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XXVII. ročník / č. 138 ČERVEN 2018

   Zápisník starostky

Vážení a milí spoluobčané, 
čas se zase posunul o kus dále a tak se jistě všichni již těší-

me na blížící se prázdniny a období dovolených.
V červnovém zápisníku se chci se věnovat kultuře a obec-

ním zakázkám. Nejprve se vraťme o  pár dnů zpět a  připo-
meňme si událost, kterou naše obec žije již mnoho let. Jsou jí 
krásné svatodušní slavnosti. A bylo se na co dívat! Letos jsem 
obzvláště pyšná na  svou malou jeden a  půl roční vnučku, 
která se nejen nechala obléci do kroje a navázat si šátek, ale 
opravdu si užívala nejen muziku a zapojila se také do průvo-
du s ostatními krojovanými dětmi. Samozřejmě ho neušla až 
k sokolovně, ale i ten kousek je pro mě radostným zjištěním, 
že také takto malé děti mohou kroj nosit s radostí.

Letos přálo počasí, které jistě umocnilo zážitek z vystoupe-
ní našich malých i velkých stárků.

Chci vyjádřit velké díky všem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na  krásném průběhu svatodušních slavností. 
Díky všem, kteří udržují léta tuto tradici a  jsou hrdí na  svůj 
troubský kroj!

Co nás čeká v nejbližší době? Obec se zapojila do varhan-
ního festivalu České republiky. Ve  spolupráci s  panem fará-
řem bude v neděli 17. června v 18 hodin ve farním kostele Na-
nebevzetí panny Marie u nás Troubsku pořádat varhanní kon-
cert.

Chystáme rovněž dětský den na  zakončení prázdnin. 
Uskuteční se v  sobotu 3. září v  areálu fotbalového hřiště. 
Téma bude překvapením a bude včas zveřejněno.

Nejen kulturou ovšem žije obec. Velkou stavební akcí ny-
nějších dnů je oprava chodníků, zábradlí a veřejného osvět-
lení na ulicích Školní, Zámecké a Polní. Dále oprava komuni-
kace v „esíčku“ na Veselce, včetně opravy schodů a předláž-
dění celého náměstí. Po prázdninách se děti v MŠ můžou tě-
šit na nové 3D hřiště, nový zahradní domek na nářadí, zastí-
nění a  další stavební úpravy v  MŠ, včetně nového koberce 
a PVC. Základní školu bude po prázdninách zdobit nová stře-
cha a fotbalové hřiště zase nová tolik potřebná závlaha. Bude 
rovněž prováděna oprava komunikace ke  hřbitovu. V  sou-
časné době probíhá rekonstrukce pošty. Další velkou kapito-
lou je stav lávek a pojízdných konstrukcí přes potok. Poté, co 
jsme nechali vypracovat odborný posudek, je doporučena je-
jich oprava. Rovněž povrch zahrady u základní školy je velmi 
prašný. Tráva, která zde byla vyseta, je zničena. To je jen výčet 
těch nejhlavnějších zakázek, které obec Troubsko nyní prová-
dí, nebo je připravuje.

S přáním krásně prožitých prázdnin a dovolených

Irena Kynclová 
Starostka obce Troubsko

   Obecní úřad informuje

USNESENÍ II. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE TROUBSKO konaného dne 25. dubna 2018 v zase-

dací místnosti OÚ

Přítomní zastupitelé: Irena Kynclová, Ing.  Blanka Končická 
MBA, Doc. Petr Kaniok, Ing. Pavel Vašek, Helena Benešová, He-
lena Sedláčková, Ing. Petr Kamenický, Pavel Chaloupka, Mgr. Jiří 
Pospíšil, Vladimír Ryba, Markéta Vališová, Oldřich Rejda, Vítěz-
slav Volánek.

Schvaluje:

Usnesení č. II/1a: způsob hlasování zvednutím ruky.
Pro 12; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/1b: diskusi k  jednotlivým bodům programu 
pro členy i pro veřejnost. 
Pro 12; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/2a: doplnění programu o bod 4a.
Pro 12; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/2b: program jednání doplněný o bod 4a.
Pro 12; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/4a: změny v četnosti svozu odpadů u SKO, pa-
píru a plastů a pověřuje starostku k vystavení objednávky.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/5: Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  spolupráci 
a  úhradě nákladů spojených s  užíváním hřbitova a  pověřu-
je starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/6: Dodatek č. 2 ke  Smlouvě o  spolupráci 
a  úhradě nákladů spojených s  užíváním hřbitova a  pověřu-
je starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/7: Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu ma-
jetku - prodloužení IS a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/9b/: Vyhlášení VZ 2/2018 Zbudování závlahy 
fotbalového hřiště v Troubsku
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/10: Smlouvu na  poskytnutí individuální do-
tace na rok 2018 pro TJ SOKOL Troubsko ve výši 200 000 Kč 

a pověřuje starostku k podpisu. 
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/11: Smlouvu na poskytnutí individuální dotace 
na rok 2018 pro Katolický dům Troubsko ve výši 250 000 Kč 

a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. II/12: Smlouvu na poskytnutí individuální dota-
ce na rok 2018 pro Římskokatolickou farnost Troubsko ve výši 
200 000 Kč a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/13: Smlouvu na poskytnutí individuální dota-
ce na rok 2018 pro Podskalák z.s. ve výši 60 000 Kč a pověřu-
je starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/14: Smlouvu na poskytnutí individuální dota-
ce na rok 2018 pro SK Veselka ve výši 70 000 Kč a pověřuje 
starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/15: Smlouvu na poskytnutí individuální dota-
ce na rok 2018 pro Charitu Rajhrad ve výši 88 300 Kč a pově-
řuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/16: Smlouvu o  dílo „Rekonstrukce chodníků 
a oprava VO na ul. Školní“ a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/17: Smlouvu o  dílo „Oprava zábradlí na  ul. 
Školní“ a pověřuje starostku k podpisu. 
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/18: Smlouvu o dílo „Zbudování závlahy – fot-
balové hřiště Troubsko“ a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/19: Smlouvu o dílo „Troubsko, ul. Veselka, opra-
va komunikací“ a pověřuje starostku k podpisu. 
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. II/20: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb 
pro Českou poštu, s.p. a pověřuje starostku k podpisu.
Pro 13; proti 0; zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.

Bere na vědomí:

II/3: zprávu o výběrovém řízení na vybudování víceúčelové-
ho hřiště.
II/4: Petici – nesouhlas občanů se svozem odpadů 1x za 14 
dnů.
II/8: informace k Záměru č. 9/2014.
II/9a/: VZ č. 1/2018 Oprava střechy budovy základní školy 
Troubsko.
II/9c/: VZ č. 3/2018 Rekonstrukce chodníků a oprava VO na ul. 
Školní.
II/9d/: VZ č. 4/2018 Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací.
II/9e/: VZ č. 5/2018 Oprava zábradlí na ul. Školní.
II/9f/: VZ č. 6/2018 Oprava VO na ul. Polní včetně zadláždě-
ní chodníku.
II/9g/: VZ č. 7/2018 Oprava Veselského nám. včetně zábrad-
lí a schodů.
II/9h/: VZ č. 8/2018 Informační systém v obci Troubsko.
II/9ch/: VZ č. 9/2018 Stavební úprava VO ul. U Lednice.
II/9i/: VZ č.10/2018 Výměna zářivkových svítidel v MŠ.
II/9j/: VZ č.11/2018 Třídílné tabule do ZŠ Troubsko.
II/21: informativní zprávy.
Pozn: VZ = veřejná zakázka.

Určuje: 

Usnesení č. II/1c: ověřovatele zápisu: Oldřich Rejda a Ing. Petr 
Kamenický.

Začaly práce na investičních akcí roku 2018

Rekonstrukce prostor České pošty 

Zhotovitel: Petr Bednář.
Cena včetně DPH podle uzavře-

né Smlouvy o dílo: 1 351 380 Kč.
Termín realizace: 1. 5. – 31. 7. 

2018.

Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení 

na ul. Školní

Zhotovitel: Petr Bednář.
Cena včetně DPH podle uzavřené Smlouvy o  dílo: 

2 290 064 Kč.
Termín realizace: 1. 7. – 30. 9. 2018 *).
*) s ohledem na vhodné klimatické podmínky začala oprava 

chodníků na ul. Školní již koncem května 2018

Oprava komunikace na ulici Veselka

Zhotovitel opravy povrchu vozovky: COLAS CZ, a.s.
Cena včetně DPH podle uzavřené Smlouvy o  dílo: 

985 702,26 Kč.
Termín realizace: duben – září 2018.
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Zvětšení plochy pro nádoby na  separaci odpadu – 

hnízdo u kostela

Konečná kapacita hnízda bude: 3x papír, 3x plast, 1x bílé 
sklo, 2x barevné sklo, 2x bio odpad, 1x kov, 1x textil, 1x elekt-
ro, 1x oleje = 15 nádob.

Nové školní tabule v ZŠ Troubsko

Dodavatelem 4 kusů třídílných tabulí je společnost PRO-
KAS. Pořizovací cena byla ve výši 140 651 Kč.

 (BK)
★ ★ ★

Navýšení svozu odpadu od 1. května

Na základě velkého množství odpadu, které se hromadilo 
v počátečních měsících letošního roku v hnízdech mimo ná-
doby, což vyvolávalo zdání nepořádku v obci, bylo na jedná-
ní zastupitelstva dne 25. 4. schváleno, že:

•  Svoz PLASTŮ bude probíhat 2x týdně ve dnech ÚTERÝ 

A PÁTEK;
•  Svoz PAPÍRU bude probíhat 2x týdně ve dnech ÚTERÝ 

A ČTVRTEK.
Zároveň zastupitelé reagovali na požadavek některých ob-

čanů, kteří podepsali PETICI ze dne 24. 3. a schválili navýšení 

svozu směsného komunálního odpadu (popelnic) na ob-
dobí od 1. 5. – 30. 9. na 1x týdně. Od 1. 10. se vrátí svoz SKO 
na režim 1x za 2 týdny.

Znovu žádáme občany, aby:
•  Sešlapávali plastové láhve a jiné plastové nádoby;
•  Papírové krabice dávali do nádob v rozloženém stavu;
•  Do hnízd ukládali jen odpad, pro který jsou v hnízdě nádoby;
•  Bio odpad neodkládali k popelnicím se směsným komu-

nálním odpadem.
Uvítáme každý dobrý nápad, jakým lze odpadové hospo-

dářství v naší obci vylepšit. Děkujeme.
(BK)

   Zprávy ze Základní a mateřské školy

Léto se blíží mílovými kroky a pro děti je stá-
le obtížnější vydržet soustředěně v lavicích a vě-
novat se výuce. Zvláště, když slunečné dny lá-
kají tolika možnostmi, jak trávit čas. Přesto je 

ještě do konce června třeba zatnout síly a věnovat se výuce 
a opakování toho, co jsme za celý rok zvládli naučit. Příjem-
ným zpestřením těchto dnů jsou výukové programy a každo-
roční školy v přírodě. Žáci čtvrtého a pátého ročníku se těší 
do Hálova mlýna na klání Templářů. Mladší žáci, kteří navště-
vují 1. - 3. ročník, vyráží do pohádkového světa Alenky v říši 
divů do Křižanova.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V  polovině dubna ve  škole proběhl zápis k  základnímu 
vzdělávání. Paní učitelky se nezastavily. Děti se na chvíli ocitly 
ve světě Indiánů a za splněné úkoly obdržely peříčka do své če-
lenky. Měly možnost si zacvičit, předvést, co se naučily ve škol-
ce a obdarovány pamětním dárečkem odcházely s úsměvem 
na rtech. K zápisu do prvního ročníku se dostavil dosud nej-
vyšší počet žadatelů o  přijetí. Z  celkového počtu 28 troub-
ských a omických dětí sice ještě odečteme ty, jejichž rodiče žá-
dají o odklad, ale i tak nebude v 1. třídě nouze o kamarády.

Ivana Kašparová
ředitelka ZŠ a MŠ

VÝLET ZA ZÁBAVOU

V  pondělí 7. května jsme navštívili Zábavní park v  Brně, 
kde pro nás lektoři měli připravený program „Alchymisté“. Bě-
hem programu jsme zjistili, jak je možné nafouknout balónek 
třemi různými způsoby či jak udělat sopku z oleje a vody. Uži-
li jsme si pokusy, které si ve škole nevyzkoušíme. Před odcho-
dem jsme objevili obchůdek, kde jsme si mohli zakoupit za-
jímavé věci z vědy, techniky a upomínkové předměty. Násle-
doval přesun do Jump parku. Hned po příchodu jsme byli po-
učeni o dodržování pravidel. V průběhu našich sportovních 
výkonů si s námi zaskákal i známý youtuber. Po společné fot-
ce vytvořil úsměv na rtech všech dětí. 

NA OBRAZOVKÁCH ČESKÉ TELEVIZE

Ve čtvrtek 10. května jsme navštívili Českou televizi v Brně. 
Po dlouhé cestě autobusem a tramvají jsme dorazili na místo 
akce. Po  důkladné kontrole si pro nás přišla na  recepci paní 
průvodkyně. Odložili jsme si věci v šatně a exkurze mohla za-
čít. Hned ze začátku jsme čelili náročné zkoušce. Byli jsme pro-
věřeni, co všechno známe a víme o televizi a jejich pořadech. 
Test znalostí jsme zvládli. Úvodem zaznělo pár slov a  obec-
né představení pobočky. My už ale byli netrpěliví, co se skrý-
vá za modrými dveřmi. Po vstupu nás ozářily světla refl ektorů, 
zabraly kamery. Zjistili jsme, že se nacházíme ve studiu Dobré 
ráno. Dále jsme během pobytu v televizi navštívili šatnu, mas-
kérnu, studia, zvukovou místnost, režii a sklad rekvizit. Dozvě-
děli jsme se spoustu zajímavých věcí. Zjistili jsme, jak probí-
há celý proces příprav na vysílání, kolik lidí se na výrobě podílí 
a že se v brněnské televizi vyrábí známé pořady – „Dobré ráno“, 
„Sama doma“, „A-Z kvíz“, „Hýbánky“ a další. Odjížděli jsme plní 
dojmů a nových postřehů. Těšíme se na další společné akce.

Marek Řeháček
učitel III. ročníku
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ČTENÍ VE ŠKOLE

„Haló, haló, knihomolů není málo!!!“ 
Hlásí se náš školní čtenářský klub.
Díky projektu fi nancovanému Evropskou unií jsme v naší 

škole zahájili v tomto školním roce činnost čtenářského klu-
bu. Do  realizace jsme vstoupili s  přesvědčením, že děti po-
třebují v čtenářství podpořit. Cílem bylo vytvořit volnočaso-
vou aktivitu, kde by děti zažívaly příjemné a radostné chvil-
ky a kde by poznaly, že čas strávený s knížkou může být vel-
mi zábavný.

Postupně se přihlásilo a v docházce dosud vytrvalo 12 dětí. 
V pohodlí různých poloh, s polštáři a knihami, jsme společně, 
ale i každý sám, četli a povídali si o knihách a autorech. Navzá-
jem jsme se inspirovali, sdíleli své prožitky a doporučovali si 
přečtené knižní tituly. K tomu jsme využívali postupně budo-
vanou klubovou knihovnu. 

Vzájemně jsme sdíleli i zážitky z kin, divadel, muzeí, kon-
certů a  naslouchali jeden druhému. Hráli jsme hry a  občas 
také výtvarně tvořili. Také jsme si čas v  klubu zpříjemňova-
li občerstvením, kterým nás pravidelně zásobovala maminka 
Kristýnky Vališové. Děkujeme.

V příštím školním roce bychom chtěli náplň klubu oboha-
tit o nové činnosti, např. pravidelnými návštěvami nově opra-
vené knihovny v Brně – Bystrci, kde jsou paní knihovnice vel-
mi vstřícné a spolupráci již přislíbily.

Nezbývá než všem popřát krásné léto. A  třeba naplněné 
i pěknými čtenářskými zážitky.

Romana Kamínková
učitelka IV. ročníku

ČESKO SPORTUJE

V tomto školním roce jsme se opět zapojili do soutěže „Čes-
ko sportuje“. Konkrétně žáci od 1. do 5. třídy plnili podmínky 
soutěže „Sazka olympijský diplom“. K dnešnímu dni mají všech-
ny třídy splněno na 100 % a žáci 4. a 5. třídy se zapojili do sou-
těže „Odznak všestrannosti“ a také tady je již splněno na 100 %. 
Poslední disciplínu jsme byli nuceni plnit ve Střelicích, protože 
v obci Troubsko se nenachází hřiště s doskočištěm, na kterém 
lze bezpečně nacvičit a předvést skok do dálky.

V současné době plní „Odznak všestrannosti“ také ostatní 
třídy, které to nemají povinné, ale vzhledem k dostatečnému 
časovému prostoru jsem se rozhodl, že se o to pokusíme.

Tak především našim nejmenším držte palce

Pavel Zemach
učitel TV

HRY BEZ HRANIC VE ŠD 

Krásné počasí nám již umožňuje být venku. Snažíme se 
venkovní prostory co nejvíce užívat. Kromě všední nápl-
ně družiny a  individuální hry se pro děti snažíme organizo-
vat také zábavná odpoledne, která jsou určena pro oddělení 
školní družiny. V rámci zábavného sportovního dne byla pro 
děti připravena soutěž „Hry bez hranic“. Děti byly rozděleny 
do týmů, ve kterých musely prokázat své dovednosti v nej-
různějších disciplínách a  umění spolupracovat s  ostatními 
žáky z týmu. Odpoledne se neslo v příjemném duchu a pa-
třičně jsme si ho všichni užili. Další společnou aktivitou pro 
školní oddělení družiny byl zábavný vědomostní kvíz, který 
se uskutečnil v měsíci květnu. 

Veronika Trepešová
vychovatelka ŠD

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Konečně nastalo tak dlouho očekávané jaro, na které jsme 
se všichni moc těšili. „Zelený den“ v mateřské škole byl pro-
to plný zábavy a her. Připomenutím si světového „Dne vody“ 
jsme přivítali jaro povídáním o otvírání studánek, vodě a jaru. 
Zajeli jsme si do brněnského divadla „Polárka“ na trochu ne-
tradiční představení „Od maličkých k velikým“, které se dětem 
velmi líbilo. Začátek jara jsme ukončili velikonočním tvořením 
v mateřské škole, při kterém si děti vyrobily pěkné dekorač-
ní ozdoby.

Celý měsíc duben byl zaměřen na pozorování přírody a je-
jích jarních proměn. Navštívili jsme malou ovčí farmu u pana 
Kunovského, kde si děti prohlédly malá jehňátka.  S  učitel-
kami se děti pustily do  úklidu školní zahrady a  zahradního 
domečku. Některé děti se  rovněž společně s  rodiči zapojily 
do akce „Ukliďme Česko“ a přispěly tak k vylepšení prostře-
dí  naší obce.  Oslavili jsme světový „Den Země“, kdy jsme si 
v rámci projektu vytvořili planetu Zemi, Slunce, noční oblo-
hu a připomněli si, jak důležitá je péče o čistotu naší plane-
ty. A potom se již děti těšily na výukový program s názvem 
„Čarodějný výlet“, při kterém si upevňovaly pravidla letového 
a silničního provozu. Následující čarodějnický rej byl ve zna-
mení krásných masek čarodějů a čarodějnic, při kterém si děti 
vyzkoušely létání na koštěti, veselý tanec, čarování a plnění 
různých čarodějnických úkolů. Dopoledne plné legrace jsme 
ukončili hrami na školní zahradě. Rozkvetlý květen jsme přiví-
tali „Květinovým dnem“, který prozářilo oblečení dětí plné ky-
tiček, tvoření, zpívání, povídání a tancování.

Na návštěvu k nám do mateřské školy přijelo divadlo „Šikul-
ka“ se svými loutkovými pohádkami „Pohádka o lese a zemi“ 
a „O princezně Zlatušce a závistivém Kazimírovi“. 

Pravidelně také probíhá plavecký výcvik přihlášených dětí 
v  bazénu v  Kohoutovicích a  příprava  předškoláků na  vstup 
do první třídy v edukativně-stimulačních skupinách pod ve-
dením p. učitelky Martiny Dufkové.                                

S menší skupinkou dětí jsme krátkým pásmem veršů a pís-
niček přivítali nově narozené občánky. Připravili jsme také be-
sídku pro maminky a  těšíme se na další akce, které nás ješ-
tě do prázdnin čekají. 

Hana Kroupová
Za kolektiv MŠ
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★ ★ ★

   Co se v obci událo

Vítání občánků (duben)

V  dubnu se uskutečnilo vítání nových občánků do  živo-
ta. Děti mezi občany naší obce přivítala starostka paní Ire-
na Kynclová. S  pásmem básniček a  písniček vystoupily děti 
z mateřské školy pod vedením paní učitelky Hany Kroupové. 

Přivítány byly tyto děti:

Vojtěch Skřípek z ulice Vyšehrad
Amálie Pokorná z ulice Lišky 
Štěpán Hrubý z ulice Nár. odboje
Anna Bezděková z ulice Nová
Tomáš Hradečný ulice U dráhy 
Vít Duchoň z ulice Nár. odboje 

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

Líba Chaloupoková
Matrika OÚ

★ ★ ★

Proběhl úklid obce (7. dubna)

Téměř 100 000 dobrovolníků se na 2 500 místech vloni zú-
častnilo největší dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. Díky aktivitě zapojených dobrovolníků zbavila česká 
města, obce a volná krajina 1634 tun povalujícího se odpadu. 
Vytřídilo se na 377 tun skla, plastu a papíru.

Na tom, jak vypadá naše prostředí, se podílíme všichni a 
udělat dobrý skutek, nejen pro přírodu, své děti, čisté životní 
prostředí nebo pro pocit odpovědnosti, může opravdu kaž-
dý. Do akce se v roce 2018 zaregistrovalo na 2380 úklidů po 
celé ČR. Mezi nimi i obec Troubsko.

Hlavním dnem pro úklid obce pod názvem „UKLIĎME 
TROUBSKO“ byla v letošním roce sobota 7. dubna. Organizá-
torem akce byl Obecní úřad ve spolupráci se Základní a ma-
teřskou školou v Troubsku. V sobotu se kolem deváté hodiny 
shromáždilo před budovou ZŠ kolem 60 dobrovolníků. Pře-
važovaly děti různého věku, od batolat v kočárku až po ško-
láky. Katastrální území obce bylo rozděleno na 12 tras, které 
mapovali nejen zástavbu domů, ale i jejich okolí. Dobrovolní-
ci dostali kromě přidělené trasy k dispozici pytle na odpad a 
pracovní rukavice,  jejich největší devizou byl elán a pracov-
ní nadšení. Nám všem přálo počasí, sice bylo ráno venkovní 
teplota kolem nuly, ale sluníčko na blankytně modré obloze 
prozářilo všechna uklizená místa. Úklid trval do 12:30 hod., 
kdy k budově školy dorazila poslední skupinka. Byl jí přidě-
len úklid od železniční zastávky směrem k Podskalnímu mlý-
nu. Tito dobrovolníci nasbírali sedm pytlů odpadu a při úkli-
du se nestačili divit, co všechno nalézali.
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Všichni účastníci dostali po skončení akce diplom, čokolá-
dovou medaili a na osvěžení nápoj. Do akce se zapojili i někte-
ří zastupitelé – pánové Kaniok a Kamenický se svými rodinami 
a Helena Sedláčková. Všem patří velké poděkování a to včetně 
pana Urbánka, který po skončení úklidu pytle s odpadem sve-
zl do bio místa u kostela. Odtud je pak odveze svozová fi rma 
AVE CZ odpadové hospodářství do brněnské spalovny.

Odkaz na akci v Troubsku: 
http://www.uklidmecesko.cz/event/16746

(BK)

★ ★ ★

Nejkrásnější válka na Kaťáku (21. duben)

Ochotnický divadelní soubor Budišov odehrál v sobotu 21. 
dubna v Katolické domě výpravnou hudební komedii z pro-
středí antického Řecka. Válečná situace odloučení od mužů 
dožene athénské ženy netolerovat další boje a odepřít mu-
žům sex, dokud nenastane mír. Ženy vezmou „věci veřejné“ 
do svých rukou a za pomoci svých ženských předností donu-
tí muže, aby zanechali nesmyslného válčení a věnovali se vě-
cem opravdu užitečným.

Látku s  humorem sobě vlastním zpracoval český malíř 
a karikaturista Vladimír Renčín na motivy Aristofanovy proti-

válečné hry Lysistrata z roku 411 př. n. l. Hudbu složil Jindřich 
Brabec, texty písní Hana Čiháková.

Osm žen a  sedm mužů na  prknech troubského „Kaťá-
ku“ dokázalo krásně bavit diváky i sebe. Představení nabra-
lo na spádu při obrazu návratu slavně zvítězivších Athéňanů 
z válečného tažení. Pravda, ti udatní rekové se vraceli domů 
po měsících válčení poněkud ovínění a s tímto stavem si do-
kázala mužská část budišovského hereckého souboru krás-
ně vyhrát. Ženské představitelky hry ti „ochmelkové“ ale ná-
ležitě dopálili. Prostě budišovští ochotníci se zase předvedli 
v tom nejlepším světle. Všichni byli skvělí a patří jim můj vel-
ký obdiv, tentokrát mě nejvíc pobavil ten mladík, co ho při-
nesli na nosítkách a pak byl převlečen za ženu.

Nezbývá než poděkovat hercům, režii a  všem okolo 
za krásný večer a popřát jim hodně úspěchů v dalších před-
staveních. 

Jaroslava Bartoňková
Dopisovatelka zpravodaje

Fotografi e – Petr Váňa

★ ★ ★

Zájezd zahrádkářů do středních Čech (12. květen)

V  sobotu 12. května jsme uspořádali zájezd po  krásách 
Středočeského kraje. Našim prvním cílem byl hrad Český 

Šternberk, který je dominantou středního Posázaví už 772 
roků. Během těchto let se v jeho zdech vystřídalo již 20 ge-
nerací Šternbergů. Napřed jsme zdolali 115 schodů do dru-
hého patra hradu, kde začala prohlídka asi 15 pokojů, ve kte-
rých je dobový nábytek, lovecké sbírky a množství památeč-
ního porcelánu z  dob prvních obyvatel hradu. Je to dobře, 
že na hradě vždy žili Šternbergové a o hrad se starali. Tak je 
tomu dodnes.
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Druhou zastávkou byla obec Hrusice – rodiště slavného ma-
líře Josefa Lady. Po výborném obědě v místní hospodě „U Sej-

ků“, kam chodil rád i mistr a která je vymalována výjevy z jeho 
tvorby, jsme zamířili do jeho rodného domu. V této vilce je ga-
lérie jeho obrazů, knih a dalších památek po Josefu Ladovi. Žila 
tady i jeho dcera paní Alena Ladová, výtvarnice, která ilustrova-
la mnoho dětských knih a pokračovala v díle svého otce.

Poslední zastávkou byl slavný Sázavský klášter, který byl 
založen v  roce 1032. Expozice „Svatoprokopská Sázava“ 

vypráví příběh života českého národního patrona sv. Prokopa 
a tisíciletých dějin jeho kláštera. V severní zahradě se nachá-
zejí odkryté základy kostela sv. Kříže, uvnitř konventu vzácná 
kapitulní síň ze 14. století. V barokním chrámu se nachází zá-
zračný Milostný obraz a relikvie sv. Prokopa. V roce 2007 byla 
v křížové cestě objevena bohatá barokní a gotická fresková 
výzdoba, jejíž obnova trvá dodnes.

Po náročné prohlídce kláštera jsme se odebrali do místní 
cukrárny na občerstvení. Unaveni po namáhavém a horkém 
dni jsme odjeli malým autobusem zpět k Brnu.

Pavel Doležal
jednatel ČZS Troubsko

Fotografi e: Petr Váňa

★ ★ ★

Svatodušní slavnosti (19.-20. květen)

Předposlední májový víkend se v Troubsku uskutečnily tra-
diční Svatodušní slavnosti, které jsou u nás spojovány s mla-
dými hody. Ti, kteří se této slavnosti účastní pravidelně, si jis-
tě nemohli nevšimnout pár změn oproti létům minulým. Vše 
začalo již v pátek po poledni, kdy naši chlapci a chlapi vyrazi-
li k Omicím pro máju. Potkala je nemilá nehoda s traktorem, 
která naštěstí dobře dopadla, a mája byla v pořádku dopra-

vena k Sokolovně. Díky dobré práci všech zúčastněných byla 
nahoře raz dva a pod dohledem stárků zůstala až do ranních 
hodin následujícího dne. 

I sobotní večer přinesl změnu. Tou byla večerní krojovaná 
zábava, která se kvůli nepříliš přesvědčivé předpovědi poča-
sí uskutečnila v sále Katolického domu. Plesalo se a hodova-
lo až do brzkých ranních hodin. To vše za doprovodu Decho-
vé hudby Střeličáci. Stárci v rámci veselí zatančili Troubskou 
a později i Moravskou besedu. 

Sváteční neděle započala již tradičně mší svatou ve farním 
kostele v  Troubsku. Při mši byly zároveň posvěceny tři nové 
zvony pro náš kostel. Po mši a krátkém odpočinku se stárci pře-
sunuli do areálu Sokolovny. S hudbou v zádech a písní na rtech 
vyrazili pro své partnerky. U každého domu označeného krás-
ně nazdobenou májkou proběhlo bohaté pohoštění a  krátké 
veselí. Tímto stylem se postupně vyzvedlo všech třináct děvčat 
a všichni, od dětí až po koně, se sešli na Vyšehradě ke společ-
nému průvodu obcí. Ten se pomalu přesunul zpět k Sokolovně, 
kde probíhal hlavní program slavností. Pod májou nejdříve za-
tancovali stárci kolové tance, následované vystoupením našich 
nejmenší ratolestí pod vedením Jitky Vávrové, které tímto moc 
děkuji. V  rámci oslav 100 let od vzniku samostatné Českoslo-
venské republiky stárci premiérově zatancovali Českosloven-
skou besedu. Následovalo vystoupení Královniček vedených 
Veronikou Křížovou. Posledním tancem bylo tradiční Stínání 
berana, se kterým budou naši krojovaní vystupovat 22. června 
na Mezinárodním folklórním festivale ve Strážnici, na který vás 
tímto všechny srdečně zveme. Jako poslední proběhlo vyvolá-
vání šerhy. Této role se letos zhostil Aleš Haiser. Až do podve-
černích hodin poté následovalo hodové veselí.

Za sebe bych chtěl moc poděkovat stárkům a všem, kte-
ří se jakýmkoliv dílem podíleli na průběhu letošních slavnos-
tí. Dle mého skromného názoru vše dopadlo dobře a i poča-
sí nám přálo. 

Doufám, že se všichni uvidíme zase o příští slavnosti.

Seznam stárků:

Hana Prokopová – David Rejda
Michaela Koláčková – Jiří Otoupalik
Vendula Jedličková – Tomáš Böhm
Kateřina Hájková – Dalibor Sedláček
Kateřina Svobodová – Jakub Kareš
Kristýna Hrušáková – Radim Kazda
Vendula Růžičková – David Smutný
Veronika Křížová – David Šprincl
Veronika Rejtarová – Tomáš Svoboda 
Klára Binková – Kryštof Bambušek
Tereza Novotná – Martin Křivánek
Simona Smištíková – Jan Haiser
Tereza Kuklová – David Grábl 
šerha: Aleš Haiser
král: Alexandr Svěrák

David Rejda

★ ★ ★

I  letošní svatodušní slavnosti jsme mohli vidět vystoupe-
ní dětí. Zkoušky jsme začínali s velmi hojným počtem 40 dětí. 
Jak už to bývá, ne všechny nakonec oblékly kroj, ale i tak nás 
byl dostatek. Chtěla bych poděkovat především všem, kte-
ří mi pomáhali při nácviku a  vysvětlování nových tanečků. 
Ať už maminkám, tatínkům, tetičkám, prostě všem. Letos to 
bylo opravdu potřeba!!
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Jmenovitě především Vendule Růžičkové, která mi pomá-
hala na  každé zkoušce s  předtančením a  doplňovala lichý 
počet. Počasí nám na  hody přálo, a  tak by byly krásné fot-
ky z průvodu. Bohužel, v zástupu maminek a rodinných pří-
slušníků děti nebyly skoro vidět. Chtěla bych tímto všechny 
poprosit do  příštích let, aby dbali na  to, že průvod je pou-
ze pro krojované. Myslím si, že cestu z Vyšehradu na  soko-
lovnu (s jednou zastávkou) by mohly všechny děti zvládnout 
bez svačinek a pitíček, především když nejsou tropy. Dětem 
jdeme příkladem a předáváme jim i úctu ke kroji. Například, 
v kroji se nesedá… Následné opravy krojů nejenže stojí čas, 
ale také peníze. 

Na place jsou děti vždy tím nejroztomilejším vystoupením 
a myslím že i letos to zvládli s přehledem, a to v tomto složení : 

Jindra Vala – Zuzanka Valová
Tedík Turek – Sárinka Kanioková
Nikol Bartoňková – Natálka Kazdová
Bětuška Vávrová – Emička Řezáčová
Adámek Kavalec – Nelinka Rizmanová
Klárka Ošlejšková – Simonka Ošlejšková
Ladík Tkáč – Terezka Pietraszeková
Petřík Tkáč – Kamilka Bartoňková
Mareček Adámek – Verunka Adámková
Jeníček Adámek – Andrejka Jílková
Šimonek Konečný – Emička Bezděková
Kubík Volánek – Anička Vávrová
Eliška Navrátilová – Bětuška Svobodová
Alenka Trávníčková – Elinka Balabánová

V průvodu se s námi také prošli: 
Natálka Kubešová, Maruška Mikulášková, Filípek Kaplan, 

Evička Vávrová
Kroj někteří měli poprvé v životě a věřím, že ne naposledy. 

Jitka Vávrová

★ ★ ★

Nové knihy v naší knihovně

Brown, Sandra – Reportér

Dawson Scott, uznávaný reportér, se doslý-
chá od svého informátora z FBI, že se objevily 
nové informace o případu, který začal už před 

čtyřiceti lety. Ví, že by z  toho mohla být mimořádná repor-
táž, a když začne zkoumat okolnosti, upoutá ho mladá vdo-
va Amelia, která je s tímto případem spjatá. Pak je zavraždě-
na chůva jejích dvou malých synů a dochází k zásadnímu ob-
ratu. Dawson se pouští po stopě unikající zločinecké dvojice 
a odhaluje překvapivé tajemství…

Bryndza, Robert – Do posledního dechu

Šaty nasáklé krví, víčka násilně zavřená. Tak vypadá mrtvá 
dívka v kontejneru. Detektiv šéfi nspektor Erika Fosterová je 
na místě nálezu jako první. Problém ovšem je, že to není její 
případ. Nejprve si musí zajistit místo ve vyšetřovacím týmu, 
přesto se Erika rovnou vrhne do práce – a odhalí souvislost 
s jinou nevyřešenou vraždou. Obě oběti se našly ve stejném 
prostředí a zemřely stejným způsobem. Navíc si obě smluvily 
schůzku po internetu…
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Deaver, Jeff ery – Sběratel kostí

V  západní části New Yorku začal řádit šílený vrah, který 
své zohavené oběti pohřbívá typicky morbidním způso-
bem. Záměrně za sebou nechává drobné stopy, které doká-
že rozluštit jedině zkušený kriminalista. Ten však leží trvale 
na lůžku, paralyzován od krku až po prsty na nohách. Z to-
hoto důvodu se spojí s mladou ambiciózní policistkou Amé-
lií, která se vlastně stává rukama a nohama svého ochrnuté-
ho kolegy.

Flanagan, John – Hraničářův učeň 11

Většina legend Araluenu, od  útěku hraničářského učně 
Willa ze Skandie až po  Horácovu cestu do  Nihon-džinu, 
od  příběhu, jak princezna Kasandra přišla ke  jménu Evan-
lyn, až po příběh o Alyssině věznění na hradě Macindawu, je 
dobře známá. Ale co ztracené příběhy – ty, o kterých lidé slý-
chali, ale dosud nebylo možné dokázat, jestli jsou pravdivé? 
Odpovědi byly nedávno konečně nalezeny v ruinách malé-
ho domku na okraji lesa…

Freeman, Brian – Noční pták

Sanfranciský detektiv Frost Easton nevěří v náhody. Sebe-
vražda dvou žen v šíleném záchvatu, jedné skokem z mostu, 
druhé kulkou na svatbě přítelkyně, musí mít něco společné-
ho. Stopy ho zavedou k Frankie Steinové, psychiatričce, kte-
rá oběma zemřelým vymazala z paměti události, jež v nich 
vyvolávaly panické stavy.

Gaiman, Neil – Severská mytologie

Jak získal Thor své proslavené kladivo Mjölnir? Kolik svě-
tů spojuje vždyzelený jasan Yggdrasil? Kdo postavil zeď ko-
lem Ásgardu a co bude následovat po konci světa zvaném 
Ragnarök? Severská mytologie převyprávěná Neilem Gai-
manem nejenže odpovídá na všechny tyto otázky, ale navíc 
je váže do souvislého, obšírného vyprávění, v němž ožívají 
bohové i obři, medovina teče proudem, vlci mluví a jabloně 
rodí jablka nesmrtelnosti.

Grey, Iona – Dopisy, které nikdo nečetl

Píše se rok 1943 a v nálety zničeném Londýně se setká-
vají dva mladí lidé: nešťastně vdaná Stella a  pilot americ-
kého letectva Dan. Ve dnech, kdy si nikdo není jistý tím, co 
bude zítra, se do sebe bezhlavě zamilují. Chvíle, kdy spolu 
mohou být šťastní, však trvají jen krátce. Dan odchází bojo-
vat, ale slibuje, že se pro Stellu po válce vrátí. O sedmdesát 
let později vhazuje Dan do schránky poslední dopis. Jeden 
z mnoha, který Stelle poslal na adresu místa, kde spolu měli 
po válce začít žít, a na které mu nikdy neodpověděla. Oteví-
rá ho však Jess, mladá dívka, která v opuštěném domě hledá 
úkryt před svým násilnickým přítelem. Když si přečte Dano-
vy nádherné dopisy, rozhodne se, že se ho pokusí vyhledat 
a pomůže mu jeho ztracenou lásku najít…

Grezlová, Otilie K. - Lumpík zachraňuje

Lumpík, malé štěně voříška, neumí poslouchat a  zlobí 
zrovna jako jeho páníček Honzík. Až rodiče řeknou: Dost! 
Honzík půjde s Lumpíkem na cvičák. Štěně je nadšené, že se 
může vydovádět, a Honzík se zase učí, jak se s pejskem „do-
mluvit“. A to je dobře, protože spolu budou muset vyřešit je-
den velký problém.

Mornštajnová, Alena – Hotýlek

Některé věci jakoby existovaly mimo čas. Zůstávají stejné 
navzdory dějinám, válkám, totalitním režimům i počasí. Ta-
kový je i hotel pana Leopolda, vlastně spíše hodinový hotý-
lek, založený v dobách první republiky a nabízející potěšení 
a rozkoš pánům za protektorátu a dokonce i poté, co ho zná-
rodnili komunisté. Oč více přímočaré lásky ale nabízely ho-
telové pokoje, o to osudovější a dramatičtější vztahy se ode-
hrávaly v rodině majitele a posléze správce.

Mornštajnová, Alena – Slepá mapa

Drama života tří žen napnuté mezi vůlí po novém začát-
ku a bezmocí vůči dějinám, vlastnímu „genetickému kódu“ 
i  osudu líčí vypravěčka s  porozuměním, ale současně též 
s provokativním nadhledem a sebeironií. I tak lze koneckon-
ců chápat poslední větu románu: „Teď už je to jen na mně…“

Salte, Tereza – Šlehačková oblaka

Měla kupu snů a  bezhlavě se za  nimi vrhla až na  sever. 
Tereza vypráví svůj životní příběh s retrospektivou do dět-
ství, které bylo kouzelné a  zároveň plné dřiny. Propocené 
vzpomínky na tréninky gymnastiky se mísí s vůní šeříkové 
zahrady starého domu na Ořechovce, ve kterém vyrůstala. 
V Norsku prožívá svou pohádku, ale i hořké chvíle odloučení 
od rodiny, ztrátu nejbližšího člověka a momenty, kdy musí 
začít svůj život zase a znovu téměř od nuly.

Soukupová, Petra – Nejlepší pro všechny

Jak můžeme vědět, co je pro ostatní nejlepší, když sami 
být šťastní neumíme? Desetiletý rozmazlený průšvihář Vik-
tor žije v Praze s matkou, divadelní herečkou, která si s jeho 
výchovou ani s vlastním životem neví příliš rady. Když jed-
noho dne Hana dostává nabídku na natáčení seriálu na dru-
hém konci republiky, bere ji jako příležitost, jak všechny své 
problémy vyřešit. Aby se mohla věnovat natáčení, přestě-
huje Viktora přes jeho odpor k babičce na venkov. Namlou-
vá si přitom, že pro něj bude nejlepší, když změní prostředí, 
a pro její matku, která nedávno přišla o manžela, bude dob-
ré, když nezůstane sama.

Tučková, Kateřina – Vitka: divadelní hra

Vitka je příběh o závratném vzestupu mladé talentované 
ženy, která se dokázala prosadit v oblasti dodnes vyhrazené 
především mužům. Její život byl fascinující směsicí výjimeč-
ného nadání, píle a neústupnosti, ale také svobodomyslnos-
ti, kterou šokovala své okolí.

Vondruška, Vlastimil – Dračí náhrdelník

V průběhu okázalé slavnosti, kterou na svém hradě uspo-
řádá Jaroslav ze Šternberka, zmizí jeho krásná neteř Elška, 
manželka veverského purkrabího Drslava. Mezi hosty to 
vyvolá posměch, protože nemá pověst ctnostné manžel-
ky, jenže její manžel vyhledá Oldřicha z  Chlumu a  se slza-
mi v očích ho prosí o pomoc. Domnívá se, že jeho žena Elška 
neutekla, ale někdo ji unesl.

Zdroj anotací: Databazeknih.cz

Radek Sedláček
knihovník
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   Plánované akce

Dětský den na Veselce (9. červen)

Členové SK Veselka srdečně zvou na  dětský den, který 
se bude konat v sobotu 9. 6. od  15 hodin v areálu hřiště 

SK Veselka. Přichystány budou pro děti úkoly z  „Vodního 

světa“, skákací hrad, malování na  obličej a  mnoho dalšího. 
Po  splnění úkolů bude následovat vyhlášení hlavní soutěže 
a opékání špekáčků. 

Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Těšíme se 
na vás.

(HS)

   Naši jubilanti

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

Rádi bychom blahopřáli k životnímu jubileu v měsíci červ-

nu, červenci a srpnu 2018 těmto našim spoluobčanům:

pan Milan Cimbálník, ul. Pod vinohrady  70 let
pan Rudolf Pazourek, ul. Nár. Odboje  70 let
pan Jiří Boček, ul. Munkova  70 let
pan Květoslav Zaplatil, ul. U rybníka  70 let
pan Aleš Hrušák, ul. Zámecká  70 let
paní Marie Otoupalíková, ul. Polní  70 let
paní Miroslava Brabencová, ul. Zahradní  70 let
paní Zdeňka Drápelová, ul. Družstevní  70 let
paní Hana Chmelová, ul. Vyšehrad  70 let
pan Jaromír Berka, ul. Družstevní  71 let
pan Petr Blaha, ul. Pod vinohrady  71 let
pan Stanislav Hovězák, ul. Vyšehrad  71 let
paní Olga Lhotecká, ul. Nár. Odboje  71 let
paní Alena Novotná, ul. U lednice  71 let
paní Ludmila Volánková, ul. Zámecká  72 let
paní Zdeňka Kůrková, ul. Vyšehrad  72 let
paní Růžena Valešová, ul. Vyšehrad  72 let
pan Drahomír Rejda, ul. Pod vinohrady  72 let
pan Petr Veverka, ul. Nár. Odboje  72 let
pan Ing. Jaroslav Nosek, ul. Hodakova  72 let
paní Marie Dvořáková, ul. Nár. Odboje  73 let
paní Jana Srnová, ul. Nár. Odboje  73 let
paní Jaroslava De Rovereová, ul. Družstevní  73 let
pan Milan Pluháček, ul. Veselka  73 let
pan Ludovit Huščava, ul. Družstevní  73 let
paní Jiřina Ferencová, ul. U lednice  74 let
paní Jarmila Michnová, ul. Jihlavská  74 let
pan Petr Molák, ul. Nár. Odboje  74 let
paní Eva Kroupová, ul. Nár. Odboje  75 let
paní Anna Zátrapová, ul. Nár. Odboje  75 let
paní Jaroslava Skopalová, ul. Družstevní  75 let
pan Václav Srna, ul. Nár. Odboje  75 let
pan Eduard Čupa, ul. Veselka  76 let
paní Vlasta Skřípková, ul. Vyšehrad  77 let
paní Helena Musilová, ul. Nár. Odboje  78 let
pan Stanislav Geršl, ul. Vyšehrad  78 let
paní Marie Brázdová, ul. Jihlavská  79 let

paní Marta Mrkvicová, ul. Pod vinohrady  79 let
paní Zdenka Putnová, ul. Nár. Odboje  79 let
pan Milan Vodáček, ul. U dráhy  79 let
paní Jaroslava Doležalová, ul. U rybníka  81 let
pan Lubomír Gromszký, ul. Nár. Odboje  82 let
pan Hynek Martínek, ul. Pod vinohrady  83 let
pan Jaroslav Tesař, ul. Vyšehrad  84 let
pan Ladislav Tkáč, ul. Nár. Odboje  85 let
paní Jitka Bartáková, ul. Zahradní  88 let
paní Blanka Bartoňková, ul. Zámecká  88 let
paní Anděla Vašulínová, ul. Nár. Odboje  89 let
paní Marie Kavalcová, ul. Nár. Odboje  91 let
paní Františka Mahnová, ul. Jihlavská  91 let

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

Líba Chaloupková
pracovnice OÚ

★ ★ ★

   Napsali nám

Redakční rada upozorňuje, že v této rubrice jsou uvá-

děny subjektivní názory dopisovatelů, s nimiž redakční 

rada nemusí vždy souhlasit nebo si není schopna ověřit 

všechna fakta v příspěvku uvedená. 

★ ★ ★

Autocentrum K.E.I. radí: 

Jak správně zahřát motor? 

Zahřívání při stání na volnoběh se vžilo před mnoha lety 
v době, kdy byla auta vybavena motory s karburátory. Dneš-
ní motory vybavené elektronicky řízeným vstřikováním již ta-
kové problémy nemají. Bohatost směsi si zvýší i bez zataže-
ní za páčku sytiče a jejich chod je za studena prakticky stej-
ný, jako následně za tepla. Naopak stáním a ohříváním na vol-
noběh můžeme motoru dokonce uškodit. Problémem je totiž 
přebytek benzínu ve válcích, daný bohatou směsí. Ten vede 
k narušování olejového fi lmu na stěnách válců, a jelikož je olej 
za  studena výrazně hustší a  hůře čerpatelný, jeho vrstva se 
obnovuje pomaleji.

Zároveň dochází k postupnému pronikání benzínu do ole-
je, což zhoršuje jeho mazací schopnosti. Nedá se říci, že by 
k těmto jevům docházelo v nějaké zvlášť velké míře a stáním 
na volnoběh studený motor vyloženě trpěl. Ale prostě mu to 
neprospívá.

A jak je to správně?

Ideální je motor nastartovat a nechat jej několik desítek se-
kund „proběhnout“ aby se olej dostal do všech jeho zákoutí 
a mechanických komponent. Poté již nemá smysl déle čekat 
a vhodné je ohřát motor klidnou, pomalou jízdou.

I při takové jízdě, kdy není vhodné na studeném oleji pře-
kračovat přibližně 3000 otáček za minutu, se motor zahřeje 
výrazně rychleji, než kdyby stál na volnoběh. Navíc se jízdou 
zahřívá i olej v převodovce a dalších součástech pohonného 
ústrojí.

Naprosto zásadní nicméně je, aby byla jízda se studeným 
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motorem opravdu klidná, bez vysoké zátěže a vytáčení. Jen 
máloco totiž ničí motor víc, než prohánění za studena.

Jednak je tu již zmíněný olej, který při studené viskozitě 
nestíhá správně mazat, jednak i teplotní roztažnost jednotli-
vých komponent. Každý díl v motoru se totiž zahřívá různou 
dobu a  různě při tom pracuje a  tyto rozdíly lze eliminovat 
pouze klidným, postupným ohřátím. Naopak prudké ohřátí 
může způsobit, že mezi komponenty vzniknou vůle, které se 
jen těžko napravují.

Poučení na závěr: zahřátá voda nerovná se zahřátý motor.
Agregát pod kapotou můžeme za ohřátý na provozní tep-

lotu považovat teprve tehdy, kdy je pořádně prohřátá olejová 
náplň. A ta se oproti vodě zahřívá výrazně déle.

Příště vysvětlíme, jak je to s aquaplaningem. 

Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

★ ★ ★

Zvony v kapli Všech Svatých v Troubsku

V minulých dnech se naplnila myšlenka na pořízení nových 
zvonů pro kapli Všech svatých v Troubsku. V neděli o Svato-
dušních slavnostech byly zvony, doča sně vystavené v koste-
le, při slavnostní mši svaté požehnány místním farářem a ro-
sickým děkanem Mons. Františkem Koutným za účasti paní 
starostky a stárků v krojích. 

Věž kaple je nyní vybavena třemi zvony:

Stávající zvon Boží chvála s reliéfem korpusu Kristova těla 
na kříži, jehož povrch byl renovován. Název byl vybrán z de-
dikačního textu v maďarštině: „K Boží chvále ulil v pronajatém 
podniku v Neszúru u Jászberény zvonař László Szlezák z Bu-
dapešti 1921.“ 

Zvon Svatý Antonín Veliký (*cca 251 n. l.), opat, poustev-
ník v egyptské poušti, rozdal majetek chudým, zbyl mu jen 
plášť s kápí, odolával pokušení ztvárněného ďáblem ženou. 
Patron chudých, domácího zvířectva, mnichů a poustevníků. 
Atributy: hůl ve tvaru T, domácí zvíře (pes).

Zvon Svatá Cecilie (*cca 200 n. l.), panna, mučednice, mla-
dá římská žena ve  skromném oděvu, rozdala majetek chu-
dým. Anděl jí přináší růži. Patronka hudebníků a  básníků. 
Atributy: strunný nástroj, růže.

Parametry zvonů – hmotnost a průměr věnce a ladění

Svatý Antonín – 54,5 kg /460 mm / gis2.
Sv. Cecilie - 44,5 kg / 409 mm / h2.
Boží chvála – cca 20 kg / 300 mm / e3.

Texty na zvonu Svatý Antonín

PROČ SES NEZJEVIL, ABYS UTIŠIL MOU TRÝZEŇ

Odpověď: BYL JSEM TADY, ANTONÍNE,
PROTOŽE JSI VYTRVAL
BUDU VŽDY TVÝM POMOCNÍKEM

Vročení:
A. D. TROUBSKO 2018 KE  CTI A  CHVÁLE BOŽÍ VĚNOVAL 

DÁRCE ZVON, ABY VÁS JEHO HLAS PROVÁZEL ŽIVOTEM ULIL 
JOSEF TKADLEC, HALENKOV

Přímluva:
SVATÝ ANTONÍNE, ORODUJ ZA NÁS

Texty na zvonu Svatá Cecilie

FIAT COR MEUM ET CORPUS IMMACULATUM (ať mé srdce 
a tělo zůstanou neporušené)

Odpověď:
MORTEM INCURRERE NON EST (podstoupit smrt nezname-

ná mladost zmařit, 
IUVENTUTEM PERDERE SED MUTUARE ale proměnit)
Vročení:
A. D. TROUBSKO 2018 AD LAUDEM DEI FUDIT JOSEF TKA-

DLEC IN HALENKOV
(k Boží chvále ulil Josef Tkadlec v Halenkově) 
Přímluva:
SANCTA CECILIA ORA PRO NOBIS (Svatá Cecilie, oroduj 

za nás)

Odborné práce provedli:

Návrh ladění a akustická kolaudace zvonů: Mgr. Petr Jan-

da, Starý Lískovec, diecézní kampanolog.
Texty: P. Jiří Plhoň, farář Rokytnice nad Rokytnou. 
Reliéfy: akademický sochař Jiří Vlach, Staré Město u Uher-

ského Hradiště. 
Odlití zvonů a  koordinace projektu: akademický sochař 

Mgr. Josef Tkadlec, Halenkov. 
Zvonová stolice: Zdeněk Šulák, Huslenky.

Patronkou zvonu Boží chvála za  obec Troubsko: Irena 

Kynclová, starostka obce Troubsko.
Kmotrou zvonu Svatý Antonína: Bohumila Kilianová, 

manželka pana Ing. Mgr. Pavla Kiliana, dlouholetého pečova-
tele o zvony. Pořídil v naší vlasti i v zahraničí elektrický pohon 
asi u 500 zvonů. Ze zdravotních důvodů se nemohl účastnit 
žehnání.

Kmotrem zvonu Svatá Cecilie: Ing. Karel Křivánek, kurá-
tor, kostelník a dosud zvoník v kapli.

Pořadí vyzvánění – doporučené diecézním kampanolo-
gem po kolaudaci zvonů:

Klekání: ráno - poledne – večer: Cecilií.
Přede mší sv.: Cecilií a Antonínem.
Na slavnosti a mimořádné události: všemi třemi zvony.
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Poděkování za  podíl na  fi nancování akce patří nejmeno-
vaným nadšeným sponzorům, zastupitelstvu obce Troubsko, 
farníkům a dalším dobrodincům.

Kéž hlasy zvonů nám nepřipomínají jen plynoucí čas, ale 
pozvedají naši mysl vzhůru.

František Koutný
farář 

★ ★ ★

Příroda v Troubsku

Podělím se s vámi o svůj osobní poznatek ze začátku mě-
síce května. U nás na zahradě se objevil motýl obřích rozmě-
rů. Byl až tak velký, že nám to vyrazilo dech. Prvně jsme ho vy-
fotili, pak k němu i přiložili pravítko, pak „googlili“ a pak jsem 
dokonce zavolala i  na  entomologický ústav Akademie věd 
v Českých Budějovicích.

Přiletěl k nám Martináč hrušňový – jeho rozpětí křídel bylo 
15 cm. Jedná se o chráněný druh – kategorie silně ohrožený 
druh.

Martináč hrušňový  (Saturniapyri, Denis &Schiff ermüller, 
1775) je největší středoevropský noční motýl z čeledi marti-
náčovitých. Jeho housenky žijí hlavně na ovocných stromech.

Housenka i  samotný motýl martináče se často vyskytu-
je v  zeměpisných oblastech Znojemska na  stromech  me-

ruňky,  trnky  a  jasa-
nu  v  době zrání je-
jich plodů. Motýl se vy-
líhne z kukly v hruško-
vitém zámotku brzy 
zjara, začíná létat ve-
čer. Má rozpětí 15 i více 
cm a přední křídla mo-
hou být dlouhá až 
80 mm. Housenky mar-
tináče hrušňového do-
růstají 12-15 cm.

Zdroj: https://cs.wi-
kipedia.org

Fotografi e: vlastní
Eva Šmahlíková

dopisovatelka

   Křížovka

Redakce Troubského hlasatele vám přeje (1. část) léto a (2. 
část) dovolenou. (3. část) se na vás v (4. část) v září!

Tajenku zasílejte do 30. června na e-mail redakce.

(BK)
★ ★ ★

   Zdravý životní styl

Začíná nový seriál o nemocech, projevech, příčinách a hle-
dání cest jak nemoci odolat. Věřím, že pro mnohé čtenáře to 
nebudou nová zjištění a jen se utvrdí v tom, co si o některých 
nemocech dlouhodobě myslí.

Afty

Afty vyzývají umět si odříci, co člověku není prospěšné, 
být nekompromisní ve věcech kvality, hledat, co je pro člo-
věka dobré.

Afty se projevují hlavně u člověka, který v sobě nosí a dusí 
nepěkné myšlenky, jeho nitro je naplněno přísností, zlobou 
či touhou po odplatě někomu, kdo se k němu právě hezky 
nechoval. Afty vyskočí člověku, kterému se stále něco nelíbí, 
který místo toho, aby vhodně řekl to, co se mu nelíbí, vnitřně 
s tím urputně bojuje a trápí se tím.

Je to projev zloby na druhé lidi, ale i na vlastní neschop-
nost, projev netolerance a nelásky.

Přijměte afty jako výzvu přijímat vše a  všechny s  láskou, 
tolerovat chyby a nedokonalosti druhých i své, vždyť všichni 
občas chybujeme na cestě za svým lepším já.

1 KR P J

2 UR ENÉ PRO D TI

3 FINAN NÍ TREST

4 POT EBA NA VODU

5 VYROBENÝ Z KRÉMU

6 PORUŠENÍ V RNOSTI

7 JIHO ESKÉ MENŠÍ M STO

8 KLIMATICKÉ PODMÍNKY

9 OZNA ENÍ

10 PODZEMNÍ ÁST ROSTLIN

11 DOMÁCKY P EMYSL

12 SLADKOST Z LÉKO ICE

13 VZD LÁVACÍ AKCE

14 OVOCE PODOBNÉ ŠVESTCE

15 STRUNNÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ

16 M STO V ÚSTECKÉM KRAJI

17 JÍT PO SVÝCH

18 HOUBOVITÁ NEMOC

19 AFRICKÝ STÁT

20 ST ED MERU KY

21 POU OVÁ ATRAKCE

22 HUDEBNÍ T LESO

23 LODNÍ STOŽÁR

24 T LOVÝCHOVNÝ CVIK
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Angína

Angína je projevem pocitu, že nemohu nebo nechci něco 
spolknout, výzva naučit se projevovat agrese a  bránit svou 
kůži, otevřeně a statečně odmítat situace, věci nebo lidi. 

Příčinou angíny jsou potlačované ohnivé emoce. Znamená to, 
že člověk v sobě dusí něco, s čím bytostně nesouhlasí, ale z ně-
jakého důvodu to není schopen vyjádřit, má pocit smutku, že to 
musí snášet. Většinou jde o  neprojevené smutky, které v  sobě 
hromadíme z nepěkného chování a neláskyplných postojů dru-
hých lidí, které ale neumíme nebo nemůžeme změnit.

Angína u  dětí je projev smutku a  bolesti z  chování rodi-
čů nebo jiných blízkých, které dítě neumí vyjádřit, ale nelás-
ku cítí.

Mandle jsou také kontrolkou sleziny a  stavu naší lymfy. 
Ukazují nám na sílu imunitního systému. 

Bronchitida/zánět průdušek

Bronchitida je projevem zadržování konfl iktů, strach jít 
do střetu, bát se někomu „nakašlat“.

Mnohdy se člověk hodně snaží, má cíle a  přání, ale přes-
to výsledkem je neúspěch. Každému se děje přesně jen to, co 
pro svůj život potřebuje a na co je připraven. Pokud má člověk 
pocit, že jeho snažení se mu nikterak nevrací, má pocit křiv-
dy z nesplnění očekávání a neumí své citové rány projevit. Plí-
ce/průdušky se plní postupně hlenem a přichází bronchitida.

Zánět průdušek je častou nemocí malých dětí. Děti pře-
bírají nemoci svých rodičů na sebe a ukazují na nevyřešené 
problémy matky, a skrze matku i na problémy otce.

Zácpa

Zácpa je projevem toho, že člověk není schopný něco vy-
dat. Od  něčeho upustit či vyjádřit své pocity, neschopnost 
odpustit. Tlusté střevo je orgánem naší minulosti a  střádá 
v sobě to, co máme vrátit světu, co už nepotřebujeme.

Zácpa je projev strachu, kdy se bojíme ukázat naše stinné 
stránky. Současně popíráme koloběh života, kdy ze starého 
vzejde nové, je třeba upustit od starého, aby udělalo místo 
novému. Základní výzvou je pochopit, že vše v životě je po-
míjivé, nic netrvá věčně a právě pouze změna je život.

Pravidelná stolice v době od 5 do 7 hodin ráno je proje-
vem zdraví člověka.

Zdroj: internetové stránky o zdraví
(BK)

★ ★ ★

   Troubský hrnec

Čokoládovo – jablečná buchta

Přísady: 2 vejce, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce oleje, 35 dkg mouč-
kového cukru, 35 dkg polohrubé mouky, 35 dkg strouhaných 
jablek, 1 prášek do pečiva, 1 prášek do perníku, 1/4 l mléka.

Postup: Celá vejce rozšleháme s cukrem, postupně přidá-
váme mléko, jablka, mouku a ostatní suroviny. Vše jednodu-
še promícháme dohromady a dáme péci na 170 stupňů cca 
25 minut.

Po  vychladnutí polijeme čokoládovou polevou vyrobe-
nou z těchto surovin – 5 dkg másla, 15 dkg moučkového cuk-
ru, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce horké vody, 1 lžíce rumu (slivovice). 

Závěrem posypeme mletými ořechy podle vlastní chuti.

Cizrnový salát s tuňákem

Přísady: 1 plechovka cizrny (nebo stejné množství uvaře-
né cizrny), 1 plechovka tuňáka ve vlastní šťávě, 1 jarní cibulka, 
hrst cherry rajčat, 1 menší salátová okurka, 3 polévkové lžíce 
sterilované kukuřice, 1 limetka nebo citron, bazalka, petržel-
ka, olivový olej, sůl.

Postup: Rajčata nakrájíme na  měsíčky, okurku a  cibulku 
na kostky. Do misky dáme cizrnu, kukuřici a zeleninu, přidáme 
posekané bylinky. Ochutíme citronovou šťávou, olejem. Oso-
líme. Nakonec přidáme tuňáka. Nejlepší je salát vychlazený.

Dobrou chuť.
(HS)

★ ★ ★

   Jak se máte, sousede?

Moc ráda si čtu komentáře od Václava Klause ml. Jako au-
tor, který se zaměřuje na aktuální problémy společnosti, do-
káže s humorem a  lehkou ironií napsat, jak to vidí on. V po-
slední době to jsou často komentáře k problematice dětí. Je-
den z posledních příspěvků, byl zaměřen na téma „ústavní vý-
chovy“. Pracuji v podobném zařízení, o kterém píše pan Klaus. 
Nejsem pedagogický pracovník, ale s dětmi umístěnými v na-
šem školském zařízení se potkávám každý den. Jejich osudy 
jsou různé, největší podíl na jejich životní cestě však sehrává 
rodina. Když rodinné zázemí nefunguje, dítě se často dosta-
ne na šikmou plochu a na ní pak manévruje lépe nebo hůře. 

V polovině května proběhly v naší obci tradiční svatodušní 
slavnosti. Překvapilo mne, kolik malých dětí vystupovalo. Na-
cvičit s nimi byť jednoduché tanečky nebyla určitě bezbolest-
ná cesta. U každého malého človíčka se na nácviku muselo po-
dílet velké množství dospěláků. A to nejen organizátoři dětské-
ho vystoupení, ale také rodiče, babičky, dědečkové, tety a strý-
cové a jiní členové z rodiny, kteří dělali při nácviku, a vlastním 
vystoupení dětem doprovod. Na jižní Moravě jsem se nenaro-
dila a v Troubsku bydlím jen pár let, přesto jsem si oblíbila tra-
dici troubských slavností. Tradice je něco co by se mělo hýč-
kat a rozvíjet. Troubské hody mají velkou výhodu, že se do nich 
mohou zapojit už ti nejmenší. Od prvních krůčků mohou pocí-
tit sílu kolektivu svých vrstevníků, kteří mají stejný cíl a to uká-
zat ostatním co se naučili a příští rok to ještě zdokonalit. 

Není to tak dávno, co jsme často v obci řešili poškozování 
obecního majetku. Nejčastěji byly terčem ničitelů herní prvky 
na zahradě MŠ, odpadkové koše nebo nádoby na třídění od-
padu. Obec musela podniknout různá bezpečnostní opatře-
ní – nainstalovat kamerový systém v problémových místech, 
posílit činnost Městské policie nebo ještě více zabezpečit svůj 
majetek. A to jen proto, že se postupně vytrácí úcta ke star-
ším, respektování cizího majetku či vzájemná ohleduplnost. 
Věřím, že naši malí tanečníci jsou té nejlepší cestě k tomu, aby 
z nich vyrostli slušní lidé. S ústavní výchovou se osobně nese-
tkají, protože jim vždy bude někdo z rodiny na blízku, pokud 
budou potřebovat pomoc …. Rodina je základ státu a při le-
tošních hodech to v Troubsku bylo patrné.

PS: Dospělým doporučuji přečíst si příspěvek, o  kterém 
jsem psala v úvodu. …

https://www.novinky.cz/komentare/471902-komentar-
mali-vrazi-opakuji-slovicka-aneb-kam-slunce-nechodi-vac-
lav-klaus-ml.html

(BK)
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Tel.: 530 514 220S-POWER Brno, s.r.o.
Cihlářská 19 

602 00 Brno

Více informací naleznete na

www.s-power.czE-mail: info@s-power.cz

CHCETE UŠETŘIT 

ZA ENERGIE?

Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu 
S-POWER s garancí dotace a získejte:

  energetickou nezávislost

  úsporu až 14 400 Kč ročně

   dotaci Nová zelená úsporám 

až 155 000 Kč

  kompletní řešení na klíč po celé ČR

   vyhodný Bonus S-POWER – 

ve spolupraci s BOHEMIA ENERGY

GARANTUJEME: 
DOTACE

FUNKČNOST SYSTÉMU

ZÁRUKA AŽ 25 LET

S-POWER: Nejrychlejší cesta k úsporám

OFSETOVÁ A DIGITÁLNÍOFSETOVÁ A DIGITÁLNÍ
TISKÁRNATISKÁRNA

VEŠKERÝ TISK,VEŠKERÝ TISK,
DO FORMÁTU A2

Podolí u Brna 115
PSČ 664 03

Telefon:

544 228 378
E-mail:

protissro@volny.cz

www.protissro.cz
www.brno-tisk.cz NAVŠTÍVENKY 

DO HODINY!!!

�   tisk firemních tiskopisů, účtenek, bločků, navštívenek, 
kalendářů, vstupenek, reklamních letáků, pozvánek,
prospektů, katalogů, knih, brožur, publikací, periodických tiskovin,
etiket, obalů, plakátů aj. 

�  potisk dopisních obálek 
�  vydavatelství, nakladatelství, ISBN 

�   grafické návrhy a zpracování logotypů
�   zpracování podkladů pro tisk
�   barevný digitální tisk

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


