, má velký význam nejen při snaze o zdravé hubnutí, ale také 
příznivě působí na organismy oslabené onemocněními cév, 
srdce, rakovinou tlustého střeva nebo při cukrovce. Pomáhá 
při zažívání a při pročišťování střevní mikrofl óry, snižuje také 
hladinu cholesterolu.

Bílé, obarvené pečivo bývá často zaměňováno za pečivo 
celozrnné se skutečnými nutričními hodnotami. Je proto tře-
ba i nákupu pečiva věnovat pozornost a sledovat jeho popis 
či označení na  obalech. K  obarvení běžného pečiva z  bílé 
mouky se používá např. karamel, který může dodat pečivu 
zdravý, celozrnný vzhled. Na  vitamínech a  dalších prospěš-
ných látkách mu však nepřidá.

Zdroj:
http://zdrava-vyziva.zdrave.cz; http://zdravi.peknetelo.eu; 

(EŠ)

1 N Á P A D myšlenka

2 S P O R T zájmová pohybová inn

3 L Á M A tibetský duchovní

4 J A Z Y K ást úst

5 A D A S T Adamovské strojírny

6 J E N O M pouze

7 O Z I M obilí seté na podzim

8 L Í N A T ztrácet srst

9 H O D Y vesnická slavnost

10 O D K O P kop do balónu

11 P O Z O R vojenský povel

12
K

A V A L Í R elegán

13 P O R O D zrození

14 S L A D K Ý opak slaný

15 D E K O R ozdoba

16
K

A N A P E nábytek k odpo inku

17
A

D O L F mužské jméno (17.6.)

18 S U D nádoba

19 D U N A J název velké eky

20 R Á N O ást dne

21 P O V S T báchorka

22 A R O M A v n

23 V S A K vsakování

24 N O T A hudební zna ka

myšlenka

zájmová pohybová činnost

tibetský duchovní

část úst

Adamovské strojírny

pouze

obilí seté na podzim

ztrácet srst

vesnická slavnost

kop do balónu

vojenský povel

elegán

zrození

opak slaný

ozdoba

nábytek k odpočinku

mužské jméno (17. 6.)

nádoba 

název velké řeky

část dne

báchorka

vůně

vsakování

hudební značka
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    Troubský hrnec

Kokosové řezy z bílků

Přísady: 7 bílků, 35 dkg cukru moučka, 20 
dkg kokosu, 9 dkg hladké mouky.

Postup: Ze 7 bílků vyšleháme tuhý sníh, 
do  kterého zašleháme cukr a  kokos, a  také 
postupně hladkou mouku. Vzniklé těsto vyli-

jeme na vymaštěný a moukou vysypaný plech. Pečeme v mír-
ně vyhřáté troubě. Na upečené těsto natřeme krém (dle vlast-
ní receptury) a polijeme čokoládovou polevou.

Čokoládová poleva: 5 dkg Smetolu, 5 dkg cukr mouč-
ka, 1 dkg kakaa, 1 lžíce vody a 1 lžíce Solamylu. Vše smíchat, 
na mírném ohni rozpustit.

Slepované čajové rohlíčky

Přísady: 20 dkg cukru moučka, 25 dkg sádla, 25 dkg más-
la, 80 dkg hladké mouky, 4 žloutky, citronová kůra a šťáva z ½ 
citronu.

Postup: Z přísad vypracujeme těsto, které pak protlačíme 
strojkem na cukroví do formy rohlíčku (rovného). Upečeme.

Jednotlivé kousky slepíme marmeládou a namáčíme kon-
ce v čokoládě.

Dobrou chuť.
(HS)

★ ★ ★

    Jak se máte, sousede?

Téma zahrádky jsme spolu už několikrát probírali. Teď mám 
pro Vás, sousede, pár rad ke kytkám pokojovým. Jestli chcete, 
aby Vám kytky doma pěkně rostly, tak si naložte do vody roz-
bité skořápky od vajíček a nechte je tam pár dní vylouhovat. 
Touto vodičkou pak kytky zalévejte. Podobný nálev pro pod-
poru růstu kytek v pokojích si vytvoříte z kopřiv. Do 5l nádo-
by dejte čerstvé kopřivy, zalijte je vodou a  nechte opět pár 
dní kvasit. V momentě, kdy se přestane tvořit pěna, tak výluh 
slijte a zřeďte vodou 1:10 a takto vytvořeným roztokem zalé-
vejte. Kytky Vám krásně porostou a ještě je vylepšete tím, že 
je čas od času potřete pivem – jejich listy se pak budou krás-
ně lesknout.

Je strašně zajímavé, že ačkoliv jsou kytky doma – tedy 
uvnitř – tak i  přes všechny překážky, které je nutné překo-
nat při cestě z venku dovnitř, se vždy objeví nějaký škůdce. 

Dobrý soused radí smíchat trochu mletého pepře s moukou 
a tuto směs rozhodit kolem rostlin. Proti mušímu rojení fun-
guje vyluhovaný čaj, jímž posypete zeminu kolem kytky.

Milý sousede – ať to pěkně roste – neboť krásné slunné 
počasí a krásné kytky, to je prostě nááááádhera.

(HS)

★ ★ ★

    Inzerce

�  Koupím byt, může být i DB. T: 606 158 288.

�  Dům/chalupa - koupím. Zahrada a parkování výhodou. 
T: 737 309 875.

�  Koupím RD se zahradou v  Troubsku, možná výměna 
za DB 3+1 ve Starém Lískovci + doplatek, T: 608 420 339

MASÁŽE
BLANKA KONČICKÁ

Adresa Objednávky
Munkova 16 733 543 951
Troubsko blanka.koncicka@seznam.cz


